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Decret
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

în temeiul articolului 54 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 

România decretează:
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare 

Națională în a opta sesiune a celei do-a opta 
legislaturi în ziua de 16 noiembrie 1983, 
ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

efr mâi Mult cărbune •

Foto : N. ȘTEFAN

Solufia tehnică a venit 
dupăn. două luni

3 In luna octombrie, sectorul II al 
I.M. Livezeni a rămas dator economiei 
nafionale cu peste 10 000 tone de cărbu
ne Unul dintre cei mai buni briga
dieri ai minei, Costea Aftonic, a înregis
trat cu formația pe care o conduce o

nerealizare de peste 4 000 tone ■ 
loc de 9 tone pe post, doar 6,4 tone 
fi in 5 zile, o avansare care trebuia 
realizată în doar două zile De 
mult de două luni se caută soluții.

Harnicul colectiv mun
citoresc de la I.C. Vul
can se numără, printre 
fruntașii Văii Jiului, a- 
tît în ceea ce privește 
producția realizată pen
tru piața internă cit și 
pentru export. In ima
gine, ajutorul de mais
tru Catalina Bloch, șe
fa formației 1 A, veri
fică produsele destina
te exportului, realiza
te de confecționera Sil
vio Sasu.

cii- | 
de ’ 
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La sectorul 
II al I.M. Li
vezeni, 
matul 
muncă
destul de bun. 
Există cadre 
tehnice ti

nere, ingineri și sublngi- 
neri dornici de afirmare, 
un șef de sector priceput, 
maștri destoinici, 
„cărbune** lucrează 
două brigăzi, cele 
duse de Ștefan Lazăr și 
Costea Aftonic. Celelal
te au fost orientate că
tre pregătiri. Deși cele 
două brigăzi sint dotate 
cu complexe mecanizate, 
sarcinile de plan nu au 
fost realizate în luna oc
tombrie și, nici în a- 
ceastă lună nu sînt sem
ne bune. Brigada lui 
Ștefan Lazăr a înregis-

La 
doar 
con-

trat în octombrie un mi
nus de peste 6000 tone. 
iar la productivitate, în 
loc de 11 tone pe post a 
obținut doar... 5. Costea 
Aftonic nu „stă“ mal bi
ne — minus 4000 tone și 
minus 2600 kg pe post 
la productivitate. La Ște
fan Lazăr, în etapa ac
tuală, există motive se
rioase, obiective, care im
pietează asupra realiză
rii sarcinilor. Care e s** 
tuația în cazul brigăzii lui 
Costea Aftonic ?

— încă din 28 august, 
de la montarea comple-

, xului, ne spu- 
Bțff jfiMBa ne brigadie- 
gOgaSEg . rul, niște îm- 
• pingătoare

warn
mmmmwmmmmm» planul.

exact acestea 
împingeau transportorul 
dincolo de secție, „tam- 
bura** nu tăia în acoperiș, 
ci lovea în secție. în 
felul acesta, făceam do
uă manevre cu fiecare 
secție. Transportorul era 
împins numai pe jumă
tate.

— Am încercat fel de 
fel de soluții, intervine 
Tudor Zaharescu, șefui 
sectorului. Inițial am re-

,tocat“
Și 

Mal

Mircea BUJORESCU

(Continuare io pag a 2-a>

Adunări generale ale reprezentanților
I. M, Aninoasa

oamenilor muncii

Realizarea lucrărilor 
de investiții determină producția 

de cărbune a minei

Noi succese 
pe frontul 
cărbunelui

Minerii șl mecanizatorii 
din cariera Cîmpu lui 
Neag se mențin și în a- 
ceastă lună în fruntea in- 
t-ecerb socialiste pentru 
a da țării cît mal mult 
cărbune. Marți, 8 noiem
brie. de aici au fost ex
trase suplimentar 235 to
ne de cărbune, cumulînd 
astfel de la începutul a- 
ces luni un plus de 2644 
tone. De la începutul anu

al fost 
mentar, de 
114 000 tone 
pentru cocs.

Alaiuri de 
rierei Limpu 
nerii de la

depun eforturi sus-

cu experiență, pentru a a- 
plica un complex de mă
suri politlco-organizatorice 
și telmico-economice 
vederea îndeplinirii 
nului în anul viitor 
pentru a participa cu 
ciență sporită la înfăptu
irea hotărlrilor Congresu
lui al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale parti
dului. Mineri cu multă 
experiență șl cu rezultate 
bune și foaite bune, cum 
sînt Pavel Dediu, Constan
tin Lăbușcă, Eftimie Ge- 
luță. Negru Bujorea, au 
insistat pe diferite aspec
te concrete ale aprovizio-

Tiberiu SPÂTARU

Activitatea minei Ani- 
r. îsa se caracterizează în 
acest an prin importante 
nereallzărl atît la produc
ția fizică de cărbune, cît 
șl la lucrările de pregătiri 
șl cercetări geologice. S-a 
întreprins o analiză temei
nică pentru a cunoaște 
cauzele acestei situații e- 
conomice, evidențiindu-se 
mai mulțl factori a căror 
influență negativă s-a ma
nifestat in producție. în 
cadrul adunării generale a 
reprezentanților oamenilor 
muncii, forum ai democrat 
ției muncitorești, s-a sub
liniat că actualele con
diții de exploatare a căr
bunelui sint o consecință a 
nerealizării lucrărilor de 
investiții planificate, fapt

ce a determinat mărirea 
duratei de viață a lucrări
lor executate, păstrîndu- 
se fluxuri de transport ne- 
avantajoase. 
tă, motivul 
așa cum au 
participanțil 
se înregistrează un impor
tant volum de lucrări de 
întreținere. La aceste cau
ze principale se adaugă și 
o anumită reținere 
de noile „ tehnologii 
muncă din activitatea 
deschideri, pregătiri șl 
abataje, factor 
răsfrînt asupra 
vitățil muncii.

Toate aceste

Este, totoda- 
pentru care, 
semnalat și 

la dezbateri,

in 
pla-

Și 
eti

căr-

Maria DINCĂ

Brigada condusă de Constantin Crăciune din 
cadrul sectorului I de la I.M. Dîlja s-a impus prin 
rezultatele bune obținute de-a lungul anilor. Șl în 
acest an minerii brigăzii au extras peste sarcinile 
de plan 500 tone de cărbune, menținîndu-se astfel 
în rîndul fruntașilor. In imagine, șeful de brigadă 
împreună cu cițiva ortaci înainte de intrarea

Foto: Șt. NEMECSEK

față 
de 
de 
din 
s-aca re

producti-

probleme 
de mare importanță au 
fost analizate de m nerl și 
cadre tehnico-inginereștl (Continuare in pag. a 2-a)

extrase supli- 
acest colectiv, 

de cărbune

colectivul ca- 
lui Neag, mi- 
Lonea și Pa-

re -'n
V ’te pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan 
la producția fizică 

.cărbune. în această
ceie d. ua colective 
teaz.j depășirea

de 
lună, 

rapor- 
sarcinilor 

de pian la producția fizi
că 'V 1021 tone de 
bune ?i, respectiv, cu 1250 
tone de cărbune.
> —J

I

!

ii a copilăriei, carte a bătrinețeior
ale linotipiștilor ? Oare cîți sînt cei care socotesc 
valoarea manopere: tipăririi unei cărți ?... Și atunci, 
de ce nu păstrăm îngrijit și curat, ceea ce în primul 
rînd nu ne aparține personal, — bunul colectiv, 
cărțile bibliotecilor ?

