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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE !

în condițiile activității în acord global

Primul pas pentru realizarea 
productivității muncii a fost făcut, 

acum trebuie și confirmat!
Colectivul de la între

prinderea minieră Live- 
zeni înregistra la sfîrșl- 
tul primelor 9 luni ale 
anului un minus de pes
te 200 000 tone de căr
bune la producția fizică, 
minus care a survenit de 
la toate cele 4 
de producție. De 
nici un sector nu 
șit In această 
să-și realizeze 
de plan.

O bună parte 
nus provine din 
că s-a lucrat șl se 
ză în continuare 
efectivul mediu 
cat cu aproape 150 
posturi pe zt Dar 
lingă lipsa de 
nici cele existente 
au fost folositec_____

sectoare 
fapt 

a reu- 
perioadă 
sarcinile

din mi- 
faptul 

■ lucrea- 
sub 

planifi- 
de 
pe 

efective, 
nu 

cores-

punzător. Din cauza nu
mărului mare de absen
țe nemotivate (peste 7000) 
șl al 
mativ 
peste 
bune.
numărul mare de absen
țe nemotivate și de în
voiri a dus la o plasare 
necorespunzătoare a lo
curilor de muncă, utila
jele din dotare au fost 
folosite sub capacitate, 
obținîndu-se cu ele 
damente cu mult 
cele planificate.

Edificator în acest 
este faptul că în abata
jele frontale echipate cu 
complexe de susținere 
și tăiere mecanizată din 
cadrul sectorului I, curn 
sînt cele în care lucrea
ză brigăzile conduse de

învoirilor (aproxi- 
1600) s-au pierdut 

50 000 tone de căr- 
Lipsa de efective,

ran- 
sub

sens

Petru Scrădcanu 
Gheorghe Nicoară 
obținut doar productivi
tăți de maximum 6 și, 
respectiv, 5 tone pe post, 
neatingîndu-se nivelul 
de 11 și, respectiv, 8 
tone pe post cît era pla
nificat. Dealtfel, produc
tivitatea* muncii pe cele 
9 luni nu a fost realiza
tă pe mină cu 600 kg pe 
post, Iar în cărbune cu 
peste 1200 kg pe post. 
Nici unul din cele 4 sec-

■r
pro- 

la 
în 

dus 
mi

Și 
s-au

toare de producție nu 
reușit să-și realizeze 
ductivîtatea muncii 
nivel de sector sau 
cărbune, fapt ce a 
la înregistrarea Unor

Gh. BOȚEA

(Continuare în t>ag a 2-a)
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CARIERA CÎMPU LUI NEAG
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110000 tone 
extrase suplimentar 
Eforturile depuse de 

colectivul de mineri și 
mecan'zatori din cariera 
Cîmpu lui Neag pentru 
a da țării cît mai mult 
cărbune cocsificabil s-au 
materializat in 
nirea sarcinilor 
anuale cu mult 
nainte. încă, de
putui acestei luni, colec
tivul de aici lucrează in

1» 
din

a-

indepli- 
de plan 
timp î- 
la înce-

contul anului viitor, iar 
cu cele 2724 tone extrase 
suplimentar în cele 
zile care au trecut 
această lună plusul
cumulat de la începutul 
anului se ridică la aproa
pe 110 000 tone de căr
bune cocsificabil. La a- 
ceste realizări de presti
giu a contribuit între
gul colectiv din carieră.
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PRODUCȚII SPORITE, ACTIVITATE 
ECONOMICA EFICIENTA 

prior tați pe agenda muncii ae partid
Cunoașterea temeinică, dar mai ales finalizarea 

cu răspundere și eficiență a hotărîrilor conducerii 
partidului, a prevederilor actelor normative privind 
perfecționarea mecanismului economico-financiar și 

a sistemului de retribuire a muncii constituie o sar
cină prioritară, un cimp larg de afirmare a puterii 
de mobilizare, a muncii politico-educative a organi
zațiilor de partid. Referitor la acțiunile inițiate 
acest sens își exprimă opiniile cîțiva secretari 
partid din sectoarele

in 
de

Perseverență 
în înfruntarea 
și învingerea 

greului
Minerul Nicolae Brutu 

s-a impus, în cadrul co
lectivului sectorului I de 
la mina Paroșeni, prin re
zultate bune obținute dea- 
lungul celor peste 15 ani 
de cind conduce destine
le unei brigăzi.

Niciodată, în cei peste 
20 de ani de cînd lucrea
ză la I.M. Paroșeni, bri
gadierul N. Brutu nu a 
refuzat un loc de muncă, 
a înțeles că și acolo unde 
este mai greu trebuie 
dea cărbune cineva, 
satisfacția este cu atît 
mare atunci cînd de 
care dată a știut să 
învingător din încleștarea 
cu muntele. Iar colectivul 
din care face parte îți re
cunoaște meritele. Nu mai 
departe, în acest an, i-a 
fost repartizat un abataj 
frontal cu susținere indi
viduală și tăiere clasică. 
Un abataj destul de greu,

Gheorghe MICU

să 
iar 
mai 
fie- 
iasă

minei Lupeni.

se- 
de 
în- 
or-

IOSIF SECUIANU, 
cretarui organizației 
baza 1 A ; „Tot ce a 

. treprins și întreprinde 
gan.zația noastră de bază
in ultimul timp este sub
ordonat întrutotul mobi
lizării colectivului ia ob
ținerea unor realizări su
perioare potrivit exigențe
lor generalizării acordu
lui global. .La adunarea 
generala de partid, in gru
pele s.ndicale, prm agi
tatorii noștri, am dezbătut 
c e r i d ț e 1 e apli
cării acordului global. Ur
mărim, totodată, înfăp
tuirea mor măsuri practi
ce care să ridice activita
tea formațiilor de lucru 
_ suplimentarea pos- 
turiloi la deschiderea 
unui nou abataj frontal,

dotat cu mecanizare com
plexă pe stratul 3/11, fe
lia a 4-a, îmbunătățirea 
aprovizionării brigăzilor, 
a calității reviziilor și re
parațiilor, întărirea asis
tenței tehnice la locurile 
de muncă, a ordinii și dis
ciplinei. Ceea ce a urmărit 
biroul organizației noastre 
de partid a fost ca prin- 
tr-o repartizare judicioasă 
a forțelor organizației de 
bază, prin intens.ficarea 
controlului asupra activi
tății comuniștilor să intă- 
r m rolul acestora în for
mațiile în care lucrează 
Discuțiile ind viduale cu 
membrii de partid, în
cheiate recent, au consti-

Ioan DUBEK

(Continual e in pag. a 2-a)

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au sosit, miercuri, 19 oc
tombrie, în Republica A- 
rabă Egipt, unde, la invi
tația președintelui Moha
med Hosni Mubarak șl a 
doamnei Suzanne Mubarak, 
face o vizită oficială de 
prietenie.

La sosire, la scara avio
nului, înaltii soli ai popo
rului român sînt întîmpi- 
nați cu deosebită cordia
litate de președintele e- 
giptean și de soția sa. Cei 
doi șefi de stat își string 
cu căldură mîinile, se îm
brățișează.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Suzanne Muba
rak iau apoi loc în elicop-

terul prezidențial, 
tîndu-se spre 
Kubeh, unde are 
remonta oficială

întregul Cairo 
atmosfera specifică mari
lor evenimente politice. 
Principalele bulevarde ale 
oralului arborează 
pelele de 
două țări, 
ședinților 
Ceaușescu 
Hosni Mubarak sînt, de a- 
semenea, prezente pe ma
rile artere.

Elicopterul prezidențial 
aterizează în grădina Pa
latului Kubeh.

