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ȚÂRII. CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

r
Sectorul V de la I.M. Vulcan

în Capitală, s-a deschis

Simpozionul internațional 
PUGWASH

Vineri, 28 octombrie, s-a 
deschis in Capitală cel de 
al 44-lea Simpozion in
ternațional PUGWASH.

Este a doua reuniune a 
acestei organizații ce are 
loc în țara noastră, des
fășurarea ei la București 
constituind o nouă și 
semnificativă dovadă a 
înaltei aprecieri de care 
se bucură pe arena mon
dială politica externă cons
tructivă a României, pro
movată cu consecvență și 
strălucire de președintele 
Nicolae Ceaușcscu, perso
nalitate proeminentă a 
vieții politice internațio
nale, militant neobosit

pentru edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, o 
lume a păcii, a înțelegerii 
și colaborării între popoa
re.

întîlnirea reunește la 
masa dezbaterilor laureați 
ai Premiului Nobel, aca
demicieni, reprezentanți 
ai unor universități și fo
ruri științifice din nume
roase țări, ai unor organi
zații 'internaționale din 
sistemul O.N.U. Participă, 
de asemenea, oameni de 
știință din tara noastră, 
membri ai Comitetului 
Național Român „Oamenii 
de știință și pacea", ai

mișcării PUGWASH, con
ducători ai unor institute 
centrale de cercetare și 
unități de învățămînt su
perior.

Deschiderea lucrărilor 
s-a desfășurat sub semnul 
Mesajului adresat de pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, parti- 
cipanților la Simpozionul 
internațional PUGWASH, 
Mesajul, citit de acad. Ma
nea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de- 
Stat, a fost urmărit cu

(Continuare în pag. a 4-a)

Succesul are un fundament prețios - 
munca, priceperea și dăruirea

S 17 700 tone de cărbune extrase 
peste sarcinile de plan ££ Productivita
tea muncii in cărbune, depășită cu 350 
kg/post, iar în abataj cu 280 kg/post

B Toate cele 8 brigăzi din cărbune, cu 
planul depășit lună de lună B 100 de 
metri liniari realizați peste sarcinile de 
plan la lucrările de pregătire.

Acestea sînt rezultatele 
cu care se pregătește să 
încheie cea de-a 10-a lună 
a acestui an corectivul 
sectorului V de la I.M. 
Vulcan. Despre modul cum 
s-a acționat și se acțio
nează în continuare la a- 
cest sector pentru reali
zarea obiectivului propus 
— extragerea unei canti
tăți cît mai mare de căr
bune peste sarcinile de 
plan — Miircea Bălțătes- 
cu, șeful sectorului ne spu
nea : „în activitatea noas
tră de subteran, abatajul 
constituie veriga de bază. 
De modul cum brigăzile 
sînt organizate, coordonate 
și conduse depind rezul
tatele individuale, ale fie
căreia dintre ele, dar și 
cele colective, ale între
gului sector. De aceea am 
căutat să promovăm la 

\___________________________  

Brigada de mineri, condusă de Rusu Simion, este cunoscută in cadrul sec
torului II de Ia mina Lupeni ca o formație destoinică, mereu preocupată 
pentru a promova noi tehnologii, pentru creșterea continuă a producției de 
cărbune. în imagine, destoinicul brigadier alături de ortacii din schimbul 
condus de Constantin Bozoianu.

Foto: Cristian ȘTEFAN

conducerea brigăzilor nu
mai mineri bine pregă
tiți profesional și politic, 
care să fie un exemplu în 
muncă pentru ortacii lor 
și care să știe să mobili
zeze întregul colectiv al 
brigăzii pentru a depăși 
momentele grele care se 
ivesc în munca noastră 
din subteran. Putem spu
ne, fără teama de a greși, 
că toate cele 8 brigăzi din 
cărbune, conduse de
ian Borșa, Constantin Cu
rea, Balaș Szabo, Petra- 
che Marin, Virgil Stan, 
Ioan Bud, Ioan Țobică și 
Paraschîv Ciurescu sînt 
formate din mineri care 
nu precupețesc nici un e- 
fort pentru a da țării cît 
mai mult cărbune. în 
condițiile extinderii acor
dului global vor să-și asi
gure venituri cît mai 
mari pe seama creșterii 

Tra- - iar

producției și productivi
tății muncii. Membrii a- 
cestor brigăzi nu sînt nu
mai ortaci de muncă ci și 
prieteni care se ajută și se 
stimează reciproc. Reușind 
să formăm astfel de bri
găzi, care să acționeze ca 
un singur om, rezultatele 
bune nu au întârziat să a- 
pară. în acest an, lună de 
lună, sectorul și-a realizat 
și depășit sarcinile de plan, 

în dreptul fiecărei 
brigăzi, la sfîrșitul fie
cărei luni apar noi plusuri 
la producția fizică de căr
bune1'.

Nu se poate spune că 
sectorul nu s-a confrun
tat cu unele greutăți, în 
cele aproape 10 luni care 
au trecut din acest . an._

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Aprobare unanimă, 
deplină satisfacție față de vizita

tovarășului NICOLAE CEAUSESCU • •
în Malta, Egipt, Sudan și Cipru

împreună cu toți fiii României socialiste, comuniștii, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului, aprobă din adîncul inimilor, cu vie și deplină satisfacție străiucita 
solie de pace pe care a întreprins-o tovarășul Nicolae Ccaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Malta, Egipt, Sudan și Cipru. Dînd glas gindurilor 
și sentimentelor lor de profundă recunoștință .și vie satisfacție pentru rezulta
tele rodnice ale recentei vizite, organizațiile de partid, colectivele de oameni ai 
muncii din Valea Jiului au adresat telegrame conducătorului partidului și sta
tului nostru, prin care își exprimă dorința unanimă de a susține prin noi fap
te de muncă, politica internă și externă a partidului și statului nostru.

„Comuniștii, toți . oame
nii muncii din străvechea 
vatră minerească a Văii 
Jiului, se spune în tele
grama Comitetului munici
pal de partid, au urmărit 
cu deosebit interes și ■ vie 
satisfacție, cu sentimente 
de mîndrie patriotică, noua 
solie de pace și prietenie a 
poporului român pe pămîn- 
tul unor țări din zona Me- 
diteranei și din Africa. 
Succesiunea de vizite ofi
ciale de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar 
general, le-ați întreprins,
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Re
publica Malta, Republica
Arabă Egipt, Republica
Democratică Sudan și Re
publica Cipru capătă o im
portanță și o semnificație 
cu totul aparte în acest 
moment de gravă încor
dare în viața internaționa
lă. în acest context, senti
mentele noastre de mîndrie 
sînt cu atît mai puternice 
cu cît vizita pc care ați 
încheiat-o cu fructuoase 
rezultate, mult stimate to
varășe secretar general, 
se înscrie ca o nouă și pre
țioasă contribuție la în.â- 
rirea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre 
state eu orînduiri sociale 
diferite.