Eram de-c șchioapă, cînd prindeam cartea cu 
sfințenia cu care mîngîiam obrajii mamei, șl încă 
de pe atunci împachetam cu grijă coperțile cărților, 
cu gindul ca și cei care vor citi-o după mine, să o 
accepte curată, ca pe-o floare din grădina nețărmu
rită a spiritului,..

La anii bătrîncții, am început să citesc din nou 
cu frecvența cu care absorbeam, în copilărie, cu ne- 
sai conținutul cărților. Mai de la librărie, mai de 
ta bibliotecile mun opiului... Dar cele de la biblio
teci îmi stirnesc jalea. Coperți pe care titlui cărții 
abia poate fi ghicit, iar foile — facă nu sint lipsă, 
unem — arată :a frunzele unei verze terfelită prin 
piața de zarzavaturi. Mă uit uneor. la data apari
ției cărții și constat cu uimire că a fost „trasă** doar 
ae... 3 luni.

Oare cîțl cititori ounosc migala cu care un ti
pograf culege literele ? Oare cîțl știu de nopțile albe

I
II

politică și cultură socialistă I

Mereu în acțiune

Consiliul de educație

din întreprindere
impulsionarea întregii activități e- 
propagandă din întreprindere, con-

Implicat în 
ducative și de 
siliul de educație politică și cultură socialistă al co
mitetului de partid de la mina Paroșeni și-a făcut 
simțită prezența încă de la înființarea sa. Îndrumat 
cu atenție de comitetul de partid, consiliul asigură 
coordonarea unitară a tuturor acțiunilor cu carac
ter educativ, care au loc la nivelul întreprinderii și 
în cadrul organizațiilor de bază pe sectoare. Din 
relatările ce ne-au fost făcute, pe această temă, de 
tovarășul Mihail Stancu, secretar adjunct cu pro
bleme de propagandă al comitetului de partid, am 
desprins ca notă definitorie orientarea 
spre creșterea eficienței actului educativ 
rea acestuia in problematica economică.

consiliului 
și integra-

— Tovarășe Mihail 
Stancu, sinteți și pre

ședintele consiliului de 
educație politică și cul
tură socialistă pe în
treprindere. Vă rugăm 
să vă referiți la princi
palele acțiuni coordo
nate de consiliu.
— Am pornit de la 

cerința ca întreaga mun
că educativă și de pro
pagandă să slujească 
mobilizării colectivelor

la o activitate 
că mai bună, 
plan, situăm 
rea cu cît mai bune re
zultate a învățămîntului 
politico-ideologic și, în 
acest scop, am înțeles că 
ne revin atribuții 
tipie. A ■ e m 
reu în ai .e 
rea periodică a propagan-

Ion MUSTAȚA

economi- 
Pe prim 

dcsfășura-

mul-
me- 

instrui-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Preschimbarea actelor de identitate 
îndatorire legalăexpirate

Legea nr. 5/1971 repu
blicată în anul 1978 pre
vede că buletinul de 1- 
dentitate este actul cu 
care se face dovada iden
tității, a cetățeniei româ
ne și a domiciliului titu
larului și se eliberează 
cu termen de valabilita
te de 10 ani. Persoanelor 
care la data eliberării u- 
nui nou buletin de iden
titate au împlinit vîrsta 
de 44 ani, li se eliberea
ză actul de identitate fă
ră termen de valabilitate.

Din această prevedere 
decurge în mod firesc o- 
bligația fiecărui cetățean 
de a solicita un nou act 
de identitate în locul ce
lui eu termen expirat.

Deși marea majoritate 
a cetățenilor se achită in 
mod conștiincios de a- 
ceastă îndatorire legală^ 
trebuie să arătăm că 
sînt și cetățeni care do
vedesc neglijență și se 
prezintă cu. întîrziere 
pentru a li se elibera noi 
acte de identitate în lo
cul celor expirate, mo
tiv pentru care suportă 
sancțiunile contravențio
nale prevăzute de lege.

Și mai gravă este ati
tudinea sfidătoare a unor 
persoane care tergiversea
ză în mod cu totul nejus
tificat îndeplinirea aces
tei îndatoriri în condiți
ile în care au fost invita- 

V _______________

te de mai multe ori să 
se pună în legalitate 
Astfel de caz reprezintă 
Rujan Nicolae din Petro
șani, str. Venus 3/68, în
cadrat în muncă la I.M. 
Livezeni și Vica Maria 
din Petroșani, str. Pă
cii, nr. 6 ap. 13, încadra
tă la întreprinderea de 
tricotaje Petroșani șl al
te persoane atît din Pe
troșani cit și din celelal
te localități ale munici
piului care încalcă pre
vederile legii și posedă 
acte de identitate expira
te din anul 1982.

Această stare de fapt 
este favorizată și de fap
tul că lucrătorii de la 
serviciile de personal și 
casierii plătitori din în
treprinderi și instituții 
nu verifică actele de iden
titate in momentul cînd 
execută diverse servicii 
pentru personalul mun
citor, deși, fără o legiti
mare atentă se pot în
registra aspecte de substi
tuiri de persoane.

Avînd în vedere că în 
toate localitățile munici
piului există încă cetă
țeni care posedă acte de 
identitate cu termen de 
valabilitate expirat, ’.ar 
altora le expiră actele în 
perioada care a mai ră
mas pină la finele anu
lui, adresăm tuturor a- 
cestora invitația de a

se prezenta de îndată la 
organele de miliție de pe 
raza localităților unde lo
cuiesc și a solicita pre
schimbarea actelor. A- 
ceastă operațiune putîn- 
du-se face și pentru ac
tele al căror termen ex
piră în luna decembrie 
a.c.

Pentru a veni în spri
jinul celor interesați, re
amintim actele necesare : 
buletinul de identitate, 
certificatele d*e 
și de căsătorie 
persoanele care 
schimbat numele, 
tografii tip buletin 
identitate, timbru 1 
de 3 lei, 10 lei în nume
rar și actul de spațiu.