Se intonează 
stat ale celor

Comandantul 
invită pe 
Nicolae Ceaușescu să trea
că în revistă garda de o- 
noare.

îndrep- 
Palatul 

loc ce- 
a sosirii.

trăiește

dra- 
stat ale celor 
Portretele pre- 

N i c o 1 a e 
și Mohamed

imnurile de 
două țări, 

gărzii II 
președintele

Președintele Nicolae 
Ceaușescu salută drapelul 
egiptean.

Președintele Mohamed 
Hosni Mubarak prezintă 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu misiunea de o- 
noare și personalitățile 
prezente la ceremonie.

Președintele Mohamed 
Hosni Mubarak și doamna 
Suzanne Mubarak înso
țesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Salonul de 
onoare al Palatului Ku- 
beh și, apoi, în aparta
mentul prezidențial care 
le-a fost rezervat.

Primirea caldă, entuzi
astă făcută președintelui 
Nicolae Ceaușescu a cons
tituit o grăitoare Ilustra-

(Continuare în pag. a 4-a)

încheierea, vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
în Republica Malta

încheierea convorbirilor oficiale
I.a Palatul Castilia, din 

La Valletta, s-au încheiat, 
miercuri dimineață, con
vorbi iile oficiale dintre 
președintele Rpubllcii So
cialiste România, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Repu
blicii Malta, Dom Mintoff. 
La convorbiri au partici
pat tovarășa Elena

Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al 
persoane oficiale 
și malteze.

Președintele 
Ceaușcscu șl primul 
nistru Dom Mintoff și-au 
exprimat deplina satisfac
ție față de rezultatele con
vorbirilor pe care le-au 
avut, apreciindu-le ca o

guvernului, 
române

Nicolae 
mi-

contribuție de seamă 
extinderea relațiilor 
prietenie și colaborare 
dintre România și Malta, 
a conlucrării lor în viața 
internațională, în interesul 
popoarelor român și mal
tez, al progresului și in
dependenței naționale, al 
păcii șl înțelegerii 
ropi și în Întreaga

Ceremonia plecârii
Miercuri, 19 octombrie, 

s-a încheiat vizita oficia
lă de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, 
fectuat-o 
Malta, la 
ședintelui 
ta, Agattia

la 
de

în Eu- 
lume.

Re- 
Mi ri

mal-

Pala-

a e- 
în Republica 
invitația pre- 

Republicii Mal- 
Barbara, și a

primului minstru al 
publicii Malta, Dom 
toff.

La plecarea de la 
tul Castilia, unde au avut
loc convorbirile la nivel 
înalt și ceremonia semnă
rii Declarației- solemne 
Comune, înalții oaspeți ro
mâni au fost salutați cu 
deosebită cordialitate de 
premierul Dom Mintoff.

Numeroși cetățeni 
tezi, prezenți la acest mo
ment, au aplaudat în
delung pe solii poporului 
român, făcînd o caldă ma
nifestare de simpatie și 
prețuire președintelui
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Vibrant ecou al înflăoăratelor chemări
ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

pentru o lume a păcii și colaborării

„în numele a tot
ce a creat omenirea

mai frumos, vrem pace!“
(In pagina a 2-a)

pag. a 3-a)
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Șeful de echipă Iosif Vodila ortacii săi Glieorghe Dragan și Ale
xandru Ardelean, compun o formație de nădejde Ia întreținerea benzilor trans
portoare din sectorul VII al I.M. Lonea. Foto : Șt. NEMECSEK
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Stand pentru 
încercarea 

cilindrilor hLr aulei
secției mașini 
prototipuri de

In cadrul 
de abataj șt 
la I.U.M. Petroșani a fost 
dat în 
pentru 
cină a 
lici de i 
n'zată. 
zat sub 
inginerului Viorel Livăda- 
ru, standul are rolul de 
a elimina operațiile de 
montare-demontare supli
mentară a secțiilor de sus
ținere mecanizată.

Standul verifică întreaga 
gamă de cilindri hidraulica 
folosiți la susținerile 
canizate existente în 
garantează calitatea 
realizîndu-se astfel 
terea productivității 
cil. Au fost verificați 660 
cilindri hidraulici la care 
a fost făcută reparația ca
pitală obținîndu-se rezul
tate foarte bune. La reali
zarea acestui stand 
adus contribuția 
de lăcătuși conduse 
Constantin Costache 
Nicolae Rădoi.

folosință un stand 
încercarea în sar- 
cilindrilor hidrau- 
la susținerea meca- 
Conceput și reali- 

i îndrumarea sub-

me- 
țară, 

lor, 
creș- 
mu ri-

și-au 
brigăzile 

de 
Și

Dumitru GÎRJOABA,
I.U.M. Petroșani (
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Vibrant ecou al înflăcărafelor chemări ale tovarășului 
~ N 1 C QLAE CEAUȘE S CU 

pentru o lume a păcii șl colaborări—- - -

fl!n numele a tot ce a creat 
omeniirea mai frumos, vrem pace!"
Intr-o însuflețită atmosferă de patrio

tism, sute de studenți, cadrele didactice, 
personalul muncitor de la Institutul de 
mine din Petroșani s-au întrunit într-o 
impresionantă adunare consacrată păcii 
șl dezarmării. „Universitarii și-au adU3 
întotdeauna o mare contribuție, împreu
nă cu ceilalți oameni de știință, la des
coperirile menite să ridice lumea pe 
noi culmi de progres și civilizație — 
spunea prof. univ. dr. ing. Ion Marian, 
prodecan al Facultății de mașini și ins
talații miniere. Dar s-au găsit cercuri 
militare care folosesc aceste minunate 
descoperiri ale inteligenței omenești în 
scopul creării unor arme de distrugere 
în masă. Pentru aceste motive, astăzi, 
cînd forța de distrugere a acestor arme 
pune în pericol însăși existența întregii 
omeniri, noi, cei care muncim in învă- 
țămîntul superior minier, ne ridicăm 
cu putere glasul împotriva continuării 
cursei înarmărilor, atît pentru a apăra 
viața copiilor noștri și tot ce a creat o- 
menirea mai frumos, cît și pentru a 
ne asigura liniștea, pacea necesară ac
tivității științifice în scopuri pașnice, 
realizind noi descoperiri in folosul fe
ricirii omenirii". Exprimîndu-și profunda 
adeziune la demersurile și inițiativele 
tovarășului Nicolae Ccaușescu, secre
tarul general al partidului, președintele 
țării, pentru înlăturarea primejdiei nu
cleare și oprirea amplasării pe terito
riul Europei a noi rachete cu rază me
die de acțiune, în cadrul mitingului de 
la Institutul de mine, prestigioasă ins
tituție științifică ce a împlinit 35 de 
ani de existență în Valea Jiului, au 
mai vorbit prof. univ. dr. ing. Magyari 
Andrei, asistenta univ. Violeta Vlad, 
studenta Simona Pîslaru care, alăturîn- 
du-și glasul la vibrantul Apel al F.D.U.S., 
au spus un NU hotărît înarmărilor, un 
DA din toată inima păcii și colaborării.

„Trăim într-o țară care a devenit un

simbol al păcii. Tinerele generații 
sînt crescute în spiritul adevărului 
și dreptății, al iubirii de patrie și dă
ruirii pentru binele poporului — spu
nea studentul Lazăr Cinoie, președintele 
Consiliului Uniunii A.S.C. din Institutul 
de mine. De aceea noi, cei peste 4000 
de studenți din Petroșani ne unim gla
surile cu cele ale întregului popor, pen
tru a cere pace, dreptul la viață, o 
viață liberă fără coșmarul atomic".