Exprimîndu-ne înalta 
prețuire 'pentru rezultate
le fructuoase ale acestei 
remarcabile solii de pace 
și de întărire a legături
lor de prietenie cu toate 
popoarele lumii, îngădui- 
ți-ne, să vă asigurăm, și 
cu acest prilej, mult iubi

te și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un c- 
fort pentru a sprijini cu 
faptele noastre de muncă 
și dăruire patriotică poli
tica externă de mare pres
tigiu a României, activita
tea nobilă si prodigioasă 
pe care o desfășurați de 
peste- 18 ani de cînd vă 
aflați în fruntea partidu
lui, pentru tot ce faceți 
întru biruința năzuințelor 
de pace și bunăstare ale 
omenirii. în semn de sti
mă, prețuire și fierbinte 
recunoștință pe care vi le 
purtăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, 
vă asigurăm de angaja
mentul nostru ferm, revo
luționar de a nu ne pre
cupeți eforturile în vede
rea înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, a indicațiilor și 
orientărilor dumneavoas
tră de inestimabilă valoa
re date la Consfătuirea de 
lucru de la Mangalia, de 
a ne mobiliza exemplar 
pentru creșterea producți
ei de cărbune și a contri
bui astfel la asigurarea in
dependenței energetice a 
țării, la înflorirea și ridi
carea patriei noastre so
cialiste pe cele mai înalte 
culmi de progres și civili
zație".

„Vizita în Malta, Egipt, 
Sudan și Cipru a dat o 
P' uă și strălucită expresie 
politicii de pace și înțele
gere promovată de parti
dul și statul nostru, senti
mentelor de prietenie și 
d -inței poporului nostru

de a extinde conlucrarea 
cu popoarele țărilor, vizi
tate, cu toate popoarele, 
se arată în telegrama co
lectivului minei Lupeni. 
Convorbirile la nivel înalt, 
documentele încheiate, ma
nifestările de înaltă sti
mă și considerație, pri
mirea călduroasă cu care 
ați fost . întîmpinat pre
tutindeni de-a lungul aces
tor vizite, atestă o dată 
în plus marele prestigiu 
de care se bucură în lu
me politica externă, prin
cipială, consecvent revo
luționară a partidului șl 
statului nostru, demons
trează, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, recunoașterea 
internațională a înaltelor 
dumneavoastră calități de 
om politic și patriot în
flăcărat. neobosit luptător 
pentru pace și înțelegere 
între popoare. Aprobînd 
din toată inima rezultate
le acestei noi și rodnice 
solii de pace, ne exprimăm 
și cu acest prilej deplina 
noastră adeziune la politi
ca externă și internă a 
partidului și statului nos
tru și ne angajăm că vom 
urma neabătut îndemnu
rile și prețioasele dum
neavoastră indicații de a 
da patriei cît mai mult 
■ărbune cocsificabil, pen
tru a ne aduce contribu
ția la asigurarea indepen
denței energetice a patri
ei noastre. Raportînd că 
minerii Lupeniului au ex
tras în primele trei tri
mestre ale anului o pro-
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Depășirea preliminarului
Colectivul de mineri, 

ingineri și tehnicieni de 
la I.M. Lonea, depune în 
aceste zile eforturi susți
nute pentru depășirea pre
liminarului zilnic, astfel in
cit la sfîrșitul lui octombrie 
să se numere printre co
lectivele fruntașe ale Văii 
Jiului. Joi, 27 octombrie, 
din abatajele minei Lonea 
au fost extrase peste sar
cinile de plan 337 tone de 
cărbune, cu acestea pro
ducția extrasă suplimen
tar în această săptămînă, 
se cifrează la peste 1000 
tone de cărbune.

Cu cele mai bune re
zultate, in această lună, 
se înscriu minerii din 
abatajele frontale conduse 
de Gr,gore Mîndruț și 
Florea Anton de la secto

rul IV, care au extras su
plimentar 1600 tone de 
cărbune. Cu rezultate bu
ne se prezintă și minerii 
sectorului V, care rapor
tează de la începutul lu
nii o producție suplimen
tară de 800 tone de căr
bune.

Din rîndurile acestui 
sector se remarcă, prin 
strădaniile pe care le de
pun, brigăzile conduse dc 
Ludovic Repaș și Cons
tantin Diaconescu. Cu sar
cinile de plan îndeplinite 
și depășite în această lu
nă se mai află și brigăzile 
conduse de Ilie Mihuc și 
Cornel Țîr, din cadrul sec
torului I, care zi de zi, 
și-au depășit prelimina- 
rut avut. (Gh. B.)

La mina 
Aninoasa

COLECTIVUL A CERUT RĂSPICAT ’

Să nu se mai tolereze, în nici un fel, 
abaterile absentomanilor!

în urmă cu cîteva zile 
am luat parte la o nouă 
judecată muncitorească, 
organizată cu sprijinul co
mitetului sindicatului de 
la I.M Aninoasa. Au par
ticipat colectivele de oa
meni ai muncii de la sec
toarele II și V. Au fost 
puși în d scuția ortacilor 
cei care prin lipsa nemo
tivată de la serviciu au a- 
dus prejudicii în realiza
rea sarcinilor de plan, dij- 
muind producția de căr
bune.

în cuvîntul lor numeroși 
mineri au luat atitudine 

împotriva absentomanilor 
care nu merită să stea în 
rînd cu ortacii harnici. 
Oamen- certați cu etica 
muncii și disciplina de

producție, mulți dintre 
acești absentomani sînt ti
neri, puțind avea un vi
itor dacă și-ar vedea de 
treabă, urmînd exemplul 
ortacilor.

în urma judecății aspre, 
dar drepte a colegilor ' — 

sprijin pe care îl vor 
primi oricînd este nevoie, 
— absentomanii pot șterge 
amintirea rătăcirilor de 
moment și prin voință 

proprie, prin activitate fă
ră cusur pot deveni oa
meni de nădejde în briga
dă și sector.

Printre cei certați cu
„prezența la ponta j“ au 
fost discutați: Ion Ciocoș, 
Vasile Andrei, Cristor A- 

saftei, Liviu Bîclea, Cons
tantin Frunză, Petrache 
Săpunaru, care invocau 
motive copilărești ca 
„n-am putut să mă scol", 
„nu mi-a mers ceasul bi
ne", „am băut și nu m-am 
putut trezi" etc. etc.

„Campionii" cu perfor
manțe triste în absentare 
nemotivată, care nu au 
înțeles clemența ortacilor 
și a colectivului, conti- 
nuînd seria actelor de in
disciplină, au fost excluși

Ștefan NEMECSEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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Critica ateistă 
a religiei

Ateismul, provenit din 
grecescul „atheos" care 
însemna „fără ajutorul 
zeilor”, reprezintă un 
mod de gîndire liberă, 
nealterată de prejudecăți 
și credințe în suprana
tural. Mai presus de ori
ce, ateismul propune o 
întrebare raționalistă, In 
spiritul științif icității, a 
religiei; el este o critică a 
religiei, o critică făcută 
de pe pozițiile materia
lismului dialectic și isto
ric.

Formarea conștiinței 
materialist științifice, 

ateiste este o sarcină pri
oritară a întregii acti
vități ideologice și poli
tico-educative. In expu
nerea cu privire la sta
diul actual al edificării 
socialismului în țara 
noastră, la problemele 
teoretice, ideologice și 
activitatea politică edu
cativă a partidului, tova
rășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU arăta : „Res
pectarea și garantarea 
libertății religioase nu 
trebuie înțeleasă ca ac
ceptare de către comu
niști a concepțiilor reli
gioase, idealiste despre 
lume. Comuniștii nu pot 
accepta teoriile despre e- 
xistența unor forțe su
pranaturale care au diri
jat sau dirijează uni
versul".