Programul de lucru la 
toate compartimentele 
de evidența populației 
de la organele de miliție 
din municipiul Petro
șani este următorul : 
nic între orele 8—10 
cepțle sîmbăta), iar 
pă amiaza marți și 
între orele 17—20.

Reamintim că, în con
formitate cu prevederile 
Legii nr. 5/1971, nepre- 
schimbarea în termen a 
actelor de identitate ex
pirate se sancționează cu 
amendă de la 200 la 800 
lei.
Lt. col. Nicolae PATRUȚ 

Miliția Petroșani

Consiliul de educație politică 
și cultură socialistă 

din întreprindere
(Urmare din pag. O

Realizarea lucrărilor
de investiții

(Urmare diu pag. I)

nării cu materiale și piese 
de chimb, semnalînd și 
necesitatea formării une. 
atmosfere de disciplină 
permanentă, atît de nece
sară în procesul muncii, 
mina însumînd încă mul
te absențe nemotivate și 
cazuri de nerespectare a 
tehnologiei și timpului de 
muncă. Un alt grup de 
probleme la mina Aninoa- 
sa îl constituie calificarea 
profesională, despre care 
au vorbit Mircea Petrescu, 
șeful sectorului I, 
Dorsan, secretarul 
tetului de partid ■ 
torul III, ing. Ion 
și ing. Dumitru 
de la C.M.V.J. S-a 
țiat că 
șională 
manent 
sitățile 
la de calificare fiind 
drul în care este necesar 
să fie implicați cei mai 
bine pregătiți ingineri și 
tehnicieni, cei care au o 
experiență profesională 
temeinică. Importanța a- 
cestei activități trebuie 
privită din punctul de ve
dere al pregătirii mineri
lor pentru a-și însuși mo
dul de funcționare al e- 
chipamentelor moderne 
din mină, precum și apli
carea noilor tehnologii de 
muncă. Numai printr-o 
bună pregătire profesio
nală minerii, maiștrii șl in
ginerii pot să participe e-

Ilie 
comi- 

din sec- 
Vasile 

Popescu 
eviden- 

profe- 
fie per-

pregătirea 
trebuie să 
raportată la nece- 

de producție, școa- 
«a-

fectiv și eficient la pro
gramul propriu de inven
ții și inovații, rezolvînd 
metodele de exploatare a 
cărbunelui din subteran.

In anul următor mina 
Aninoasa va avea un im
portant volum de lucrări 
de investiții, fiind necesar, 
așa cum spunea și Gheor- 
ghe Lungu, șeful sectoru
lui de investiții, să se re- 
analizeze efectivele din a- 
cest compartiment, conco
mitent cu stabilirea unor 
măsuri ferme care 6ă du
că la o aprovizionare rit
mică. Printre obiectivele 
din domeniul investițiilor 
se află continuarea execu
tării și finalizarea adîn- 
cirii puțului principal nord 
între orizonturile IX—XI; 
deschiderea orizontului 
XII din puțul orb nr. 9; 
deschiderea stratului 3, 
blocul III, lentila vestică; 
finalizarea complexului de 
însilozare din cirtuitul pu
țului auxiliar sud; adînci- 
rea puțului principal sud 
și transformarea orizontu
lui XI în orizont principal 
de transport, precum și în
ceperea lucrărilor de la 
magistrala de transport 
Aninoasa (orizontul XI).

In adunărea generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii de la I M. A- 
ninoasa s-a remarcat ho- 
tărîrea minerilor, a cadre
lor tehnico-inginerești, de 
a se mobiliza mai mult, 
cu eficiență sporită, pen
tru a realiza integral sar
cinile economice ce revin 
acestui colectiv.

CONCURSURI „CINE 
I ȘTIE, CÎȘTIGA". In toa- 
I.e organizațiile U.T.C. din 

întreprinderile, instituțiile 
și școlile Văii Jiului se vor 
desfășura, începînd cu da
ta de 14 noiembrie con
cursuri gen „Cine Știe, 
cîștigă" consacrate aniver
sării a 65 de ani de la fău
rea statului național uni
tar român. (M.B.)

I
I

naștere 
pentru 

și-au 
3 fo-

1 de 
fiscal

Verticale 
ce moderne 
centru civic 
Iui reședință <ie 
nlcipiu.

Foto : N. ȘTEFAN

arhitectoni- 
in 

al
noul 

orașu- 
mu-

diștilor șl, în afara în- 
tîlnirilor trimestriale, pe 
oraș, și lunare pe între
prindere, am inițiat scur
te întîlniri în fiecare săp- 
tămînă, cu o zi înainte 
de desfășurarea 
rilor.

— Care este 
cestor întîlniri 
nale ?
— Ele s-au 

de utile, 
la prevenirea a- 
unor dezbateri.
înaintea desfă- 

noi a-

dezbate-

rostul a- 
săptămî-

dovedit
con-deosebit 

tribuind 
minării 
Cu o zi
șurării cursurilor, 
l'lăm dacă toți propagan
diștii sînt pregătiți, da
că unii dintre ei solicită 
materiale 
ajutătoare,
sînt indisponibili 
măsuri de înlocuire a a- 
cestora.

— In ce măsură con
siliul poate 
ze calitatea 
lor ?
— Fiecare

documentare
Dacă alții 

luăm

să aprccie- 
dczbatcri-

membru al 
consiliului participă la 
un cerc de învățămînt. 
Pe această cale, avem 
permanent o imagine de 
ansamblu asupra calită
ții dezbaterilor.

— Vă rugăm să 
referiți și la 
preocupări ale 
ului.
— Practic, ne

tribuții în toate domeniile 
actului educativ. Coor
donăm activitatea comi
siei propagandiștilor și a- 
gitatorilor, a punctului 

documentare politi-

vă 
celelalte 
consili-

a colec- 
de pere- 
radioam-

mai 
or-

J

Strungarul Andrei Drăghici, unul dintre tinerii 
meseriași din cadrul atelierului mecanic de la I.M. 
Aninoasa, cu care colectivul din care face parte se 
mîndreste. Foto : Șt. NEMECSEK

revin a-

(Urmare din pag. 1) Sofuțîa tehnică

NOUTĂȚI DE SEZON. 
Unitățile de croitorie din 
Petroșani și Petrila ale co
operativei „Unirea" au fost 
aprovizionate cu un bogat 
sortiment de stofe de di
verse nuanțe, pentru par- 
desie și paltoane pentru 
femei. Așadar, croitor ile 
cooperativei primesc co
menzi pentru aceste con
fecții.