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm patriotic, participanții la adunare 
au adoptat o telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu in care se 
spune, printre altele : „Nc exprimăm
într-un singur glas adeziunea noastră 
la Apelul F.D.U.S., lansat din inițiativa 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și vă asigurăm că sîntem 
hotăriți să ne spunem răspicat cuvintul 
pentru ca nimeni, niciodată, să nu cuteze 
a amenința pacea și fericirea popoare
lor, pentru ca soarele să ardă pe cerul 
senin al prezentului și viitorului. Ne 
angajăm să depunem toate eforturile, 
astfel ea minele și carierele de cărbune 
ale patriei să aibă specialiști cu înalt 
spirit revoluționar, bine pregătiți, ca
pabili să realizeze extragerea și valori
ficarea superioară a substanțelor mine
rale utile, contribuind, astfel, la tradu
cerea în viață a prețioaselor dumnea
voastră indicații privind realizarea in
dependenței energetice a țării".

Participanții la adunare au trimis scri
sori ambasadelor U R.S.S. și S.U.A. la 
București și un mesaj către președintele 
celei de a 38-a Sesiuni a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor Unite, 
în care se adresează chemarea de a se 
întreprinde acțiuni în vederea curmării 
cursei înarmărilor, în primul rînd a ce
lor nucleare, pentru înfăptuirea dezar
mării și păcii.

Răspundem 
cititorilor

■ ION VASILESCU, Lu- 
peni : Vechimea minimă 
în specialitatea ce trebuie 
satisfăcută pentru acorda
rea de trepte de încadrare, 
nu este cea mai importan
tă condiție. Mai este ne
cesar ca întreprinderea ce 
acordă trepte și categorii 
să aibă în programul său 
un volum suficient de lu
crări corespunzătoare ca
tegoriei în care muncitorii 
solicită să fie încadrați, 
iar muncitorii să aibă 
pregătirea necesară, să 
fi efectuat în ultimele trei 
luni, anterioare solicită
rii categoriilor, lucrări 
superioare categoriei sale de 
calificare și alte condiții. 
Veți beneficia 
de concediul cuvenit pen
tru vechimea totală in 
muncă, 24 de zile lucră
toare, și alte drepturi du
pă doi ani de la reînca
drare.

Instantaneu din clasa a Il-a C de Ia Școala 
generală nr. 4 din Petroșani.

Foto : Șt. NEMECSEK

Primul pas pentru 
realizarea productivității

(Urmare din pag. D

(Urmare din pagina I)

tuit în acest sens un bun 
prilej pentru analiza ac
tivității fiecărui comunist, 
pentru stabilirea de noi 
sarcini de viitor. Comu
niștilor Ion Divriceanu, 
Dumitru Cășuneanu, Ște
fan Patriciii, Vasile Zanc, 
Emil Țuru, Ion Mocanu, 
Radu Cioară, loan Silași, 
Vasile Mureșan și alții 
li s-au trasat sarcini con
crete tocmai în legătură 
cu îndeplinirea acțiunilor 
stabilite pentru realizarea 
ritmică a planului, pentru 
recuperarea în bună parte 
a minusului de 10 000 tone 
cît am acumulat de la în
ceputul anului. în trimes
trul IV, prin deschiderea 
noului frontal mecanizat, 
aver toate condițiile pen
tru redresarea activității 
sectorului, pentru realiza
rea planului de către toa
te brigăzile".

CORNEL GROHMAN, 
secretarul comitetului de 
partid din sectorul III : 
„în spiritul consfătuirii 
de la Mangalia, comitetul 
nostru de partid a acțio
nat cu stăruință pentru 
ridicarea calității muncii 
politice, a activității între
gului nostru colectiv la un 
nivel superior, pentru a 
obține, în condițiile gene
ralizării' acordului global, 
rezultate tot mai bune în 
sporirea producției, 3 efi

cientei economice. Avem 
un plus de la începutul 
anului de peste 24 000 to
ne de cărbune, am înre
gistrat o economie de 4 
milioane lei. în atenția or
ganizației noastre dc 
partid se află obținerea 
de noi sporuri de produc
tivitate și producție în ce
le două mari abataje me
canizate ale lui Biaga și 
Matyuș și realizarea inte
grală a planului de

ce o desfășurăm în forma
țiile de lucru, oamenii sec
torului au ințeles că în 
condițiile acordului glo
bal trebuie să lucreze mai 
bine, cu mai multă răs
pundere, pentru a atinge 
productivități și mai înal
te, o producție sporită ș,i 
de bună calitate, cu con
sumuri materiale cît mai 
reduse. Angajamentele 
brigăzilor conduse de
Biaga, Ene, Belbe și cele-

wz///zzz/zzzz///zz///zzz/zzz/rz///zzzzzzzzzz///z/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Producții sporite
cele 5 brigăzi de pregătiri 
în vederea asigurării ca
pacităților de producție 
pentru întregul trimestru 
și în perspectivă. în acest 
scop, am repartizat, pe ba
ză de sarcini concrete, toți 
membrii comitetului de 
partid și ai birourilor or
ganizațiilor de bază pe 
formații de lucru, pe 
schimburi. Am trasat sar
cini precise mai cu seamă 
pentru îmbunătățirea pla
sării fronturilor de lucru, 
a calității lucrărilor de re
vizii și reparații, a apro
vizionării brigăzilor, in
tensificarea alegerii ste
rilului din producția aba
tajelor, pentru întăririrea 
ordinii și disciplinei. Prin 
munca politică susținută

laltc, intransigența cu ca
ic au fost judecați absen- 
tomanii Virginei * Leahu, 
Marius Buhu.și și Ghcorghe 
Apachiței de colectivele 
din care fac parte, clima
tul de responsabilitate din 
întregul sector, ne dau ga
ranția că rezultatele noas
tre de viitor vor atinge 
noi cote ale rodniciei".

ALEXA FURDUI, secre
tarul comitetului de partid 
din sectorul IV : „Climatul 
de angajare deplină în 
realizarea sarcinilor de 
plan, caracteristic colecti
vului nostru, ne-a asigurat 
să preluăm din mers și 
în bune condiții sarcinile 
ce le incumbă aplicarea 
acordului global. Pe pri
mele trei trimestre avem

o depășire de peste 40 000 
tone cărbune și 8,5 milioa
ne lei economii. Faptul că 
și pe această lună am a- 
tins o producție suplimen
tară de aproape 5000 de 
tone, că randamentele în 
marile frontale mecaniza
te sînt depășite cu consec
vență, că nu am mai în
registrat defecțiuni meca
nice care să afecteze rea
lizarea sarcinilor de plan, 
că s-au redus substanțial 
absențele și învoirile, de
notă cu prisosință eficaci
tatea muncii politico-edu
cative desfășurată de co
muniștii sectorului, afir
marea spiritului revolu
ționar, de răspundere și 
exigență, în toate brigăzi
le șl compartimentele de 
activitate. Acest climat 
este menținut printr-o stă
ruitoare muncă politico- 
educativă, prin activita
tea comuniștilor, reparti
zați pe schimburi și locuri 
dc muncă, cu sarcini pre
cise stabilite cu prilejul 
discuțiilor individuale.

Adevărul e că dacă în 
privința realizării produc
ției fizice avem rezultate 
meritorii, sîntem, încă de- 
ficitaii la calitatea cărbu
nelui. în atenția noastră 
se află îndeplinirea măsu
rilor privind intensificarea 
alegerii sterilului în zona 
culcușului abatajelor, în 
lucrările de pregătiri și pe 
banda de claubaj.

nusuri cuprinse între a- 
proape 16 000 tone la sec
torul IV și peste 
tone la sectorul I.