De la apariția sa, omul 
este într-o continuă lup
tă cu lumea care îl în
conjoară, cu el însuși, în 
vederea dominării aces
tei lumi și atingerii a 
noi grade de libertate. 
IN LUPTA SA CU NA
TURA, omul și-a dat 
seama că nu poate domi
na necesitatea, recur- 
gînd în acest sens la stra
tegia religioasă, sperînd 
că ceea ce nu ține de 
puterea sa, poate fi rea
lizat ajutorul forțelor 
supranaturale. „Orice re
ligie, spune Fr. Engels, 
nu este altceva decît o- 
glindirea fantastică In 
mințile oamenilor a for
țelor exterioare care do
mină viața lor de toate 
zilele, o oglindire în care 

forțele pămîntești Iau 
forma unor forțe supra- 
pămîntești". Prezența re
ligiei în viața oamenilor 
determină limitarea li
bertății umane, împiedi- 
cind posibilitatea de ac
țiune umană în anumite 
zone, necunoscute încă, 
inspirînd neîncredere, 
îndoială. Depășirea aces
tei stări de lucruri, pre
supune lărgirea libertă
ții umane. Clarificîndu- 
se asupra cerului, omul 
elimină totodată o lume 
presupusă ca existentă, 
de care se simte depen
dent, căreia îi era supus.

Situația omului reli
gios ca ființă neliberă, 
impune efortul educați
ei ateiste ca educație — 
în numele omului și pen
tru om — în vederea 
cîștigării deplinei liber
tăți. Formarea conștiin
ței ateiste are loc prin 
restructurarea conștiințe
lor individuale, prin fap
tul că fiecare individ a- 
junge cu timpul la con
cluziile științei, ale artei, 
moralei, la convingeri u- 
maniste.

Omenirea trăiește în 
prezent o criză religi
oasă, oamenii de știință 
preocupați de evoluția 
fenomenului religios con
temporan consideră că 
această criză are două 
caracteristici: „este o 

criză universală și glo
bală". Această criză a- 
fectează toate marile re
ligii ale lumii, datorită 
exploziei revoluției teh- 
nico-științifice contem
porane. Dacă reforma a 
răspuns crizei religiei 
creștine, ca instituție 
socială, criza contempo
rană a religiei, tinde să 
pună sub semnul între
bării destinul religiei în 
general.

Un rol important în 
educația ateistă a mase
lor, îi revine culturii și 
artei socialiste, care ins
piră încrederea în om, 
în posibiltățile acestuia 
de a cunoaște și domina 
lumea.

Prof. Ioan MIIIĂIESCU, 
Liceul industrial Vulcan

J

Balul bobocilor
Astă seară, studenții Fa

cultății de mașini și ins
talații miniere, din cadrul 
I.M.P., continuînd tradiția 
începutului de an univer
sitar, îi sărbătoresc pe 
studenții anului I, prilej 
de bună dispoziție, muzi
că șl dans. Această ediție 
a „Balului bobocilor" a- 
nunță și cîteva surprize 
pregătite de studenții din 
ultimul an, între care de 
un suces deosebit se va 
bucura desigur concursul 
destinat proaspetelor stu
dente, dotat cu trofeele 
„Miss boboc ’83". (I.V.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------

Colectivul a cerut răspicat:

Să nu se mai tolereze, in nici un fel, abaterile absentomanilor!
(Urmare din pag. I)

din rîndul minerilor de 
la Aninoasa. Printre a- 
ceștia s-au numărat ; Fă- 
nică Timei, Costică Rățoi, 
Marian Pătrășcuță, Vasile 
Ostaciuc, Constantin Ior- 
dăchescu, Vasile Istrate, 
Florin Furdui.

Tînărul loan Ciocoș are 
numai 21 de ani. Este în
cadrat în muncă la I.M. 
Aninoasa din data de 13 
februarie a.c. în acest răs
timp a reușit performanța 
de a acumula un număr 
de absențe nemotivate, ca
re adunate acoperă o lu
nă de muncă (?!). Pus să 
explice motivul pentru 
care a făcut aceste nemo
tivate, loan Ciocoș spune 
cu seninătate: „Am avut 
probleme familiale". Șirul 
nemotivatelor este „STAS". 
„Am apelat la conducerea 
sectorului, dar nu am fost

Aspect de muncă de la Fabrica de pîine Live- 
«eni. In cadrul sectorului modelare-divizare munci
toarele Elena Popa și Elisabeta Simion lucrează la 
frămintarea franzelei,

' Foto; Ștefan NEMECSEK

Răspundem cititorilor
ANA SANDU, Lupcni: 

Am căutat să aflăm ade
vărul privind sesizarea 
dumneavoastră. Lipsa a- 
dresei complete ne-a îm
piedicat în demersurile 
spre o cunoaștere detali
ată a cazului dv. Dacă nu 
vl s-a rezolvat problema, 
treceți , ? la redacție.

înțeles. Nu puteam amîna 
nunta, a trebuit să umblu 
după una, după alta, după 
muzică...". Spusele lui loan 
Ciocoș nu conving. Con
ducerea sectorului nu se 
putea să nu-1 înțeleagă. 
Oricum, pentru toate aces
tea nu avea nevoie doar 
de cîteva zile. A fost re
primit în rîndul colectivu
lui sectorului II la înce
putul acestei luni, dîndu-i- 
se o ultimă șansă de în
dreptare. loan Ciocoș își 
va autoanaliza lucid si
tuația și sîntem convinși 
că va alege calea cea bu
nă, a muncii și cinstei.

Din anul 1974 lucrează 
la mina Aninoasa șl Va
sile Andrei. Era cunoscut 
ca un om vrednic și am
bițios. De cînd a rămas 
singur (soția i-a decedat) 
a început să bată des dru
mul localurilor de alimen
tație publică. „Cînd beau

GHEORGHE DUȚA, Lu- 
peni, str. Paringului nr. 26; 
Problem? dv. poate fi re
zolvată printr-un acord 
comun cu E.G.C.L. din lo
calitate și asociația de lo
catari de care aparțineți. 
Adresați-vă acestora, iar 
dacă mai există impedi
mente, anunțați-ne.

nu mai pot veni La servi
ciu" ne spune acesta. în
trebat ce are de gînd, pro
mite că nu va face 
nemotivate cu condiția 
„să-l lase și prietenii în 
pace...". Credem că Vasile 
Andrei cu mai multă a- 
tenție din partea colectivu
lui din care face parte, și 
renunțînd la „prieteni" 
poate fi readus pe drumul 
cel bun.

Din cuvîntul celor care 
au luat atitudine împotri
va absentomanilor des
prindem : CONSTANTIN
TIȚA, șef de schimb : 
„Nu știu ce gîndesc acești 
ortaci cînd fac nemotiva
te. Dacă se fac absențe de 
la serviciu, producția nu 
se poate realiza, deși căr
bune este mult și frumos 
în abataj. Eu propun ca 
o ultimă șansă de îndrep
tare a absentomanilor 
constituirea unei brigăzi

Succesul are 
un fundament 

prețios
(Urmare din pag. D

Au trebuit scoase multe 
apofize din abatajele pe 
care le exploatează. Stra
tul 2 le dă multă bătaie 
de cap în exploatarea Iui. 
Dar pentru executarea a- 
cestor lucrări mai dificile, 
conducerea sectorului s-a 
orientat spre o brigadă cu 
mai multă experiență, cea 
condusă de Balas Szabo, 
care a executat toate lu
crările mai dificile din 
sector și care s-a achitat 
onorabil de sarcinile pe 
care le-a avut.