PLANTARI DE TOAM
NA. Odată cu dezvoltarea 
Uricaniului prin construc
țiile de locuințe, gospoda
rii orașului iși intensifică

co-ideologică, 
tivclor gazetelor 
te și stației de 
plificare și asigurăm or
ganizarea întregii pro
pagande vizuale. împre
ună cu comitetul de sin
dicat urmărim activita
tea comisiei de discipli
nă. Ne preocupăm de pă
trunderea și difuzarea 
presei. Ca să asigurăm o 
eficiență sporită actului 
educativ, avem în vede
re unirea efortului 
multor factori cînd
ganizăm acțiuni măi am
ple. Astfel, la acțiuni de 
genul „ziua brigadieru
lui", „ziua sectorului", an- . 
trenăm deopotrivă comite
tul sindicatului, comite
tul U.T.C. care ne sînt 
de un real folos.

— In ce domenii a- 
veți incă disponibilități, I 
sau rezerve interne in
suficient valorificate?
— Ca organism al e- 

ducației politice și cul
turii socialiste ne revin 
atribuții multiple. E a- 
devărat că unora încă nu 
am reușit să le răspun
dem, dar ele se află In 
atenția noastră. Este vor
ba, de pildă, de viața 
culturală din întreprinde
re, de participarea noas
tră cu un potențial ar
tistic corespunzător la 
viața culturală a orașului 
și în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". Avem în atenție 
aceste cerințe și, prin- 
tr.-un efort susținut, vom 
încerca să le răspundem.

Filatelică
In atenția abonaților la 

mărcile 
neuzate, 
începînd 
s-a pus 
unea „Ziua 
le românești — 1983“, for
mată din două valori, la 
un preț de 7,50 lei. Emi
siunea este însoțită de o 
coliță dantelată în valoare 
de 10 lei. Mărcile poștale 
și ’colița dantelată pot fi 
ridicate de la ghișeul fi
latelic al Oficiului P.T.T.R. 
Petroșani 1, numai pînă în 
data de 7 decembrie a.c. 
(M. ANDRAȘ)

poștale românești, 
in serii complete: 
din 7 noiembrie 

în vînzare emisi- 
mărcii poșta- 
— 1903'

alizat un sistem de lun
gire pentru împingerea 
transportorului. De la 
suitorul de atac, pe o a- 
vansare de vreo 15 m, 
nu reușeam să rezolvăm 
ca „tamburele" să iasă 
de sub secție. Abia a- 
cum, după două luni de 
căutări, am intrat „pe 
fază". Realizăm prelun
girea sistemului de ripa- 
re pentru a scoate orga
nul de tăiere dincolo de 
secție.

— Practic, ne explică 
Ion Covaci, șeful echipei 
„Service" a minei, este 
vorba despre executarea

eforturile pentru înfrumu
sețarea continuă a cartie
relor acestei tinere locali
tăți de la poalele Rete- 

ului. Aliț pe străzile „o- 
rașulu> nou" și mai ales 
în noul cartier Bucura, 
cetățenii au plantat în ul
tima săptămînă 100 sălcii 
j. le trase, 100 de salcimi,
8u de tuia, deci 6Ute de 
arbori ornamentali de di
ferit specii.

EXCURSIE DE DOCU- 
M JNTARE. Un grup de 42 
de studenți de la Institu
tul de mine efectuează azi

a venit după... două luni
unui prelungitor de la 
împingător la transpor
tor. El se execută, prin 
forțe proprii, în atelierul 
electromecanic al între
prinderii. Este o idee a 
noastră și credem că va 
da rezultate. Este necesar 
ca toți cei 23 de împin- 
gători să fie transformați.

— Alte necazuri ?, în
trebăm.

— Acesta era cel mai 
mare, în rest, rezolvabi
le. Ne mai lipsesc piese
le de schimb (angrenaje 
TR-3, pinioane, planeta-

doar 
găsit 

a 
mul-

re), dar le vom primi, 
ne spune brigadierul.

Două întrebări am mai 
adresat : 1) De ce 
după două luni s-a 
soluția ? Răspunsul 
fost evaziv, cu prea
te explicații și scuze. 2) 
De cînd Intră Coslea 
Aftonic „pe plan“ ? Aici 
răspunsul a fost unanim. 
Pină la 15 noiembrie 
toți împingători) vor 
modificat’ și montați 
brigada va realiza o 
vansare zilnică de 1,2
adică planul. Estc promi-

fi
Și
a-
m.

siunea șefului sectorului 
și a brigadierului.

Cu această promisiune, 
ne-am îndreptat spre a- 
telierul electromecanic 
și am văzut că, intr-ade
văr, se execută prelun
girea împingătorilor. Ieri 
dimineața, în atelierul 
electromecanic ne-am con
vins că primul set de 8 
împingători a plecat în 
mină, urmi nd ca. eșalo
nat, să fie modificați și 
înlocuiți și ceilalți. Deci, 
sînt șanse ca promisiunea 
să f.c respectată. Dăinu
ie totuși întrebarea ; Den- 
tru modificarea unor îm- 
pingători nu s-a... îm
pins totuși prea mult 
timpul două luni ?

o excursie de studiu și 
documentare in bazinul 
carbonifer al Gorjului. La 
Rovinari, studenții vor fi 
oaspeții carierei de lignit, 
documentîndu-se la fața 
locului cu privire la meto
dele și tehnologiile ex
ploatării la zi a cărbunelui. 
Alți 44 de studenți se vor 
afla vineri într-o aseme
nea excursie, în același loc. 
(I.B.)

ESTETICA STRĂZII 
constituie o cerință ele
mentară a vieții citadine. 
In acest scop oamenii sa

lubrității sînt le datorie. 
Dar a mătura strada și a 
depozita gunoiul în ime
diata apropiere a căilor de 
circulație seamănă cu po
vestea fetei leneșe care 
după ce a măturat casa 
ascunde gunoiul după ușă. 
Povestea se reeditează în 
zilele noastre : gunoiul de 
pe străzi în loc să fie e- 
vacuat este aruncat lingă 
podul Maleia din 'centrul 
orașului, pe marginea 
străzii I. Creangă ce tre
ce pe lîngă Casa de cul
tură etc.