Aceste nerealizări 
producția fizică, dar 
ales la 
muncii, au constituit 
semnal de alarmă 
o- ganizațiile de 
pentru conducerea 
vă a minei, pentru 
cat și U.T.C. Au fost dez
bătute cu colective largi 
de oameni ai muncii cau
zele care au dus la aces
te neîmpliniri și măsurile 
ce se impun a fi 
pentru a se depăși 
moment greu prin 
trece mina

în a doua 
septem brie, 
lizate toate 
la mină, prilej cu care 
parte dintre acestea 
fost reorganizate, 
măsurile adoptate 
îmbunătățit reviziile 
reparațiile executate 
zilele 
lajele 
odată, 
tă de 
ce" a

95 000

la 
mai 

productivitatea 
un 

pentru 
partid, 

colecti- 
sindi-

Livezeni. 
parte a 
au fost 
brigăzile

luate 
acest 
care

lunii 
ana- 

de 
o 

au
Prin 
s-au

Și 
in 

uti- 
tot-

de duminică la 
din dotare și, 
din mers se execu- 
către echipa „servi- 
minei, reparații la 

complexele mecanizate de 
la sectoarele I 
trecut totodată 
vizionare mai 
turor locurilor 
cu materialele
Toate aceste măsuri apli
cate operativ s-au resimțit 
în desfășurarea 
lui de producție.

în primele 15 
lunii octombrie, 
vitatca muncii pe mină a 
crescut în medie cu

și 11. S-a 
la o apro- 

bună a tu- 
de muncă 

necesare.

procesu-

zile .ale 
product.-

a-

proape 300 .kg pe post fa
ță de primele 9 luni, 
în cărbune cu peste 1. 
kg pe post. Sectoarele I 
și III realizează și depă
șesc zilnic productivitatea 
muncii în medie cu 300 
kg pe post și, respectiv, 
1500 kg pe post. Ba mai 
mult, sectorul III înregis
tra în 15 octombrie un 
plus de 386 tone de căr
bune la producția fizică. 
„Pentru a crește in conti
nuare productivitatea mun
cii atît la nivel de mină, 
cît și individual, pe fieca
re brigadă, pentru o mai 
bună aprovizionare a celor 
mai îndepărtate locuri de 
muncă, am trecut la mon
tarea unor instalații de 
monorai la orizonturile 
300 și 400, instalații care 
vor atinge in final o lun
gime de 300 m fiecare, și 
care vor ușura efortul fi
zic al minerilor. De ase
menea, în acest an. pen
tru o utilizare mai inteț 
să a zestrei tehnice, pt 
care o avem, vom intro
duce încă două combine 
de înaintare, una în ste
ril și una în cărbune și 
vom trece de la transpor
tul discontinuu cu vagoneți 
la transportul continuu cu 
bandă la orizontul 475", 
ne spunea directorul mi
nei, ing. Ion Diaconu,

Acest prim pas care a 
fost făcut la l.M. Live
zeni pe calea redresării 
trebuie să fie susținut în 
continuare prin noi mă
suri care să ducă la creș
terea în continuare a pro
ductivității muncii — cale 
sigură de realizare a pro
ducției fizice de cărbune 
la nivelul planificat.

Doleanța cetățenilor
Un grup de lo

catari ai blocului 9 
din cartierul Vasi
le Roaită din Petroșani, nc 
sesizează că de foarte 
mult timp coloana de gu
noi menajer este spartă, 
iar la etajul II există un

adevărat focar de infecție. 
Administratorul asociației 
de locatari nr. 4, tovarășul 
Manițiu, i-a informat că 
p-oblema se va rezolva 
în... 6 luni. Nu e prea 
mult ? (M.B.)

• 1

PREZENTARE 
CARTE. Astăzi, la ora’19, 
la căminul de nefamiliști 
al l.M. Dîlja este prezen
tată cartea „Radio-depana
re ABC" de Dumitru Co- 
dăuș.

• ASTAZI, la ora 18, la 
Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani este 
organizată pentru tinerii 
din municipiul nostru o 
frumoasă 6cară cultural- 

distractivă cu muzică, dans 
și voie bună.

• FOTBAL, Astăzi, ora 
15,30, sînt programate me
ciurile etapei a V-a a 
campionatului municipal 
de fotbal rezervat junio
rilor. Meciurile etapei an
terioare s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Mi
nerul Paroșeni — Minerul 
Uricani 3—0, Minerul Vul
can — Preparatorul Pe- 
trila 4—1, Autobuzul Pe
troșani — Parîngul Lonea 
0—3. (D.C.)

• SELECȚIONĂRI. In
formăm pe iubitorii rug- 

biului din Vale cum că 
trei componenți ai echi
pei Știința Petroșani au 
fost convocați pentru 
pregătirile reprezentati
vei naționale, in vederea 
meciurilor cu Țara Gali
lor (amical; și oficial cu 
francezii în Cupa F.1.RA. 
E vorba de Bucan, Șt 
Constantin, Petre Dobre 
Dorobanțu. (D.C.)

• AFLĂM din „Româ
nia pitorească- nr. 10 că 
formației „Salvamont" d in 
Petroșani j s-a decernat de 
"■ÎR.TA. un trofeu 
în cadrul recentului sim

pozion internațional ..Sal
vamont" ce a avut loc la 
Bușteni, pentru participare 
activă la acțiunile Comi
siei centrale Salvamont. 
(I.D.)

• OPERATIVITATE ? 
Propaganda vizuală de la 
mina Petrila a fost mereu 
în fruntea concursurilor 
din acest domeniu. Numai 
că, marți, 18 octombrie, in 
afară de gazeta „Minerul" 
care prezenta o problemă 
„la zi" — acordul global, 
celelalte forme ale propa
gande! vizuale sufereau de 

lipsă de operativitate. „Ga
zeta tineretului" era „la 
scris", iar „Sărbătoritul 
săptăminii" evidenția un 
maistru minier pensionat... 
luna trecută 1 (M.B.)

• TURISM. C.M.E.F.S. 
Petroșani a fost anunțat 
telefonic pentru a trimite 
la București pe studenta 
Natalia Deconescu, în ve
derea participării la com
petiție. de orientare turis
tică ce va avea loc 
R.S. Cehoslovacă. (D.C.)

• CURSURI DE GHIZI. 
Filiala B.T.T. Petroșani 
organizează cursuri de 
ghizi pentru turismul in
tern. înscrierile se fac pl
ită în data de 27 octom
brie ac., iar cursurile în
cep la 1 noiembrie. Se pot 
înscri 2 
zațiile

tineri din organi-
U.T.C. (I.B.)

I I
Rubrică realizată de

Gheorghe BOȚEA
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j Bărbați care onorează titlul de miner
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UN OM CU TRAGER 
UE INIMĂ

• Constantin Cosma, miner, șef dc brigadă 
sectorul V al I.M. Petrila. e 18 ani de muncă în su 
teran dintre care 8 ca șef de brigadă. • „Și noaptea 
mă gindesc la plan. Dăm sau nu dăm „cimpul" ?
• „în 8 ani odată am rămas sub plan cu... 3 tone".
• Proverbul cu peștele, sau despre 
plului personal.

Dialogul nu sufe
ră de stagnări. pentru 
că minerul Constantin 
Cosma este un om volu
bil, deschis, franc.

— De ce-ți faci planul, 
nene Cosma ?