Pentru aprovizionarea 
locurilor de muncă cu 
materialele necesare au 
fost înființate echipe de 
aprovizionare, care au o 
sarcină nu tocmai ușoară, 
dacă se are în vedere dis
tanța mare pe care este 
extins acest sector de pro
ducție. De asemenea echi
pele de-" electrolăcătuși 
conduse de loan Ichim, 
Grigore Batir, Florian 
Staicu și loan Brăiete 
și-au adus contribuția la 
rezultatele bune obținute 
de acest sector fruntaș 
de la mina Vulcan. Deci, 
la baza acestui succes nu 
este alt secret decît mun
ca, priceperea și dăruirea 
cu care acționează între
gul colectiv al sectorului.

formată numai din acești 
oameni cu brigadieri din 
rîndul lor. Cît muncesc a- 
tît să cîștige I"

ANDREI AMBRUȘ, șef 
de schimb : „Mă alătur 
propunerii ortacului Cons
tantin Tița, Consider că 
brigada de absentomani 
poate fi folosită la apro
vizionarea locurilor de 
muncă. Dacă aceștia nu 
vor înțelege nici așa cle
mența colectivului, să fie 
excluși din rîndul nostru 
la prima abatere".

PAUL MATHE, maistru; 
„Este nevoie de măsuri 
mai severe împotriva ab
sentomanilor. Nu trebuie 
tolerate atitudinile retro
grade ale acestora față de 
muncă. La prima atențio
nare, dacă mai continuă 
să creeze probleme brigă
zii, să fie înlăturați. Nu 
avem nevoie de astfel de 
oameni !“.

Anchetâ sociala gg Anchetă socială gg Anchetă socială ții Anchetă socială
S-au scris multe pagini 

— și sigur se vor mai 
scrie — despre hărnicia 
și omenia colectivului U- 
zinei de preparare a căr
bunelui Lupeni. Pînă și în 
această săptămînă, în timp 
Ce se desfășura ancheta 
cazului de față, a fost pu
blicat în ziarul nostru re
portajul „O familie cu... 
ui veac de muncă" un 
răspuns demn la între
barea cu bogat conținut 
etic „Cît primești, cît dai 
societății" 7 Și totuși...

...De la spitalul munici
pal am fost anunțați des
pre un caz ieșit din co
mun : o femeie avînd o 
fractură la picior a fost 
abandonată în pădure pe 
timp de noapte, de 
coie ei de muncă de la 
preparația Lupeni. Acuza 
era incredibilă în condiți
ile înfloririi umanismului 
îi societatea noastră so
cialistă. Mintea refuză să 
accepte asemenea fapte.

...salonul nr. 3 al secți
ei de ortopedie a Spitalu
lui municipal. în patul de 
la geam o femeie cu apa
rat gipsat pe piciorul ce 
6e sprijinea pe un su
port metalic. Se numește 
Bichescu Ana, are 37 de 

ani și e muncitoare la fu- 
nicularul de steril al pre- 
parației. Stăm de vorbă...

...în seara zilei de 19 
octombrie — spune B.A. — 
am intrat în schimbul III. 
Lipsisem două zile și mais
trul Turcilă a zis să merg 
în schimbul III. sus la fu
nicular... dar s-a dat te
lefon să merg jos la în
cărcare. Era ora 10 (22 — 
n.n.) am spus că singură 
cum o 6ă merg. Am plecat 
cu schimbul II care ieșea. 
In pădure — povestește 
femeia — am alunecat pe 
frunze șl am căzut pe pi
cior. Am încercat să mă 
ridic dar n-am mai putut 
pune piciorul în pămînt. 
Ceilalți, Hîrleț și Lupu, 
doi bărbați și Hălăucă Eu
genia și celelalte femei 
s-eu îndepărtat. Am stri
gat după ajutor. Hălăucă 
și cu încă o femeie s-au 
întors,, dar eu nu puteam 
merge și ele nu m-au pu
tut duce. Au fugit să nu 
se depărteze prea mult 
ceilalți șl am rămas în 
pădure. Pe întuneric și cu 
durerea în picior. De ce 
m-au lăsat în pădure 7

— Apoi ce-ați făcut 7
— Numai eu știu de cî- 

te ori m-am speriat în

noaptea aceea. Fiecare 
frunză care se mișca mă
speria. Și frigul. Ce era
să fac 7 Nu puteam sta
acolo să aștept ziua. M-am 
tîrît pînă aproape de ma
ternitate, la locuința me
canicului Popescu de la 
n.ii de la funicular. So
crul dinsului a dat tele
fon și pe la 6 m-a dus 
salvarea la spital. Bănuiți 
wmmii<utuuuiuuuHUiiiHUimMuinuuiHmmuuuum

Dar omenia ?
cum arătam după ce un 
șut întreg m-am tîrît să 
ajung în oraș. De ce m-au 
lăsat în pădure 7

întrebarea se repetă ob
sedant. Femeia nu înțele
ge de ce a fost abando
nată în miez de noapte, 
cu piciorul rupt, în inima 
pădurii (atunci nu știa că 
are fractură gravă a gam
bei drepte). „Dacă ați ști 
cit am plins și cum 
m-am speriat. De ce m-au 
lăsat singură 7 „Oare cum 
au putut ortacii ei de 
muncă — orice B-ar fi In
tim plat înainte — să pă

răsească o femeie fără a- 
juto.- în pădure 7 S-au 
dus acasă, s-au spălat și 
s-au culcat liniștiți, fără 
remușcări. N-au spus ni
mănui nimic. Nici a doua 
zi n-au spus nimic. Se
cretarul comitetului de 
partid, tovarășul Gheor- 
ghe Pană a aflat de la 
redacție că o femeie din 
colectiv este în spital. A 

doua zi am stat de vorbă 
cu cîțiva dintre tovarășii 
de muncă ai Anei Biches- 
cu din acea 6eară :

Pantelirnon Turcilă, mais
tru ; fapta e inumană. Ori
care ar fi fost cauza căză
turii, nu trebuia lăsată în 
pădure.

Alexandru Hîrleț ; Noi 
am plecat înainte, eu și 
cu Lupu, ele au venit sin
gure.

— Așa procedați mereu?
— Păi... Și așa au fost 

destule necazuri și recla
ma ții,„  ,___________

— Și-atunci lăsați feme
ile singure în pădure 7 
Ce-ați făcut în seara a- 
ce a 7

— Ce să fac 7 M-am dus 
acasă și m-am culcat.

— Și ați dormit bine 7
— Da, că eram obosit.
loan Lupu : Ce mai, am 

greșit. A fost greșeala 
noastră că nu ne-am în
tors. Nici n-am știut ce 
6-a Intîmplat. Dar știu 
că mecanicul, tovarășul
Popescu, care ne 'face 

pintajul, n^a vrut s-o pon
teze, a zis că e băută și 
era să cadă peste moletă. 
Oricum, am greșit.

Popescu loan, mecanic 
la funicular : N-am pon
tat-o și am trimis-o jos cu 
schimbul II. L-am anunțat 
pe tovarășul Maca vei. Ce 
mai, era băută bine.

Macavei Vilucă, șef de 
echipă: în 20 de minute 
trebuia să fie jos. Cum n-a 
venit, pe la 22,20 am dat 
telefon, apoi pe la 23. Am 
crezut că s-a dus acasă și 
mi-am văzut de treabă...