LA CĂMINUL DE NE- 
FAMILIȘTI. Astăzi, la ora ■ 
18,00 la căminul de_ nefa- 
miiiști „Tudor Viâdimi- 
rescu" din Petrila, clubul 
sindicatelor din localita
te organizează un micro- 
spectacol de poezie și mu
zică realizat de cenaclul 
„Venus". (M B.) I

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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Cuvîntul, temeiul faptei
{ Pe la sfîrșitul lunii
1 septembrie, am partici- 
( pat la o masă rotundă 
i ad-hoc, la nivelul con- 
• ducerii sectorului III al 
| minei Vulcan, cu care 
i prilej șefii de brigadă 
) s-au arătat nemulțumiți 
] de rezultatele obținute, 
( fiind hotărîți să nu mai 
7 tolereze abaterile discipli- 
1 nare și de organizare a 
i muncii. Mai mult chiar, 
) comunistul Zaharia Cos- 
Îtache, consultîndu-se cu 

ortacii, a luat o hotărîre 
curajoasă, formația sa fi- 

ț ind gata să renunțe la 
I câțiva mineri buni pen- 
J tru omogenizarea celor- 
1 lalte. După o lună stăm 
i de vorbă cu sing. Cons- 
J tantin Bajmatără, secre- 
> tarul organizației de 
ț partid și adjunct al șefu- 
i lui de sector.
> — Acțiunea de reor-
ț ganizare și omogenizare a 
l urmărit, în primul rînd, 

alegerea unor șefi de bri-
* gadă și de schimb cu 
i mai multă experiență, 
? dar, in același timp, oa- 
1 meni dinamici, buni or- 
ț ganizatori, caractere băr- 
t bătești, nu „plângăreți", 
J care se lasă dominați de 
I greutăți. Cum Tamaș a 
4 plecat la alt sector, in 
! locul lui a fost propus 
> șef de brigadă Gheorghe 
( Gogu, dar lipsa de expe- 
i riență și-a spus cuvîntul 
J Biroul organizației de 
ț partid și-a îndreptat 
l privirile asupra lui Ilie 
? Bogheanu. Un miner bi- 
1 ne pregătit profesional. 
4 care mai condusese o

brigadă, dar manifestase 
o atitudine nu tocmai to
vărășească față de ortaci 
șl superiori. Sancțiunea 
— retrogradarea din 
funcție — deși l-a afec
tat, i-a prins bine, așa 
că, acum, noua brigadă 
pe care o conduce își în
deplinește sarcinile de 
plan.

— Ne-am ținut de cu
vânt, intervine Zaharia 
Costăche. Din frontalul

Bărbați care onorează 
titlul de miner

nostru au plecat în bri
gada lui Gheorghe. Pă- 
dureanu : șeful de schimb 
Andrei Dănilă, precum și 
Vasile Covalciuc, Cons
tantin Mănescu și Nicolae 
Zaharia, iar la cealaită 
brigadă tinărul șef de 
schimb Constantin Mo- 
noranu.

Alte măsuri organizato
rice au vizat promovarea 
lui Iuliu Lupaș ca șef de 
schimb în brigada lui 
Pădui*eanu și „despărți
rea" de indisciplinații și 
absentomanii notorii. No
ul șef de sector, ing. Mir
cea Popescu, și-a mobili
zat „statul major". S-a 
îmbunătățit aprovizio
narea cu materiale, a 
crescut simțul de răspun
dere față de întreținerea 
utilajelor, calitatea revi
ziilor și reparațiilor. Dar 
să vedem care sînt rezul
tatele lunii octombrie, în

comparație cu lunile pre
cedente? Ne ajută să des
lușim acest „amănunt" 
inginerul stagiar Gheor
ghe Ile.

— în prima parte a a- 
nului, media nemotiva
telor pendula între 25 și 
15 pe zi, în octombrie a 
scăzut pînă la 
cum absențe 
mai ales doi 
drați, cărora li 
făcut contractul 
că.

Restanțele lunare 
sectorului variau 
2000 și 4000 tone 
bune. în primele 
media zilnică a 
ției era considerată foar
te bună dacă atingea 650 
tone. Acum, 
greutățile 
fluxul de 
ajuns la 
explicația

6, dar a- 
au făcut 
nou-înca- 
s-a 
de

des- 
mun-

alc 
între 

de căr-
9 luni 

produc-

cu toate 
înregistrate pe 
transport, s-a 
755. Iată deci 
faptului că în 

luna octombrie 
fost depășit cu 
Fără ajutor din 
ceiași oameni, 
ași condiții de 
dar privind altfel sarci
nile de producție, acțio- 
nînd ca un adevăiat co
lectiv de muncă, înfrun
tă cu bărbăție greutățile, 
depășindu-și. planul. A- 
cum, blazați! de odini
oară se declară nemulțu
miți de propriile rezulta
te. Saltul producției a 
fost precedat însă de sal
tul in conștiința lor, de 
curajul șl spiritul de dă
ruire pentru cauza colec
tivă.

planul a 
130 tone, 
afară, a- 

în acele- 
zăcămint,

\ 

ț
\
I i 
î
*
i
*

I
Ion VULPE

Prin modernele com
plexe mecanizate de 
susținere destinate e- 
chipării marilor abata
je frontale, combinele 
și numeroase alte ma
șini miniere de înaltă 
productivitate și tehni
citate fabricate la 
I.U.M. Petroșani, între
prinderea și-a câștigat 
un renume binemeri
tat în rindul numero
șilor beneficiari din ța
ră. în imagine, aspect 
de muncă din cadrul 
secției montaj a com
plexelor mecanizate. 
Lăcătușii Ioan Simu, 
Ionel Zaharia și loan 
Gagy lucrează la defi
nitivarea unui nou lot 
de secții de susținere.
Foto : Șt. NEMECSEK

I
I Atitudini
I------------
I „Cedez copil, contra
! mobilă Living"

CONTRASTE
Pornind de la o scrisoare

Fără comentarii
RECORD TRIST

Are șase condamnări penale (care însumate 
depășesc o pătrime din anii vieții) și patru condam
nări contravenționale. Trista performanță o deține 
Silviu Roșu din Vulcan (in imagine), domiciliat în 
blocul B 1, ap. 15 de pe bulevardul Victoriei. Cu 
puțină vreme în urmă a fost surprins în t’’rnp ce 
încerca să sustragă o sticlă de băutură din com
plexul alimentar ..UNIC". Curând va fi din nou In 
mijlocul celor de teapa lui. Ce-și face omul cu mi
na lui...

In culpă in fața subofițerului de miliție : Silviu
Roșu.

In ziua de 6 noiembrie 
1983 (duminică) la ora 
11,(15 așteptam autobuzul 
de Lonea în stația de la 
„Spital" — Petroșani. în 
stația de peste drum, din 
sens invers, a sosit pen
tru a merge la Uricani, 
autobuzul cu numărul 31 
HD 5039. Staționa și nu 
era aglomerat. Spre au
tobuz se îndreptau în fugă 
o femeie bătrînă și o fe
meie mai tânără cu un co
pil în brațe. Au alergat 
cam 100 de metri. Șoferul 
a așteptat pînă s-au apro

piat la 3 m de autobuz și, 
pe cînd femeile se pre
găteau să urce, el a închis 
ușile și a pornit lăsîndu-le 
jos. Oare își dă seama 
șoferul ce au simțit atunci 
cele două femei, una cu 
povara copilului, iar cea
laltă cu povara anilor ? 
Oare așa ar fi procedat și 
dacă erau mama și sora 
lui ? De educația acestor 
oameni nu se ocupă ni
meni la A.U.T.L.? Păcat ! 
Ar trebui. (loan OPRIȘ, 
corespondent).