— Pentru că de-aia am 
venit la mină, de-aia in
trăm în mină. Mi-a spus 
bătrînul meu tată 
mai spune și acum: 
iete, nu umbla din 
în ioc și acolo 
te-ai așezat la 
se vadă că a 
om cu tragere 
Și, de 18 ani, 
fac. Doar nu intrăm 
mină să înghițim praful 
de pomană. Ai 8 ore, fo
losește-! e frate !

— Bine zici...
— Nu sînt eu meșter 

vorbă, dar la ai 
brigadă le-am 

care-i rostul nos- 
minerilor.

și-mi 
„Bă-

lo c 
unde 

treabă să 
venit un 
de inimă", 
tot asta 

în

Dacă 
luau 

nu

buni, Ion i
Mitrache, )

i 
i

c
c

I

cu legea. loan 
lucrat" Ia F.P.E.G. 

12 februarie și 14 
a.c.,'

briga- t 
’ i în-

\ 
ț 
i
l

i

puterca exem-

— Asta 
pleacă, de fapt totul. Am l 
șefi de schimb b’,r>' n™ ■ 
Butnarii, Marin ln1UaUK, • 
Vaier Zoltan, pe care mă 
i------- ja orice or3, jn 0_

împrejurare. Sîn- 
16 oameni și

mare Ia 
mei din 
explicat 
tru, al 
nu mă-nțelegeau,
3—4000 lei pe lună, 
aproape 10 000 cit au clș- 
tigat luna trecută. Păi, 
unde mai cîștigau ei a- 
tîția bani 7 Și atunci, 
de ce să nu-ți faci dato
ria ? Iată, și în condiți
ile not, cu acordul glo
bal, nu-ți cere nimeni 
altceva, decît să-ți fac; 
datoria. Și ne-o facem !

— Cum vă organizați 
munca în brigadă ?

bazez 
rice 
tem 
cunoaștem cum ne 
noaștem mîinile. Eu, 
calitate de brigadier, sînt 
primul care nu dau îna
poi. Proverbul cu peștele 
(!!) e cunoscut !

Am aflat multe de 
la acest om. Zicea 
că în timpul liber mai 
joacă un rummy, un șah, 
dar noaptea se trezește 
și se gtndește ce fac al l 
lui, în abataj, dau „cîm- i 
pul", nu dau „cîmpul", J 
ie merg transportoare- ț 
le 7 Transportoarele as- i 
tea le mai fac necazuri. ’

Despre „cifrăraie", ne-a 1 
spus mai puține l 
dierul Cosma. De la 
ceputu! anului a extras 
cu brigada vreo 6500 to
ne de cărbune în plus, 
adică planul formației 
pe aproape 3 luni. Alt
ceva e însă de consem
nat. De 8 ani de cînd 
conduce această brigadă, 
formația a rămas sub 
plan într-o singură lună, 
cu... 3 tone. Era plecat 

concediu !

greului
(Urmare din pag. I)

eare, ața cum
ma șeful de sector, sing. 
Cornel David este cel mai 
dificil loc de muncă din 
sector. Brigadierul cu or
tacii au luat însă pieptiș 
greul și printr-o 
mobilizare a întregului 
fectiv, 
zare 
trei 
de Ion 
trila și 
și prin 
oasă a

bună 
e- 

organi- 
pe cele 
cond use 
fon Pe- 
Diaeonu, 

Judîci- 
poten- 

țial tehnic și uman de 
care dispun, brigada a 
reușit să depășească lună 
de lună productivitatea 
muncii planificată in aba
taj în medie eu 1,5 tone 
pe post și să obțină ast
fel o producție suplimen
tară de peste 7 500 tone 
de cărbune.

prin buna 
a lucrului 
schimburi 

Popescu, 
Gheorglic 
folsoiiea 

întregului

î

Mircea BVJORESCU

lin act care

5

mareSăptămîna trecută, 
lecția peșterii Tecuri 
masivul Șurean-Sebeș 
realizată de clubul
speologie „Piatra roșie" 
A.S. „Hidromin" Petroșani 
nu a rezistat asaltului u- 
nui grup de „pseudospeo- 
logi" rău ntenționați. Sin
gura modalitate de forțare 
a ușii de la intrare era 
să se folosească un trac
tor. Răufăcătorii au găsit 
această modalitate și s-au 
folosit de ea. Au trecut 
apoi la decimarea cu aju
torul ciocanelor și unor 
răngi, care au fost găsite 
in interiorul peșterii, a tot 
ce s-a putut sparge.

Ceea ce a „construit"

natura în mii și mii 
ani, nu a rezistat atacului 
de cîteva ore al acestor 
indivizi, certați cu cele 
mai elementare noțiuni de 
civilizație^ de bun simț.

Formațiuni (stalactite, 
stalagmite, draperii, sti- 
lolite) care au făcut cele
bră această peșteră — 
clarată Monument al 
turii și deci pusă sub 
crotirea legii — nu
mai putea incinta nicio
dată, ochii celor care vor 
coborî în adîncul ei. E o

de-
na- 

o-
vor

— Spune, de cind nu lucrezi ?
— ...Nu știu exact. Cam din primăvară... N-am 

reușit să mă încadrez...
O întrebare care a fost repetată de multe ori.

1 Un răspuns formulat tot de atîtea ori, dar în a- 
ceeași manieră — echivoc, evaziv.

6 altă întrebare — „Din ce trăiești ?“ — a primit 
răspunsuri diverse în formulare, dar cu aceeași sem
nificație :

— Mă ține mama...
— Mă ajută fratele...
— Stau la părinți... ’
_  Dar s-a rostit o întrebare și mai „grea" : „De 

ce nu lucrezi, omule La care răspunsurile au 
venit și mai greu sau de cele mai multe ori nu au 
venit deloc.

Deci oameni, în majoritatea lor tineri, în depli
nătatea puterilor, cu familii, cu 3, 4 sau 5 copii, nu 
lucrează, trîndăvesc, vagabondează. Și, nu in puține 
cazuri, unii, deși au suferit deja sancțiunile de ri
goare pentru nemuncă, tot nu lucrează... și atît îi 
„frămintă" conștiința inutilității, incit cu greu iși 
aduc aminte de cind iși irosesc zilele cu trîndăveala. 
Știu doar că îi întrețin părinții, îi ajută frații. Și o 
recunosc cu nerușinare. Că de ce nu lucrează ? E o 
întrebare care îi preocupă cel mai puțin.

Iată „portretul" psihic al unor indivizi fără că- 
pătii, debusolați, care, deși iși duc viața în colectivi
tăți umane, care locuiesc în apartamentele statului, 
deci se oucură de condiții de subzistență omenești, 
nu răspund elementarei lor obligații umane — aceea 
de a munci. La interpelarea unor astfel de indivizi 
de reprezentanții organelor de ordine, am avut 
ocazia să fim martori zilele trecute Ia Lupeni._______

u »-

vor

ireparabilă pier
dere ! Frumuseți inesti
mabile ale naturii au fost 
fârîmate, zdrobite, pentru 
a nu mai bucura pe 
meni n.ciodată I

Alte mii de ani
trebui să treacă pentru ca 
peștera să devină ceea ce 
a fost, dacă va mai deve
ni vreodată !

Un act de vandalism ca
re se cere 
în sine se 
și elucidat 
drept, iar
la stîlpul imfamiei, 
matizați pe măsura faptei 
lor incalificabile.

pedepsit. Actul 
cere cercetat 

de organele in 
vinovății puși 

stig-

Constantin A MĂRIEI

£

Brigada condusă dc 
Ioan Bud se numără 
printre fruntașii secto
rului V al I.M. Vulcan. 
Cele 5363 tone de căr
bune extras suplimen
tar de la începutul a- 
nului, sint rodul unei 
bune organizări a mun
cii Pe cele trei schim
buri și al eforturilor 
depuse de minerii bri
găzii, eforturi care s-au 
materializat în depăși
rea productivității mun
cii în medie cu 500 kg 
pe post.