Și așa, din lipsa celui 
ma. elementar simț de în- 
tr-ajutorare tovărășească, 
omenească, Ana Bichescu 
a fost lăsată în miez de 
noapte în pădure, cu pi

ciorul rupt. Abaterea gra
vă de a se fi prezentat 
la lucru sub influența bău
turii alcoolice va fi cu si
guranță judecată ca atare. 
Dar aceasta nu-i scuză cu 
nimic pe aceia care au pă
răsit un accidentat, noaptea, 
In pădure și s-au culc»t 
liniștiți acasă. Asemenea 
atitudine trebuie să cons
tituie obiectul unei jude
căți muncitorești în care 
colectivul să-ș; spună răs
picat cuvîntul

Fană Gheorghe, secre
tarul comitetului de partid 
p. zent la discuțiile pur
tate spunea; „Asemenea 
fapte nu caracterizează 
colectivul nostru. Este o 
•xcepție Oricare ar fl 
fost situația, femeia ac
cidentată nu trebuia lăsa
tă singură în pădure. Și 
n-a spus nimeni nimic, 
n-am știut pînă n-am pri
mit telefon de la redacție. 
Ne pare rău că s-a în- 
timplat, dar asemenea 
fapte, repet, nu caracte
rizează colectivul nostru".

Avem această convin
gere și credem în judeca
ta dreaptă a colectivului 
d.‘ la preparația Lupeni.

Dragoș CALIN
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Orientări și opțiuni, la
De curind s-a deschis noua 6tagiune la Teatrul 

de stat „Valea Jiului" din Petroșani, principal eve
niment artistic In viața culturală a municipului în 
această toamnă. La începutul acestei a 36-a stagiuni 
de la înființarea instituției, am avut o convorbire 
cu tovarășul Nicoiae Gherghe, directorul teatrului.

— A 35-a sărbătorire 
a Teatrului de stat din 
Petroșani s-a desfășu
rat într-o clădire com
plet renovată, oferind 
foarte bune condiții de 
pregătire și susținere a 
spectacolelor. Ce reper
toriu s-a stabilit pen
tru această stagiune ?
— După premiera pie

sei „Ulciorul nu merge 
de multe ori la apă", far
să satirică a lui Dinu 
Grigorescu, sîntem în
tr-o fază avansată a re
petițiilor cu o piesă scrisă 
da mine, „Ionuț și ex- 
tratereștrii", spectacol 
care se adresează tine
retului școlar mediu. în 
paralel cu aceste pre
gătiri se montează piesa 
„Steaua fără nume", cu
noscuta comedie a lui 
Mihail Sebastian. O prin
cipală componentă a op
țiunilor noastre reperto
riale pentru această sta
giune o constituie orien
tarea preponderentă spre 
comedie. în repertoriul 
nostru se mai află piesa 
„Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară" de Eugen 
Barbu — spectacol de-

dicat evenimentelor re
voluționare înfătuite la 
23 August 1944 — și, din 
dramaturgia universală, 
piesa lui II. von Kleist 
„Ulciorul sfărîmat".

— Subliniind sarcini
le de mare răspundere 
ce le au formele activi
tății cultural-artistice de 
masă, tovarășul Nicoiae

început de
buie nu numai să-și îm
bogățească modalități
le de integrare în viața 
și munca locuitorilor 
municipului și județului, 
ci și să imprime conti
nuitate în susținerea lor. 
Care sînt direcțiile de 
acțiune ale teatrului în 
această privință ?
— întreprindem un son

daj de opinie pentru a 
cunoaște preferințele oa
menilor muncii. O a doua 
direcție de acțiune constă 
în prezența actorilor, în 
calitate de instructori, 
în mijlocul artiștilor a-

Teatrul de stat „Valea Jiului*1

secretarul 
partidului, 
Consfătui- 

de la Man

Ceaușescu, 
general al 
spunea, la 
rea de lucru
galia : „Unitățile cultu- 
ral-artistice, de toate 
felurile, trebuie să de
vină fiecare — începînd 
de la Teatrul Național, 
de la Opera Română, 
pînă la ultimul cămin 
cultural din cea mai în- 
depătată comună sau 
din cel mai îndepărtat 
sat — un centru al e- 
ducației revoluționare, 
patriotice, de formare a 
omului nou“. în acest 
spirit toate instituțiile 
de cultură și artă tre-

matori.
— Sondajul, deși e 

cam tîrziu (el trebuia 
întreprins atunci cînd se 
stabilea proiectul de 
repertoriu) poate fi, to
tuși, util, iar 
actorilor și 
în activtatea 
de amatori e
Teatrul este o instituție 
nu numai de artă, ci și 
de educație. Din acest 

cum 
în

integrarea 
regizorilor 

artistică 
o datorie.

punct de vedere, 
acționează teatrul 
noua stagiune ?
— în afara repertoriu

lui stabilit, pregătim un 
spectacol de muzică și 
poezie dedicat sărbăto-

Contemporani cu strălucite evenimente istorice, scriitori, pictori sau muzi
cieni, au îmbogățit cultura națională cu creații de mare valoare artistică și, în 
egală măsură, vibrînd de patos patriotic. în această perioadă, cînd întreg popo
rul va sărbători împlinirea a 65 de ani de la făurirea statului* național unitar 
român, poeții retrăiesc cu intensitate și acuitatea sensibilității lor, această pagi
nă de aur a istoriei, scrisă prin voința întregii națiuni, la Alba 
care l-a inspirat și pe scriitorul Irimie Străuț, fiu al Văii Jiului.

stagiune
ririi a 65 de ani de la 
făurirea statului național 
unitar român. îl vom 
prezenta în sălile de apel, 
în mijlocul colectivelor 
de oameni ai muncii din 
întreprinderi și institu
ții. Tot din această pe
rioadă vom relua șl ac
tivitatea de studio, utilă 
atît în perfecționarea 
mijloacelor de expresie 
artistică (poezie, teatru, 
scenografie etc.), cît și a- 
tragerii și educării tine
retului. Prima manifes
tare a studioului 
consacrată poeziei 
nesciene. Mai întîi
activitatea spectaculară, 
susținută în primul rînd 
pe scenele din Valea Jiu
lui și din județ, și 
prin integrarea în 
cultural-educativă 
municipiu, teatrul 
tru va contribui în 
stagiune 1983—1984
procesul de dezvoltare a 
conștiinței socialiste. Căi
le, metodele, formele de 
participare la viața cul
turală și educativă se vor 
îmbogăți și 
în funcție
tivele ce se manifestă în 
viață, de necesitățile de 
implicare a teatrului în 
procesul cultural și edu
cativ. -

Tiberiu SPĂTARU

es te 
eml- 
prin

apoi 
viața 

din 
nos- 

noua 
la

diversifica
de iniția

„Amurgul furtunilor “
de Marcel Mureșanu

la Alba
Și pietrele din Alba lulia își amintesc 
Ce-a scris pe ele cu coasa istoria. 
Sînt treptele sanctuarului strămoșesc 
Pe care le-a urcat spre nemurire Iloria.

Pietrele Cetății Albei ard neclintit, 
Stîlpi de hotar, de dor, legămînt. 
Din care românii cu sînge-au zidit 
Simbolul Unirii acestui pămînt.

I
A 
A
A 
A

Marcel 
poet 
reto- 
seve, 

de 
tră-

Voce discretă, 
Mureșanu este un 
ce refuză deopotrivă 
rismul vlăguit de 
moda și virtuozitatea 
tip exhibiționist, el
iește în zona „furtunilor 
calme" și a valorilor pe
rene, agresat de sentimen
tul devorator al timpului, 
căruia îi opune valențele 
compensatoare ale memo
riei, virtuțile magic re- 
geratoare ale unei- bogate 
etnii și ale prieteniei. Cel 
de al cincilea volum de 
v-rsuri al său, Amurgul 
furtunilor (Editura Dacia, 
1983), completează și îm
plinește personalitatea poe
tică a unui elegiac modern, 
un elegiac ades refulat 
prin ușoară și candidă 
distanțare ironică de obiec
tul rememorării, dar, toc
mai din această cauză, și 
mai pregnant sensibil ca 
atare.