I Nu știu ce să fi fost 
■ în sufletul acelui bărbat, 
• dar în ochi -i-am citit 
I durerea. Am privit cu o- 

chii minții această poves- 
| te și, pentru amărăciu- 
Inea ei, mi-e greu s-o și 

scriu, altfel decât printre
■ lacrimi.

Doi.oameni, soț și soție 
I s-au despărțit. Copiiul 
J lor, Adi, a rămas la tată. 
I Dar cum? A fost „ce- 
Idat" de mamă, în sch.m- 

bul unei mobile de su- 
| fragerie „Living" Așa a 
■ motivat mama! Mama ! 
. Există oare pe lume un 
I eu vânt mai drag ? Exis

tă oare pe lume senti- 
I mente mai înălțătoare,

dor nestins, amintire 
I veșnică, iubire curată, 
’ sublim sacrifiu, decât ce- 
l le pe care le merită fe- 
| meia care ți-a dat 

viață din viața ei, 
suflet din sufletul ei, 
dragoste din dragostea 
ei ? Fără îndoială, nu ! 

I Adi este elev în clasa a 
| VllI-a, un băiat deja 
j mare. El știe, sau nu știe, 
1 că, în locul lui, , mama 
I a preferat mobila „Li

ving". Ce știe el este că 
nu se bucură de acea u- 
nică dragoste, a mamei. 
De aceea, cu toate sufe
rințele pricinuite de a- 
ceastă lipsă, la Cenaclul 
„Flacăra" a cerut să se 
cânte pe stadion cîntceu) 
„Mama". Dar un cântec nu 
poate înlocui o mângâiere. 
Copii fără mame mai 
sînt, mame fără copii de 
asemenea, dar cazul lui 
Adi este pe cit de trist 
pe atât de îngrijorător. 
Mirosul de clătite, de pe 
scară, pe care lui nu are 
cine să i le facă, refuzul 
colegilor de a se juca cu 
el fiindcă-și murdărește 
hainele și n-are mamă 
să i le curețe, cîte și 
mai cîte altele, sînt du
rerile zilnice ale unui co
pil de 13—14 ani. Ome
nești 1

Mama lui Adi, pune 
mîna și dă-i un telefon, 
acum după atâta vreme și 
întreabă-1 simplu ; „ce 
faci, băiatul meu ?“. Pen
tru el e mult.

Mircea BUJORESCU

I
I
I
I

ADEPT AL LUI BACHUS

Fără a ține cont de 
prevederile Decretului 
400/81. Petru Marșalco 
>-* prezentat la serviciu, 

îâ» Coroești 
«'n^ritsi >ăuiur»loi

alcoolice. A fost depistat 
în scurtă vreme. Legea a 
fost aspră cu el, dar 
dreaptă. Cine face ca el, 
a el să pățească*!

) ’-RMANENT PUSA ?E CEARTĂ

Mandra Rostaș din Vulcan, domiciliată în blocul 
6 a sc. III, ap. 13, de pe Aleea Muncii, și-a făcut o 

I faimă de femeie mereu pusă pe harță. Nu supor- 
I ta vecinii, cărora le adresa cuvinte jignitoa- 
I re. Amenda aplicată de organele în drept, pentru 
’ tulburarea liniștii publice, a „usturat-o“. Cam scump 
: a costat-o „frâul slobod al gurii".

Cristian ȘTEFAN
CU sprijinul miliției orașului Vulcan

Stigmatul iresponsabilității părintești
La 16 ani, Georgeta Var

vara Novac nu-și mai a- 
duce aminte de ziua de 
naștere, abia știe să scrie, 
are însă o bogată și tris
tă experiență de viață 
— furturi de buzunare, al
te „găinării", comise pe 
o arie geografică vastă.

— Taică-su o batea de-o 
scoteam mai mult moartă 
din mâinile lui, remarcă 
cu amărăciune în glas, 
m.ma ei, ioana Goropcilă.

Acum tatăl n-o mai ba
te, fiindcă se află după 
gratii, acuzat de năravul 
parazitismului. Un frate 
mai mare al Georgetei, 
Gheorghe Mircea s-a fă
cut vinovat de tîlhărie, o 
soră mai mică, dispărută 
de acasă, nu merge la 
■școală, stimr că părinții 
vor plăti simbolica amen
dă. Cu prietenii din car
tier, Nicolae și Gheorghe 
Banu, Sergiu Guler, „ini- 
țiați" de un individ cer
tat de mai multe ori cu 
legea, ultima oară pentru 
comiterea unui viol, au 
spart trei lăcașuri de cult, 
un garaj, liceul din Petri- 
la, cotețe de găini șl ie
puri etc. Fără alegere. La

miliție, Teodor Guler, mun
citor încă necalificat la 
virata de 51 de ani, tră
iește deziluzia de a cons
tata că și Florin, cel de-al 
doilea băiat al său. fură 
iepuri. Cât despre Șergiu...

— I-am dat 100 de lei, 
că mi-a zis că trebuie să 
plătească o amendă la mi
liție.

între timp, suta s-a me

— Bat la ei în fiecare 
zi, își argumentează Teo
dor Guler misiunea de e- 
ducator, fură însă și din 
casă slănina, zahărul...

— De se întâmplă ceva 
cu ea (Georgeta — n.n.), 
eu nu răspund, se desoli
darizează de fiică Ioana 
Goropcilă. Elena e la o fa
milie din Uricani, știu că 
a „vorbit" cu băiatul lor.

fnuuiuiiHiiHiuuHllinuiitlHt/iimuuuiinuuimnimiuu,

Anchetă socială
uiiiiii/iiiiiriiii/rjilti/iriiinuiiiiiitiiiin/iiiiiiibiiiiitniiiirn

tamorfozat în băutură și 
țigări, fiindcă tatăl nu 
știe că pînă la virata ma
joratului copilului răspun
de de el și că amenda, da
că ar fi fost adevărată 
trebuia s-o plătească el. 
Aflăm și alte lucruri In
credibile. Un prieten, Ge- 
lu Alexandru Sabău, deși 
nu muncește undeva, i-a 
cumpărat „soției" in vira
tă de... 13 ani haină de 
piele cu banii furați de 
la bunici. încercăm să-i 
convingem pe părinți care 
c. .c adevăratul lor rost e- 
ducațional. __ ,__

Am plătit 100 de lei pen
tru că nu merge la școa
lă. ma< am de dat 50.