In imagine, șeful de 
schimb Foca Cosma, 
împreună cu cîțiva or
taci.
Foto : Șt. NEMECSEK

Chilipirgii „pardosesc11 calea 
infracțiunii

Cum a fost posibil ? — 
iată întrebarea care, de 
obicei pecetluiește 
tegiul infracțiunilor 
mise, 
record, 
certat 
barea 
meni 
lipsa 
litate

coi- 
co- 

răstimp 
individ 
între- 
de oa-

într-un 
de un 

cu legea, 
pusă uneor 
care ascund astfel 
lor de responsabi- 
socială, 

indiferență 
manifestărilor 
le, mai ales atunci cînd 
bunurile lor personale 
sau integritatea corpo
rală nu le sînt lezate.

Cum a fost posibil 7 — 
s-au întrebat unii ca un 
infractor Înrăit, precum 
loan Ciot, din Petroșani, 
eliberat din penitenciar 
în luna ianuarie, 
6pargă de două ori, 
luna iulie Unitatea 
răcoritoare nr. 317 
Petroșani și apoi să 
valizeze locuința șefului 
de unitate, 
fost ; hoțul 
niște combinații 
mai cinstite cu 
nărui, la mijloc 
cula 
înșelat.

atitudinea 
în fața 

antisocia-

să 
în 
de 

din 
de-

Simplu a 
intrase în 

nu toc- 
gestio- 

era spe- 
străine;

______ ____ Ciot 
gîndit să se răzbune. In
tr-o noapte și-a găsit 
partener de spargere pe

Florescu, condam- 
locul de muncă 
furt. Iată deci că 

beneficiase de cle- 
legii ignoră în 

acest 
adă- 
nu-și 
Măr- 

ba-

Marin 
nat la 
pentru 
cel ce 
menta 
mod 
lucru, 
postul
schimbă năravul, 
furile furate (două

cu țigări 
loan

premeditat 
ba chiar la 

nopții,

s-a

ca

curi de țigări Snagov) 
găsesc repede chi
lipirgiu, in persoana ți
nui gestionar de la ma
gazinul sătesc din Ru- 
șor, care nu se întreabă 
de unde provine 
ca cu țigările sub 
După fiecare furt. 
Ciot iși permite 
să se avînte 
nababice,
1000 de lei pe zi, că, de 
„fotbaliști ca .ei" (așa sc
ZZ/Z/ZZZZ M »Z«-•ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

pleaș- 
preț. 
loan 

luxul 
în turnee 

cheltuind cite

Ancheta noastră
ZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZ/Z/ZZZ/ZTZZZZZ/

prezentaseră la 
iși permit să discute 
fete frumoase și să 
galanțî. La întoarcere 
trenul, 
let...

Cu o 
ajunge 
dăruiți de tată, dar 
de apoi casetofonul 
nui necunoscut din auto
gara Craiova. în vară, un 
prieten al celor doi hoți 
le încredințează cheia 
de la apartament. „Prie
tenii" li fură fotoliile, 
niște. servicii de băutu
ră, cafea, le dau în cus
todia unui chilipirgiu 
care le vinde doar cu 
700 dc lei.

Radiografia lui 
Ciot — recidivist 
riu, provine dintr-o 
milie dezorganizată.
Complicele său se laudă 
cu o biografie similară, 
un alt frate a intrat în

Anina) 
cu 

fie 
cu 
bi-

parte din 
totuși acasă,

bani 
ea 

vin- 
u-

loan 
noto- 

fa-

conflict 
Ciot „a 
între
aprilie a.c., apoi și-a 
luat concediu sine die. 
Deci, de condiție parazit, 
care însă, pentru a-șî sa
tisface poftele, nu pre
getă să dijmuiască ave
rea obștească sau parti
culară. în dorința de a 
cîștiga bani nemunciți, 
un gestionar din Rușor 
Ii cumpără, pc preț de 
chilipir, țigările furate, 
un necunoscut din Cra
iova intră în posesia 
casetofonului fără mus
trări de conștiință. Să-1 
mai adăugăm și pe ges
tionarul chioșcului de 
răcoritoare, oare jindu- 
iește să se chiverniseas
că ilicit, și avem astfel 
un tabloul sugestiv al 
celor care i-au „pardo
sit" calea spre infracțiu
ne. Dacă gestionarul de 
la magazinul sătesc sau 
necunoscutul din gară îl 
luau de piept și-l dădeau 
pe mina lucrătorilor de 
miliție, această cursă in- 
fracționară contratimp 
era abandonată, conse
cințele ei erau mai puțin 
grave pentru loan Ciot, 
pentru acolitul său, dar 
șl pentru cei dijmuiți de 
bunuri. Iată deci cum a 
fost posibil 
„atitudinii 
ignorării 
legii de unii

„onorabili", ca a- 
cortegiu infracțio- 

să dureze o perioadă 
de lungă.

Sever NOIAN

mulțumită, 
struțului", a 

premeditate a 
ce-
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■aVariațiuni pe tema parazitismului
Mihoe Andrei are 26 de 

ani, 4 copii și soția gravi
dă. Nu lucrează de 3 luni. 
Banco Viorel, la 23 de ani, 
arc deja două condamnări 
nentru furt din avutul 
obștesc și parazitism, dar... 
din iunie tot nu lucrează. 
Aniîndoi au fost deferiți 
justiției pentru a fi sanc
ționați potrivit Decretului 
153 pentru trai parazitar. 
Aceeași soluție s-a hotărît 
și în cazul lui Bincso Mo- 
zes, de 42 de ani. Și el 
a mai suferit două con
damnări pentru trai para
zitar, dar tot din iunie ,jiu 
a reușit" să se reintegreze 
la cooperativa unde a mai 
lucrat din cauza pentru 
care fusese discontat: al
coolismul. La fel și Sava 
Vasile. La 47 de ani, în
tors de o lună din deten
ție pentru parazitism, con
tinuă să se lase întreținut 
de o mamă de 76 de ani, 
iar de familia lui cu 4

copii nu are nici o cunoș
tință. Aceeași soluție s-a 
dat și în cazul lui Marja 
Ioan, tînăr de 23 de ani, 
cu 2 copii și soția casnică, 
și el cu o condamnare „la 
activ" în 1982. A lucrat a-

de 38-de ani ; Dobrea Ni- 
colae, de 43 de ani, și tot 
cu două condamnări pen
tru aceeași cauză.

A fost găsit vagabon- 
dînd prin Lupeni, deși are 
domiciliul in Petroșani,

Cît primești, cît da! societății ?
poi cîteva luni pe șantie
rul I.C.M.M., dar i s-a 
desfăcut contractul de 
muncă pentru nerpotivate, 
iar de atunci... „mai lu
cram pe lă momîrlani".

Tot pentru parazitism 
au fost trași la răspunde
re — stabilindu-se terme
ne precise și foarte scurte 
pentru a se încadra într-o 
muncă utilă — Munteanu 
Ionel de 24 ani — tot cu 
două condamnări pentru 
nemuncă ; Iosif Gașpar,

Toderaș Virgil, zis Cocuță, 
care ia 16 ani a ajuns un 
hoț cunoscut prin furturi
le din avutul obștesc și 
mai. ales personal, fapte 
pentru care a fost judecat 
de curînd. De data aceas
ta a fost reținut pentru a 
fi trimis într-o instituție 
de reeducare, A fost de
ferit justiției pentru trai 
parazitar și Aurel Măciu
că (23 de ani) întreținut 
de b bunică de 78 de ani.