Titlul celui de al doilea 
ciclu al volumului, Satul 
memoriei, s-ar potrivi, poa
te, dacă nu întregii 
creații poetice, atunci 
lei mai mari și mai 
prezenta ti ve părți a
poetul se întoarce mereu 
spre locurile de baștină — 
un anume spațiu din ini
ma Transilvaniei —, spre 
rCJăcini, spre izvoarele 
care îi hrănesc eul, îi dau 
substanță și sens. înde
părtarea de ele, petrecută 
la modul geografic și ca 
statut social, este imposi
bilă la nivelul conștiinței: 
„Eu nu pot fugi de sînge- 
le meu / și nu-mi pot cră
pa trunchiul oaselor 
care mă țin. / Cel

sale 
ce- 
re- 
ei :

Brigada artistică de 
agitație a I.C.S. Mixtă 
Vulcan, o formație tî- 
nără, care a avut o e- 
voluție bună în Festi
valul național „Cînta- 
rea României". 
Foto: Șt. NEMECSEK

plecat dintre voi nu sînt 
eu I / Ci voi ați fugii din 
mine cîte puțin". Marcel 
Mureșanu are cultul îna
intașilor, pe care îl evocă 
în admirabile „portrete 
de familie" realizate în cu
lorile auster naive ale 
picturii țărănești, cu ușoa
ra lor vetustețe suavă. Ne
liniștea existențială e ge
nerată tocmai de teama 
că, în climatul amenință
tor ale acestei lumi, le
gătura cu spațiul șl valo
rile natale ar putea fi rup
tă, iar dincolo de ele e 
neantul : „Mi-e teamă,/ 
din ce în ce mal mult 
mi-e teamă / că timpul va 
subția pereții dintre con
trarii / și asta pentru 
că știu / ce se lntîmplă 
cînd sîngele meu / întîl- 
ncște aerul". Asemenea 
simbolicului erou mitic, nu 
putem păstra nealterată 
ființa numai ținînd legătu
ra cu pămîntul care ne-a 
întrupat ; „Talerul vieții 
se clatină, / se aude un 
clinchet de-argint. / Ur- 
cați-vă-n el, zice tatăl, / 
și țineți-1 lipit de pămînt".

Un profund sentiment 
patriotic degajă poeziile 
acestei cărți, un patriotism 
nescandat ci trăit organic, 
ca sens, condiție și mod 
de a fi. Și o încredere, la 
fel de organică și neexal
tată, în forța oscilantă dar 
eternă a devenirii : „Le- 
gănătoare-i, clătinătoare / 
lumea de lume-n veci 
născătoare, / paște-ne mi
na ei strîngătoare, / naș- 
te-ne iarba ei arzătoare".
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Corneliu RADULESCU

visul lui Horea, cînt
Alba lulia e-un rod 
visul lui Iancu, din 
preschimbat într-o stea, simbol rotund.

Iulie, localitate

Biblioteca izvor de știință și cultură

lă stignit, 
înflorit, 
veacul afund,

Azi 
La 
Iar
S-a
Și tot ce-au dorit în cuget curat 
Făclie-i la Alba, arzînd necurmat. 
Aici, în Cetate, sub steaguri doinind, 
Se string toți eroii, nou vis făurind. 
Aici țara rodește un Gînd-Unitate, 
E-o inimă vie, simbol de dreptate.

Caricatură de 
Beldea, student 
l.MJP.

Născută din necesitate, 
în urma înființării Insti
tutului de mine Petroșani 
în anul 1948, și pornind 
cu un modest număr de 
volume și publicații de 
specialitate — circa 3500 
— în sprijinul pregătirii 
tinerilor specialiști din in
dustria minieră, bibliote
ca I.M.P. în decursul ce
lor 35 de ani de existență 
și-a îmbogățit fondul dis- 
pon;bil la aproape 300 000 
volume.

Datorită numărului foar
te mare de cititori cît și 
categoriilor acestora re- 
prezentați prin studenți, 
cadre didactice proprii și 
cadre didactice ale liceelor 
de specialitate, doctoranzi 
și post'-niversitari, speci
aliști din industria mini
eră, în fiecare an, mai

L I

■
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precis înaintea începerii 
fiecărui an universitar, pe 
agenda de lucru a biblio
tecii se înscriu o serie de 
acțiuni organizatorice și 
administrative. La aces
tea se referă în cele ce 
urmează directoarea bi
bliotecii, prof. Mioara 
Costinaș :

— Pentru a putea ține 
pasul cu numărul mare 
de cititori, cu noutățile 
tehnico-științifice, în ca
drul activităților noastre 
se întreprind o serie de 
acțiuni. De pildă, anul a- 
cesta am achiziționat, pre
gătit și dat în circulație 
un număr de 11 343 volu
me. Am editat un materi
al metodic privind modul 
de desfășurare a activită
ților noastre și de folosi

re a indexului lucrărilor 
existente, cuprins în bro
șura „Ghidul bibliotecii"; 
încercăm astfel să venim 
în ajutorul studenților din 
anii I. Tot în vederea fa
cilitării unei documentări 
rapide am întocmit, cu 
sprijinul cadrelor didacti
ce, un fișier bibliografic 
j _ toți anii de studii, am 
organizat expoziții de car
te în vitrinele din incinta 
bibliotecii, am elaborat 
multiple materiale de in
formare cum ar fi : „Bule
tinul de informare-docu- 
mentare" listele de docu
mentare întocmite săptă- 
mînal, cataloage de biblio
tecă etc. Doresc să fac 
sublinierea că numai în a- 
ceste condiții putem face 
față fluxului mare de ci

titori și în acest sens, 
prin cîteva date statistice, 
aș putea exemplifica vo
lumul de material docu
mentar ce se vehiculează 
între noi și cititori ; frec
vența zilnică este în me
die, de 1400—1500 per
soane; tot în fiecare zi , 
biblioteca noastră distribu
ie aproximativ 4600 de vo
lume, publicații, broșuri 
etc.

Colectivul administrativ 
condus de Mioara Costi
naș adresează o călduroa
să invitație către toți citi
torii de a nu uita nici o 
clipă că „Drumul succe
sului trece prin bibliote
că".

Ion GLUGA, 
student
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul ÎViika Șpiliak
BELGRAD 28 (Agerpres). 

Din oartea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au 
transmise un cald 
de salut Și cele mai bune 
urări de sănătate și suc
cese tovarășului Mika Șpi
liak, președintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia.