Destinul odraslelor din 
familiile Novac, Banu și 
Guler s-a dovedit mult 
prea crud încă de la vârsta 
copilăriei, pentru că, ne- 
supravegheați, acești copii 
au apucat calea necinstei, 
a manifestărilor antisoci
ale. Acum părinții se în
treabă cum de s-a ajuns 
la acuzații atât de grave. 
Părinți, care la rindul lor, 
nu și-au făcut probleme 
de conștiință din faptul 
că trăiesc de atîția ani în

concubinaj (Ionel Novac 
— Ioana Goropcilă), sînt 
adepții traiului parazitar, 
consumă băuturi alcoolice 
„în cantități industriale", 
acceptă climatul nesănă
tos în care se complac co
piii lor. Nu, nu este vorba 
de lipsă de tact pedago
gic în astfel de cazuri, ci 
de o crasă iresponsabilita
te, de o condamnabilă ne
păsare. Bătaia, ca „argu
ment" educațional, a con
tribuit mai degrabă la în
răirea micilor infractori. 
Pumnului părintesc i-au 
răspuns cu minciuna, cu 
fuga și tot cortegiul de 
fapte reprobabile. Așadar, 
părinții sînt de fapt coau
tori morali ai faptelor 
capiilor lor și, din pă
cate, școala, alți 
factori educaționali și-au 
făcut doar formal datoria, 
s-au mulțumit să aplice a- 
menzi, au arătat celor vi- 
novați „stîlpul infamiei", 
dar au uitat un lucru e- 
sențial — să contribuie cu 
eforturi conjugate la re
educarea celor care au căl
cat cu stîngul în viață.

Ion VULPE £*•

I i

J
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La l*aris a avut loc lansarea oficială 
în librării a volumului

„Adevărata Românie a lui
PARIS 9 (Agerpres). Co

respondență de la Virgil 
Dănciulescu : La Paris a 
avut loc, în prezența unui 
numeros public, lansarea 
oficială In librării a volu
mului -Adevărata Românie 
a lui Ceaușescu", realizat 
de cunoscutul publicist 
francez Michel P. Hamelet, 
apărut în prestigioasa edi
tură „Nagel".

La festivitatea organiza
tă de editura „Nagel", în 
colaborare cu ambasada 
țării noastre în Franța, au 
luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Relațiilor Ex
terne șl al altor ministere.

membri ai grupurilor de 
prietenie Franța — Româ
nia din Adunarea Naționa
lă și Senat, deputați și se
natori, reprezentanți ai 
partidelor politice, ai Se
cretariatului UNESCO, șefi 
de misiuni diplomatice, re
prezentanți al Asociației 
de prietenie Franța — 
România, ziariști, oameni 

de știință și cultură, repre
zentanți ai unor mari so
cietăți economice care în
trețin relații cu țara noas
tră.

Prin amploarea și prin 
căldura sentimentelor ex
primate, ceremonia a căpă-

Ceausescu**
tat valoarea unei autentice 
manifestări a prieteniei 
româno-franceze, a stimei 
deosebite față de România 
și președintele său, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cu ocazia ceremoniei 
lansării cărții a fost pre
zentată participanților ex
poziția „Președintele
Ceaușescu și pacea lumii". 
Cei prezenți au privit, de 
asemenea, cu mult interes, I 
expoziția de carte româ
nească tipărită în limba 
franceză, în cadrul căreia 
la loc de frunte se aflau 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 

Republicii Fonulare Congo
BRAZAVILLE 9 (Ager

pres). — Din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, au fost 
transmise tovarășului Denis 
Sassou Nguesso, președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, un 
cald salut tovărășesc, îm

preună cu urări de prospe
ritate poporului congolez 
prieten.

Mulțumind, tovarășul De
nis Sassou Nguesso a tran
smis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănăta
te și fericire personală, de 
noi succese în activitatea 
consacrată edificării socia
lismului în România, de 
bunăstare pentru poporul 
român.

Schimbul de mesaje a

fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Denis 
Sassou Nguesso a tovară
șului Marin Capisizu, mi
nistru seci-tar de stat la 
Ministerul Agriculturii și 
In< °| Alimentare, con- 
du. delegației româ
ne ia arările celei de-3 
IX-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale ro- 
mâno-congoleză de coope
rare economică și tehnică.

Acțiuni in favoarea păcii și dezarmării
Manifestări peste hotare 

consacrate marcării a 
65 de ani de ia făurirea 

statului național unitar român
în diferite țări ale lumii 

au loc manifestări consa
crate marcării, la 1 De
cembrie, a 65 de ani de 
la făurirea statului național 
unitar român.

BRUXELLES 9 (Ager
pres). — In orașul Anvers 
a avut loc o seară cultu
rală românească la care 
au participat președintele 
grupului parlamentar de 
prietenie Belgia — Româ
nia, Hugo Adriaensens, 
membri ai conducerii ora
șului Anvers, un numeros 
public. în alocuțiunile ros
tite au fost prezentate mo
mente din istoria poporului 
român, scoțîndu-se în evi
dență importanța eveni
mentului. Totodată, s-au 
făcut referiri la politica 
internă și externă a țării 
noastre, reliefîndu-se rolul 
hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în dez
voltarea noii societăți ro
mâne ti, în promovarea de 
către România a unei po
litici active de pace și de 
largă cooperare cu toate 
popoarele lumii.

O seară culturală româ
nească a fost organizată, 
de asemenea, în orașul 
belgian Wlllebroek.

LONDRA 9 (Agerpres). 
Asociația de prietenie Ma
rea Britanie — România a 
organizat la Londra o sea
ră românească. Cu acest 
prilej, Harry Gold, secreta

rul asociației, a evocat mo
mente din istoria milenară 
a poporului român, eviden
țiind semnificația eveni
mentului de la 1 Decem
brie 1918.

Grupul folcloric „Doina“ 
a susținut un program de 
dansuri românești.

Seara culturală a prile
juit șl vizionarea expoziției 
documentare de fotografii 
românești

WASHINGTON 9 (Ager
pres). La Universitatea Co
lorado din Boulder (S.U.A.) 
a avut loc o masă rotun
dă. Prof. dr. Dinu C. Giu- 
rescu, prof. dr. Virgil Can- 
dea și dr. Florin Constan- 
tiniu au conferențiat des
pre originea poporului 
român, civilizația și cultu
ra sa, luptele românilor 
pentru libertate și unitate 
națională.

Totodată, la Universita
tea statului Ohio din Co
lumbus (S.U.A.) a avut loc 
o conferință a prof. dr. 
Virgil Candea cu tema 
„Locul în lume al statului 
român unitar".

BELGRAD 9 (Agerpres). 
Televiziunea iugoslavă a 
prezentat filmul documen
tar românesc „Tainele pă- 
mîntului", înfățișînd pe ba
za descoperirilor arheolo
gice, istoria milenară a 
poporului român, cultura 
și civilizația poporului dac.