A fost adusă la sediul

miliției dintr-un local de ; 
alimentație publică For- | 
gacs Maria (34 de ani, cu ! 
4 copii abandonați) veni- j 
tă tocmai din Cărei, de ; 
cîteva luni In Lupeni unde ; 
vagabonda. X s-a întocmit 
dosar penal pentru a fi 
trimisă în judecată.

Totodată, s-au întocmit 
dosar* pentru trimitere In 
fața justiției pentru spe
culă „vînzătoarelor" de 
semințe Pitulice Viorica, 
Rădulescu Iulica, Mihai 
Fira șl Stan Laura. iar 
Sandu Lămîița, lucrătoare 
de seră, fiind la prima ei 
alatere, a fost amendata 
conform Legii 3/1972.

„Cazuri". Pe cit de di- 1i verse, pe atît de regreta-_! 
bile. Și finaluri: ce de- ■ 
monstrează că paraziiîs- , 
mul șî specula n-au ce i 
căuta în colectivitatea u- 
mană, că își primesc sanc
țiunea potrivit legii. (Dan 
STEJARI’)
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Vizita oficiala de prietenie 
a tovara$ulnî 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Hepublica Arabă iîg’ipt

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU 
în itepubiica Malta

oosirea la Cairo
..are din pag. I)

re a sentimentelor de sti
mă, considerație și apre
ciere față de personalita

tea șefului statului român, 
a căru! prod'gioasă acti
vitate pusă în slujba pros
perității și fericirii popo
rului său, a marilor idea

luri ale progresului, pă
cii și înțelegerii în lu
me este bine cunoscută șl 
prețuită în Egipt, ca și pe 
toate meridianele lumii.

Vizită protocolară
în după-amiaza zilei de 

miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizi
tă protocolară președin
telui Republicii Arabe E- 
gipt, Hosni Mubarak, șl

doamnei Suzanne Muba
rak.

Cei doi șefi de stat și-au 
exprimat deosebita satis
facție pentru noua întil- 
nire la nivel înalt româ- 
no-egipteană și convorbi
rile care vor avea loc cu 
acest prilej.

întîlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de 
prietenie, stimă și prețui
re reciprocă ce caracteri
zează, de fiecare dată, în- 
tîlnirlle la nivel înalt ro- 
mâno-egiptene, raporturile 
de colaborare dintre cele 
două popoare și țări.

Semnarea
Declarației solemne comune

După încheierea convor
birilor oficiale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre- 
ș-dintele Republicii Soci
aliste România, și primul 
ministru al Maltei, Dom 
Mintoff, au semnat, la 
Palatul Cas'ilia, Decla
rația solemnă comună a 
Republicii Socialiste Româ

nia și Republicii Malta și 
au adoptat Comunicatul 
Comun cu privire la vizi
ta oficială de prietenie a 
președintelui Republicii 
Socialiste România în Re
publica Malta.

La solemnitate a parti
cipat tovarășa Elena

Ceausescu, alte persoane 
rom - e și malteze.

După semnare, în aplau
zele celor prezențî, pre
ședintele României și pri
mul ministru maltez șl-au 
strîn6 mîinlle cu căldură, 
s-au îmbrățișat cu priete
nie.

Întîlnirea înalților oaspeți români cu conducerea 
Uniunii Generale a Lucrătorilor și reprezentanții 

industriașilor din Malta

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae. Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat, miercuri, la 
un dineu oferit în onoarea 
înalților oaspeți români 
dc președintele Republi

I

PETROȘANI _ 7 No
iembrie : Melodii la Cos- 
tinești ; Unirea ; Pintea.

PETR1LA; Viraj peri
culos.

LONEA: Fontamara,
I-li.

VULCAN — Luceafărul: 
Mult mal de preț e iubi
rea.

LUPENI — Cultural : 
Micul lord.

URICANI : Raidul văr
gat.

rșigiomiTW 7/ ZA—7
în „Cupa campionilor europeni" ia fotbal

O victorie spectaculoasă obținută de 
Dinamo București în fața deținătoarei 

titlului european, SV. Hamburg
Pe stadionul .23 Au

gust" din Capitală, în 
prezența a peste 60 000 de 
spectatori, s-a disputat
miercuri seara primul
meci dintre echipele Di
namo București și S.V.
Hamburg, contînd pen
tru turul doi al „Cupei 
campionilor europeni" la 
fotbal. Partida s-a înche
iat cu scorul de 3—0 (1—0) 
în favoarea jucătorilor 
români, care realizează o 
splendidă victorie, o ve
ritabilă performanță, sur- 
c Iasi nd echipa cîștigătoa- 
re a ultime, ediții a „Cu
pei campionilor europeni" 
și lidera actuală a cam
pionatului vest-german. 
Dinam București a pres
tat un joc exce’ent, cu 
atacuri iuți și incisive, a- 
vînd o linie da mijlocași 
acti și eficientă, o apă
rare fermă cu idei tacti
ce ingenioase ce au inco
modat in mod vădit ac
țiunile de atac ale oaspe
ților.

Fotbaliștii români au a- 
bordat nartida cu multă

Dineu în onoarea • 
solilor poporului român

ci. Arabe Egipt, Hosni 
Mubarak, și doamna Su
zanne Mubarak, la Pa
latul Abdine.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale celor două 
țări.

Președinții Hosni Mu

IA

11,00 Telex,
11,05 Pași de viață lun

gă.
11.35 Publicitate.
11,40 Film serial

„Roțile"
(color).
Episodul 7. 

12,25 Album coral.
12.35 Desene animate :

Sindbad marinarul
(color).

13,00 închiderea emisiu
nii.

14,00 Telex.
16,05 Colocvii pedagogice.
16,20 Film serial ;

„Karino"
(color'

încredere șl cl ar din pri
mele minute s-au angajat 
în cîteva șarje ofensive 
care lăsau să se întreva
dă capacitatea fizică și' teh
nică a formație. noastre, 
în minutul 3 Stcin apără 
un șut .uternic al lui Mul- 
țescu și tot - reține apoi 
un balon expediat puter
nic de Custov. Presiunea 
la poarta echipei din Ham
burg se accentuează și în 
minutul 27 la o lovitură 
de colț Augustin, bine pla
sat în careul mic, a re
luat cu capul fulgerător 
în plasă. Repriza a doua 
i ne, de asemenea, în 
nota de domina: _ a for
mației dinamoviste, por
tarul Stein remareîndu-se 
cu un reflex extraordinar 
pentru a reține mingea ex
pediată de Mulțescu. E- 
chi vest-germană face 
presing și echilibrează 
pentru o perioadă jocul 
dar cei care marchează 
sînt tot dinamoviștii în 
minutul 62, cind Mulțes- 
cu șutează imparabil de 
la circa 25 m. Patru mi
nute mai tîrziu, abia in

barak și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toas
turi, care au fost urmări
te cu deosebită atenție, a- 
plaudate de cei prezențî.

Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

’Episodul 2.
16.50 Studioul tineretului 

(parțial color).
1E,OO închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (parțial

color).
20,20 Actualitatea în eco

nomie,
20.35 Imnuri ale păcii, 

imnuri ale patriei 
române.

20.50 Fotograme din rea- 
’litate.

21.35 Cinci miliarde de 
oamini (color). 
Ultimul episod.

22,00 Discorama (color).
22,30 Telejurnal (parțial 

color).

trat .a teren, Movilă sca
pă pe contraatac, dar ra
tează de puțin majorarea 
scorului. în minutul 70, 
Hartwig șutează precis, 
însă Moraru, bine plasat, 
reține balonul.