Mulțumind pentru me

fost 
mesaj

saj, tovarășul Mika Șpi
liak a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai cal
de salutări, cordiale urări 
de sănătate, subliniind, 
totodată, importanța deo
sebită pe care o acordă a- 
propiatelor convorbiri la 
nivel înalt de la Bucu
rești.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea, 
de căite tovarășul Mika

Șpiliak, a tovarășului Va
sile Pungan, ministrul co
merțului exterior șl coope
rării economice interna- 

părții 
mixtă 
cola- 
teh- 

la 
des- 
celei 

a co-

rării economice 
ți, male, președintele 
române în Comisia 
româno-iugoslavâ de 
borare economică și 
nlco-științifică, aflat 
Belgrad cu prilejul 
fășurării lucrărilor 
de-a XlV-a sesiuni 
misiei.

ii! Capitala,

Simpozionul internațional
s-a deschis

PUGWASH
(Urtnfre di o pag. I)

Tovarășul Kim
V

PHENIAN 28 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Part'duluî 
Comunist Român, • pre
ședintele Republicii Socia
liste România, s-au trans
mis tovarășului Kjm 
Sen, secretar general 
Comitetului Central 
Partidului Muncii din 
reea, președintele 
blicii Populare 
te Coreene, un salut cor
dial și cele mai bune u- 
rări de sănătate, iar popo
rului coreean prieten u- 
rări de- succese tot mai

Ir 
al 
al

Co-
Repu- 

Democra-

Kvoluția
NAȚIUNILE UNITE 28 

(Agerpres). Consiliul de 
Securitate al O.N.U. ' și-a 
încheiat vineri, în primele 
ore ale dimineții, dezbate
rile privind invadarea 
Grenadei de către 
ale S.U.A. și altor 
prin supunerea la ' vot 
unui proiect de 
prezentat de Guyana, Ni
caragua și Zimbabwe. A- 
genția France Presse re
levă că în cadrul dezbate
rilor au luat cuvîntul a- 
proape 70 de state, cea 

. mai mare parte dintre ele 
exprimînd „o vie 
ție față de lovitura 
forță pusă la cale 
S.U-A. și cele șase 
caraibiene".

„Numai 
Barbados 
trei țări participante 
operațiunea militară 
susținut fără rezerve 
țiunea S.U_A.“, adaugă 
agenția Associated Press.

Statele Unite s-au văzut 
țievoite să opună dreptul 
lor de veto pentru a nu se 
adopta rezoluția, care, 
a întrunit 11 
yoturi pentru șl 3 abțineri. 
Aceasta deplînge profund 

: Intervenția armată din 
Grenada, arătînd că ea 
constituie o flagrantă vio-

trupe 
state, 

a 
rezoluție

opozi- 
de 
de 

state

Lucia,Saint
șl SU Vincent, 

la 
au 
ac-

i

l

I

ALCOOLUL SE 
PLĂTEȘTE SCUMP

După ce s-au înfruptat 
din licoarea lui Bachus, 
loan Cristea, conducător 
auto la I.L.F.G.S. Bucu
rești pe autovehicolul 36 
B 4073 și Vladimir Coco- 
lan, om al muncii la Co
operativa „Straja" din 
Lupeni (1 HD 6308), au 
ignorat legea și au pornit 
la drum fără .să se gîn- 
dească la consecințele ce 
pot urma datorită condu
cerii sub influența alco
olului. Oamenii legii, care 
veghează la buna desfășu
rare a traficului rutier au 
intervenit la' timp, obli- 
gîndu-i pe cei doi să tra
gă pe dreapta pînă cînd 
aburii alcoolului vor dis-

Ir Sen a primit delegația U.T.C
mari în construcția socia
listă a țării.

Mulțumind pentru salu
tul și urările adresate, to
varășul Kim Ir Sen a ru
gat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
un salut revoluționar to
vărășesc, urări de sănăta
te și fericire, iar poporu
lui român un salut prie
tenesc, împreună cu gra
titudinea poporului coreean 
pentru sprijinul activ și 
solidaritatea manifestate 
față de lupta dreaptă 
pențru realizarea aspira
ției vitale a națiunii co-

reenc — reunificarea paș
nică și independentă a 
patriei.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Kim Ir 
Sen a delegației Uniunii 
Tineretului Comunist, con
dusă de Pantelimon 
nescu, prim-secretar 
C.C. al U.T.C., care 
prinde o vizită In 
Coreeană pentru : 
de experiență, la 
Uniunii Tineretului 
citorcsc Socialist din 
ceastă țară.

Găvă- 
al 

între- 
R.P.D. 

schimb 
invitația 

Mun- 
a-

!

situației din
lare a dreptului interna
țional și a independenței, 
suveranității și 
ții teritoriale a 
țări, precum și

integrită- 
acestei 

uciderea 
unor civili nSvinovați ca 
urmare .a intervenției mi
litare. Ea cere încetarea 
imediată a intervenției și 
retragerea trupelor inva
datoare din Grenada.

W
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

într-o declarație dată pu
blicității de agenția sovie
tică TASS se arată că in
tervenția în Grenada a 
S.U.A. este o agresiune 
armată fățișă împotriva 
poporului iubitor de pace 
al unei țări mici, care nu 
amenință pe nimeni.

Agenția TASS — se ara
tă în continuare — este 
împuternicită să declare 
că Uniunea Sovietică con
damnă cu hotărîre agre
siunea Statelor Unite îm
potriva Grenadei. Trebu.c 
să se pună capăt inter
venției împotriva Grenadei, 
iar ocupanții să plece i- 
mediat de pe teritoriul a- 
cestui stat independent, 
se menționează în docu
ment.

★
SAINT GEORGE’S 

(Agerpres). După cum 
formează agențiile interna-

28 
in-

pare. Le-a fost aplicat și 
un „tratament" — 500 lei 
amendă și totodată permi
sele de conducere reținu
te în vederea suspendării. 
Aceasta dovedește că al
coolul se plătește scump 
de cel care se află la vo
lan. Cine nu crede, nu are 
decît să se convingă cît 
costă un pahar de „spir
toase", pentru un conducă
tor auto.

NU AU ARS LUMINILE,
S-AU ARS...

ale 
circu-

Grenada
trupele 

ale State- 
celor șase 
care au 
invadarea 

întîm-

a-

ționalc de presă, 
inter--mționiste 
lor .Unite și ale 
țări caraibicne 
fost asociate la
statului Grenada 
pină încă rezistență in cî- 
teva zone din insulă. A- 
genția Reuter transmite 
că forțele S.U A. au con
tinuat să folosească
v*ioane de vînătoare și 
bombardament și artile
rie grea împotriva acestor 
puncte de rezistență.

Surse ale Pentagonului 
au anunțat că noi trupe 
americane au sosit în Gre
nada, alăturîndu-se forțe
lor debarcate inițial.

★
co ndamnare 
militare

O fermă 
intervenției 
S.U.A. și a 
raibiene in 
dependent a 
tă prin declarații și 
municate oficiale ale 
vernelor și ministerelor de 
externe din R.P. Mongolă, 
Siria, Zambia, Austria, 
Italia, Seychelles, Nepal, 
Madagascar, Spania, R.P. 
Benin, Finlanda și alte 
state, ale unor parlamen
tari, precum și ale unor 
organizații internaționale 
ca Internaționala Socia
listă, Federația Sindicală 
Mondială, Comisia CEE.

a 
a 

șase state ca- 
acest stat in- 
fost exprima- 

co- 
gu-

Noile reglementări 
regulamentului de 
lație prevăd folosirea fa
zei de întîlnlre pe timp 
de ceață, ploaie și nin
sori abundente. Mulți con
ducători auto au conside
rat aceste reglementări 
doar o- glumă pînă 
s-au convins pe 
buzunar că dacă nu 
să ardă luminile pe astfel

de timp, se ard ei. Un nu
măr Însemna, de condu
cători auto profesioniști și 
amatori au fost sancțio
nați în această săptămînă 
cu amendă de 200 de lei 
pentru nefolosirea cores
punzătoare a luminilor. 
Printre cei care s-au ars 
se numără Szakacs Ale
xandru (1 HD 4350), Mihă- 
iasă Gheorghe (2 HD 9637), 
Ion State (2 HD 1 
ian Vîrciu (3 
Mihai Stegăroiu 
1465), Nicolae ; 
(21 HD 1294) și 
Avram (21 HD 3709).