Lucrările Întîlnlrii 
consultative 

a președinților 
parlamentelor din 

statele participante 
la Tratatul 

de la Varșovia
SOFIA 9 (Agerpres). în 

capitala Bulgariei au în
ceput miercuri lucrările 
Intîlnirii consultative a 

președinților parlamentelor 
din statele participante la 
Tratatul de la Varșovia. 
Delegația română este con
dusă de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Convocat Intr-un mo
ment de puternică tensiu
ne în viața internațională 
și în Europa, întîlnirea are 
ca scop efectuarea unul 
schimb de păreri în legă
tură cu unele probleme ac- 
turle ale securității și co
operării europene, în prl- 
rrvî rînd cele privind o- 
prlrea declanșării unei noi 
curse a înarmărilor nuclea
re pe continent, prin ne- 
amplasarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune, re
tragerea și distrugerea ce
lor existente.

în prima zi a lucrărilor, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Giosan, precum și 
conducători ai altor dele
gații participante.

NEW YORK 9 (Agerpres). 
în cadrul „Săptămînii edu
cației antinucleare", orga
nizată la inițiativa organi
zației „Uniunea savanților 
preocupați", care reunește 
oameni de știință din 
S.U.A. ce se pronunță îm
potriva continuării cursei 
înarmărilor nucleare, în- 
tr-un numit de 2 000 de 
școli din-Statele Unite se 
predau săptămîna aceasta 
lecții asupra pericolelor 
cursei înarmărilor nuclea
re, transmite agenția As
sociated Press.

♦
ATENA 9 (Agerpres). 

Vorbind în fața grupului 
de deputați socialiști din 
Parlamentul vest-european 
(organ consultativ al Pie-

ței comune), primul mi
nistru al Greciei, Andreas 
Papandreu, a repetat pro
punerea guvernului elen 
de a se amîna cu șase luni 
instalarea rachetelor a- 
mericane cu rază medie în 
Europa i’. a continua între 
timp negocierile sovieto-a- 
mericane de la Geneva.

★
ROMA 9 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în Ca
mera deputaților, secreta
rul general al Partidului 
Comunist Italian, Enrico 
Eerlinguer, a cerut inclu
derea de urgență pe ordi
nea de zi a lucrărilor ca
merei a problemei „Euro- 
rachetelor". El a subliniat 
că în contextul actualei

situații internaționale, se 
impune ca parlamentul ita
lian să examineze cu prio
ritate problema instalării 
rachetelor nucleare cu ra
ză medie de acțiune.

*

GENEVA 9 (Agerpres). 
Un număr de 14 000 de fi
zicieni din întreaga lume, 
printre care șl 32 [aureați 
ai premiului Nobel au 
semnat un apel cerînd în
ghețarea înarmărilor nu- 
c’"a-3. Apelul cheamă la 
realizarea unul acord pen
tru încetarea experiențelor 
nucleare, a producției și 
amplasării de arme nuclea
re și de sisteme de lansa
re a armelor nucleare.

„/li arșu rile împotriva
La Londra, 200 000 de 

demonstranți împotriva 
războiului s-au revărsat în 
valur în Hyde Park. Alte 
sute de mii au demonstrat 
pe străzile Romei, în timp 
ce in Viena neutră la 
marșuri au participat 
100 00C miiitanți pentru 
pace. Dar apogeul „Săptă
mînii de acțiune" impotri- 
va desfășurării rachetelor 
nucleare americane cu 
rază medie de acțiune în 
Europa a fost înregistrat 
în R.F. Germania unde, 
în'r-c singur^ zi, au de
monstrat peste un milion 
de oameni. Unii dintre ei 
au format un zid viu între 
cartierul general al NATO 
din Stuttgart și o bază de 
rachete „Pershing" din 
Neu-Ulm, pe 0 distanță 
de peste 100 km. Aite de
monstrații cu participări 
masive, dar pașnice au s-

vut loc la Bonn, Berlinul 
occidental, Hamburg etc.

Amploarea acestor de
monstrații dovedește că 
mișcarea pentru pace este 
destul de puternică pentru 
a-și continua bătălia, chiar

SITUAȚIA DIN LIBAN

BEIRUT 9 (Agerpres). — 
Un comunicat militar difu
za* de agenția WAFA in
formează că in nordul Li
banului și în special în 
zona taberei de refugiați 
Badawi, situată în apropie
rea orașului libanez Tripo
li, au continuat, miercuri, 
să se înregistreze lupte in
tense, Intre forțele comba
tante ale organizației „Al 
Fatah" și dizidenți din ca
drul aceleiași organizații, 
precedate de puternice 
bombardamente de artile
rie. -

într-o declarație făcută 
la Tripoli, citată de agen
ția France Presse, Yasser 
Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P., 
a arătat că atacurile îm
potriva taberei de la Ba- 
daw’ au fost respinse și că 
deține în continuare contro
lul acesteia.
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rachetelor nucleare"
în prezent, organizatorii 

mișcărilor pentru pace ds- 
cută ce au de făcut „după 
toamna" anului 1983. In 
Marea Britanie, grupurile 
de femei instalate in fața 
bazei aeriene Greenham
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Din presa străină
(„NEWSWEEK" — S.U.A)
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dacă desfășurarea rachete
lor va avea loc. Majoritatea 
vest-germanilor dezaprobă 
poziția guvernului de la 
Boi.r. care se pronunță in 
favoarea amplasării noilor 
arme. In ceie din urmă, 
problema rachetelor ar pu
tea polariza viața politică 
în R.F. Germania și în al
te țări occidentale, punînd 
în per.col însăși alianța 
nord-atlantică.

Common, unde vor fl am
plasate primele rachete a- 
mericane de croazieră, spe
ră să poată împiedica ar
mele mobile să părăsească 
vreodată baza, pentru ma
ne ve de „dispersate" în 
alte regiuni ale țării. „Miș
carea pentru pace va în
cerca să facă inoperantă 
baza de la Greenham Com

mon, printr-o campanie de 
rezistență pașnică", decia- 
r. E.P. Thompson, unul 
dintre liderii Campaniei 
pentru Dezarmare Nuclea
ră.

In R.F. Germania, orga
nizatorii prevăd că iarna 
aspră care Se anunță șl 
vremurile grele vor con
tribui la activizarea în con
tinuare a mișcării pentru 
pace. „Cînd numărul șo
merilor este atît de mare, 
oamenii încep să-și dea 
seama că fonduri de mili
oane și milioane sint iro
site pentru rachete nuclea
re", af rma Bernd Steegzr, 
lider sindical la oțelăriile 
„Hoesch", de lîngă Dort
mund. „Oamenii nu mai 
vor să accepte această si
tuație" adăuga el.
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