. c ț i u n 1 1 e o- 
fensive ale gazdelor se 
succed și la una dintre 
acestea, în minutul 79, 
Orac insistă la o ezitare a 
apărării adverse și mar
chează spectaculos sta
bilind scorul final la 3—0 
în favoarea echipei Dina
mo București.

Arbitrul Jan Kaiser (O- 
landa) a condus următoa
rele formații : Dinamo :
Moraru — Rednic, Al. Ni- 
olae, ''ndone, I. Marin, 

. ulțescu, Augustin, Cus
tov, fdnar (d‘ . min. 65, 
Movilă), Dragnea," Orac j 
S.V. Hamburg . Stein — 
Kaltz, Hieronymus, Ja
kobs, c •'roder (din min. 
26 Hansen), Hartwig, Rolff, 
Groh, Magath, Schatzsnei- 
det, MilewskL

Jocul retur se va desfă
șura la 2 noiembrie, la 
Hamburg.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au pri
mit, miercuri dimineață, 
conducerea Uniunii Ge
nerale a Lucrătorilor și pe 
reprezerftanții industriilor 
din Malta, care au ținut 
să aducă un omagiu înal
ților soli ai poporului ro
mân, să exprime direct 
satisfacția șl gratitudinea 
pentru această vizită, pen
tru întîlnirea la nivel înalt 
româno-maltcză.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se 
afla Agatha Barbara, pre
ședintele Republicii Mal
ta.

Adresîndu-se președin
telui ' Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
în numele conducerii Con
siliului uniunii, al tuturor 
membrilor Uniunii gene

Tovarășa tlena Ceaușescu a primit titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universității din Malta

Miercuri dimineața, to
varășei academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu l-a fost decer
nat, tn cadrul unei cere
monii desfășurate la Uni
versitatea din Malta, ti
tlul Je doctor Honoris 
Causa al acestei impor
tante instituții de învăță- 
mînt superior din țara 
prietenă.

Ceremonia prin care to
varășa Elena Ceaușescu a 
primit prestigiosul titlu de 
doctor Honoris Causa al 
acestui vechi lăcaș de învă- 
țămînt Superior 
relevă, semnifica
tiv, înalta apreciere de 
care se bucură întreaga 
sa activitate, știința româ
nească, evidențiind. în a- 
celașl timp, modul în care 
este privită în lume poli
tica României consacrată 
păcii, respectului indepen
denței șl suveranității na- 
țijnale, dreptului fiecărui 
popor la dezvoltarea libe
ră, de sine stătătoare, în
tăririi colaborării și prie
teniei între națiuni.

La sosire, distinsul oas
pete este salutat cu deo
sebită cord i al.U te și adîn
că stimă de rectorul uni
versității, prof. George

(Urmare di o pag. I)

La rindul său, președin
tele Mallei, Agatha Bar
bara, și-a luat rămas bun 
de la inalții oaspeți la ae
roportul Luqa, unde a a- 
vut loc ceremonia oficia
lă a plecării.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat 
apoi un cordial rămas bun 
de la președintele Agatha 
Barbara, de la membrii 
guvernului prezenți la ae
roport. 

rale a lucrătorilor, George 
Agiuș, secretar general, a 
exprimat cele mai sincere 
■îrări de fericire și succes, 
precum și cele mai calde 
urări de progres poporu
lui român.

în continuare, S. Borge, 
în numele organizațiilor 
particulare din sectorul 
industrial maltez, a adre
sat președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un căldu
ros salut, subliniind onoa
rea deosebită pe care o 
reprezintă vizita șefului 
statului nostru în Malta. 
El a adus, de asemenea, 
un omagiu activității șe
fului statului român, de
dicată promovării păcii 
în Europa și în zona Mării 
Mediterar.e.

Exprimînd satisfacția de 
a se întîlni cu reprezen
tanții muncitorilor și in

Xuereb, de alțl reprezen
tanți ai Consiliului de 
conducere, de întreaga a- 
sistență.

începutul festivității a 
fost marcat prin intonarea 
Imnului de Stat al Repu
blicii Malta.

Tovarășa ' Elena 
Ceaușescu a ocupat locul 
de onoare pe podiumul 
aulei. Ceremonia a fost 
prezidată de președintele 
Maltei, Agatha Barbara, 
care deține — conform 
tradiției — și funcția de 
can. 1..- ex-officio al uni
versității, Carmelo Mifsud 
Bonnici, prim viceprim- 
ministru, ministrul edu
cației, prof. George Xue
reb, rectorul universită
ții.

în numele Facultății 
de inginerie, dr. Victor 
Ferrito, apreciat specialist 
maltez în domeniul chi
miei industriale, a pre
zentat personalitatea și 
activitatea multilaterală a 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena 
Ceau.escu, savant de re
putație mondială, rele- 
vînd valoarea deosebită a 
cercetărilor pe care le-a 
întreprins în domeniul 
chimiei macromoleculare.

Ceremonia plecării
La ora 12,04 — ora loca

lă, aeronava prezidenți
ală a decolat, îndreptin- 
du-se spre Cairo — capi
tala Republicii Arabe E- 
gipt.

S-a încheiat, astfel, cu 
succes, prima etapă a so
liei de pace, prietenie și 
colaborare a înalților re
prezentanți ai poporului 
român.

întreaga desfășurare a 
vizitei în Malta a dat ex
presie stimei de care se 
bucură România, pre
ședintele său, pentru po

dustriașilor, în cadrul vi
zitei pe care o face în 
Malta, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat un 
salut călduros tuturor 
muncitorilor și conducerii 
sindicatelor din Malta, 
precum și industriașilor 
și tuturor celor care ac
ționează pentru dezvolta
rea economico-socială in
dependentă a Maltei.

întrevederea, desfășura
tă într-o atmosferă de cal
dă cordialitate, a reliefat, 
o dată mai mult stima și 
prețuirea de care se bucu
ră personalitatea proemi
nentă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, acti
vitatea sa neobosită de
dicată progresului patriei 
și fericirii poporului nos
tru, cauzei nobile a păcii, 
prieteniei șl înțelegerii în
tre națiuni.

In continuare, secretarul 
Consiliului de conducere 
ai Universității, Lawrence 
ElluL a dat citire rezolu
ției acestui organism re
feritor la decernarea 
înaltului titlu de Doctor 
Hon< ; Causa în dome
niul ingineriei tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Momentul solemn în ca
re rectorul universității 
a înmînat tovarășei Elena 
Ceaușescu bereta ți toga 
academică a fost marcat 
de aplauzele întregii asis
tențe.

Pieședintele Republi
cii Malta, Agatha Barba
ra, a înmînat, apoi, po* 
trivit multisecularei tra- » 
dițil universitare, perga
mentul prin care se con
sfințește, în limba lati
nă, decernarea înaltului 
titlu onorific. Primul Doc
tor H.noris Causa în do
meniul ingineriei al Uni
versității din Malta a fost 
invitat sa semneze în car
tea de onoare.

Cuvlntarea rostită de 
tovarășa Elena Ceaușescu 
în continuarea ceremoni
ei a fost primită cu deo
sebit interes și subliniată 
cu aplauze.

litica de pace, de respect 
el independenței șl suve
ranității naționale, pen
tru eforturile depuse în 
mod consecvent și stă
ruitor in vederea edifică
rii securității europene, a 
unei lumi ma. bune și mai 
drepte pe planeta noastră 
.relevînd, totodată, preg
nant dorința extinderii șl 
aprofundării colaborării 
româno-maltcze, a Întări
rii raporturilor de prie
tenie dintre țările și po
poarele noastre.
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