★
Duminică, 30 octombrie 

a.o. este permisă circula
ția autoturismelor proprie
tate personală înmatri
culate sub număr CU SOȚ.

1294), Tra- 
HD 1188), 
(21 HD 

Postolache 
i Vasile

ce 
propriul 

lasă

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 
ai Miliției municipiului 

Petroșani

deosebit Interes și subli
niat cu puternice aplauze.

Luînd cuvîntul acad. Ion
Ursu,
tele C.N.S.T.
expunerea: 
președintelui
Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la d’zarmare, secu- 
rita*' și pace, în întreaga 
iume".

Au vorbit apoi, directo
rul general al PUGWASH, 
prof. Martin Kaplan, Her
tha Firnberg, doctor în

prim-vicepreședin-
a prezentat

„Concepția 
României,

științe, vicepreședinte al 
Partidului Socialist din 
Austria, acad. Anghel Ba- 
levski, președintele Aca
demiei de științe a R.P. 
Btilgaria, acad. Alexan
der Milojevic, profesor la 
Universitatea din Belgrad, 
dr. Costas Papatrianafi- 
lon, directorul Centrului 
de cercetări nucleare „De- 
mokritos" din Atena, di
rectorul Centrului de fizi
că din Atena.

Vorbitorii au adresat 
mulțumiri conducerii de 
stat a României, personal

o-

președintelui țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
pentru Mesajul cu care a 
onorat reuniunea. Totoda
tă, ei și-au exprimat
fnagiul și aprecierea față 
de multilaterala activitate 
pe care tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu o consacră pro
gresului științei, înțelege
rii și cooperării interna
ționale, mobilizării tuturor 
oamenilor de știință în 
lupta pentru pace.

Lucrările simpozionului 
continuă.

Aprobare unanima, 
deplina satisfacție fața de vizita 

tovarășului 
în Malta,

NICOLAE CEAUȘESCU 
Egipt, Sudan și Cipru

(Urmare lin pag. I)

ducție suplimentară de 
15 600 tone de cărbune coc- 
sificabil, vă asigurăm 
sîntem hotărîți ca și 
viitor, urmînd exemplul 
dumneavoastră de muncă 
și dăruire, mult iubite con
ducător, „Minerul nostru 
de onoare", să nu precu
pețim nici un efort pen
tru a ne îndeplini exem
plar sarcinile pe acest an 
și întregul cincinal, pen
tru a asigura economiei 
naționale cît mai mult 
cărbune cocsificabil".

„Întregul nostru colec
tiv, în frunte cu comuniș
tii, se spune în telegrama 
colectivului minei Petrila, 
a urmărit cu deosebit in
teres și mîndrie patriotică 
noua solie de pace și pri-

11,00
11,05

11,30

12,00
12,15
13,00

15,00

17,40
18,0"

18,20

18,50
19,00

19,15

20,00

20,20
20,55

21,40

1

că 
în

etenie pe care 
voast’ă, mult 
iubite conducător, ați 
fectuat-o împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
în Malta, Egipt, Sudan și 
Cipru, la invitația con
ducătorilor acestor state, 
x jnerii Petrilei aprobă din 
adincul ființei lor rodni
cele rezultate ale vizitelor 
efectuate în cele patru 
țări, contribuția dumnea
voastră inestimabilă, a 
României socialiste, la cau
za păcii și prieteniei în
tre popoare, la înfăptuirea 
neabătută a politicii inter- 

. ne și externe a partidului
și statului nostru, politică 
a cărui promotor consec
vent sînteți dumneavoas
tră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. Cu

dumnea- 
stimate și 

e-

acest- prilej vă raportăm 
că aplicînd și traducînd în 
viață hotărîrile de partid, 
indicațiile dumneavoas
tră prețioase adresate mi
nerilor de a spori pro
ducția de cărbune, în con
dițiile aplicării acordului 
global și a măsurilor de 
creștere a retribuției, a 
bunăstării noastre materi
ale și spirituale, ne an
gajăm să organizăm în așa 
fel producția și munca, în- 
cît să asigurăm economiei 
naționale cantități tot mai 
mari de cărbune, să con
tribuim astfel la cuceri
rea independenței energe
tice a țării, așa cum ne-ați 
cerut dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Mi
nerul nostru de onoare".

fflEDTQ

(pa rțial

Sport

săp- 
co-

: Club 
Rapid

Turcia.
Croni- 

evenimentelor

* 
solie

22,45

22,55

O-
(co-

de 
Și

TV.
Telex.
Cultivarea limbii și 
literaturii române 
în școală.
Film serial. Omul 
din Atlantis. Epi
sodul 9 (color).
Noi în anul 2000. 
Ora de muzică. 
La sfîrșit de 
tă.nînă 
lor).
Fotbal: 
Bacău
București. 
Imagini din 
Octombrie: 
ca 
politice.
Serial științific, 
mul și natura 
lor), 
1001 de seri.
Telejurnal (pa 
color).
Strălucită
pace, prietenie 
colaborare.
Vizita 
Nicolae 
împreună 
șa Elena 
în Republica Malta 
și Republica Arabă 
Egipt (color).
Flori de cîntec 
mânesc.
Actualitatea în 
gricultură. 
Teleenciclopedia. 
Film serial: 
tul invizibil 
Premieră pe 
Episodul 1.
Bună seara 
tăți.
Telejurnal (parțial 
color).
Invitații televiziu
nii.

tovarășului 
Ceaușescu, 
cu tovară- 
Ceaușescu.

ro-

a-

Fron- 
(color). 

țară.

varie-
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C.F.C. FJLIALA PETROȘANI
Cine poate dispune 

de sumele economisite
la C.E.C

Consfințind dreptul exclusiv și nelimitat al de
punătorilor de a dispune după cum doresc de su
mele depuse spre păstrare la C.E.C., legea prevede 
și dreptul acestora de a împuternici și alte persoa
ne să dispună alături de ei de sumele păstrate la 
C.E.C., ca și dreptul de a lăsa moștenire sumele 
depuse, după cum cred de cuviință.

Astfel, titularul unui libret de economii nominal, 
al unui cont curent personal, poate cere oricînd în
scrierea în libret sau în formularul de deschidere a 
contului respectiv a unei „clauze" prin care împuter
nicește și alte persoane (cel mult două) să dispună 
de sumele depuse.

In afara „clauzei de împuternicire" care are 
valabilitate numai în timpul vieții titularului, se 
pot stabili și dispoziții testamentare valabile după 
decesul 
înscrie 
poziție 
număr

Dispozițiile testamentare, ca și clauzele de îm
puternicire, pot fi revocate sau modificate numai 
de către titularul depunerilor. Dispoziția testamen
tară se poate introduce concomitent cu o clauză de 
împuternicire.

Depunerile asupra cărora nu s-au dat dispoziții 
testamentare se eliberează de C.E.C., moștenitorilor 
legali sau testamentari pe baza certificatelor de 
moștenitori eliberate de organele competente.

Minorii care efectuează depuneri pe numele lor 
pot introduce clauze de împuternicire numai dacă 
au împlinit vîrsta de 14 ani, iar dispoziții testamen
tare numai dacă au împlinit vîrsta de 16 ani și se 
întrețin singuri.

acestuia. Prin dispoziția testamentară ce se 
in fișa de cont a libretului, dreptul de dis- 
asupra depunerilor poate fi acordat unui 
nelimitat de persoane.
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