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Aaunari generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

Maturitate și exigența 
în abordarea sarcinilor 

calitativ sporite 
ale producției

Climatul de exigență 
muncitorească, de analiză 
temeinică ce a caracterizat 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii a dovedit încă o 
dată maturitatea colectivu
lui minei Lu
peni, înalta sa 

responsabi
litate față de 
sarcinile ce i le incumbă 
— în calitate de--principal 
furnizor de cărbune cocsi- 
ficabil al economiei națio
nale — creșterile de pro
ducție prevăzute pentru 
viitorul an.

în contextul sarcinilor 
Sporite ce revin în 1984 
industriei extractive, che
mată să asigure 90 la su
tă din necesarul de ener
gie primari d-.n resurse 
interne în anul 1984 mi
nerii din Lupeni au de re
alizat o producție cu 
100 000 de tone mai mare 
față de acest an. Cores
punzător acestei sarcini, 
sporuri substanțiale vor 
Înregistra șl ceilalți indi

La I. M. Lupeni

catori ai planului, mina 
avind de realizat un volum 
de investiții in regie pro
prie de 36,8 milioane lei 
și de pus în funcțiune fon
duri fixe de 650 000 lei. 
Creșterile prevăzute la pro- 

ducția fizică 
ca și la Indi
catorii de e- 
ficiență — ca. 

re vor trebui realizate pe 
seama sporirii productivi
tății muncii — ridică exi
gențe deosebite pe linia a- 
sigurării și folosirii inte
grale a capacităților de 
producție, a valor'ficăr i 
superioare a întregului po
tențial tehnic și uman de 
care dispune această mare 
unitate carboniferă. Pen
tru pregătirea condițiilor 
necesare preluării produc
ției anului viitor s-au în
treprins și pînă acum ac
țiuni multiple de către 
c.o.m., iar adunarea gene-

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

Producții peste plan
Eforturile susținute depuse de minerii Văii Jiu

lui pentru a da țării tot mai mult cărbune sînt con
cretizate in producțiile extrase suplimentar. ' Vineri, 
11 noiembrie, cinci întreprinderi miniere au rapor
tat depășirea planului la producția fizică de căr
bune. Cel mai mare plus al zilei a fost obținut de 
minerii de la Paroșeni — 238 tone de cărbune. Mi
nerii de la Lonea au extras peste sarcinile de plan 
100 de tone, iar cei de la Vulcan, de asemenea. Și 
minerii de la Uricani au reușit, pentru prima dată 
în această lună, să se ridice cu producția ex trasă la 
nivelul sarcinilor de plan, ba mai mult, ei au extras 
suplimentar 85 tone de cărbune. Colectivul de meca
nizatori și mineri din Cariera Cîmpu lui Neag, cu 
producția extrasă suplimentar vineri, 11 noiembrie, 
au acumulat, de la începutul lunii, 3 200 tone de căr
bune pentru cocs.
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CLASAMENTUL
vredniciei minerești

La sfîrșitul primei decade a lunii noiembrie 
clasamentul la nivelul întreprinderilor miniere, 
sectoarelor și brigăzilor arată astfel : 
Cariera Cimpu lui Neag

Plus 3 200 tone ;

I. M. Paroșeni
Sectorul III plus 1 700 tone; abataje frontale — 

Francisc Fazekaș plus 1945tone; abataje cameră (—); 
lucrări de pregătiri — Vasile Cojocarii; lucrări de 
investiții — Alexandru Laszlo;

I. M. Lonea
Sectorul IV plus 2 090 tone; abataje frontale — 

Florea Anton plus 308 tone; abataje cameră — Iosif 
Clamba plus 217 tone; lucrări dc pregătiri — Dumi
tru Costinaș; lucrări de investiții — Ion Simion.

1. M. Petria
Sectorul V plus 559 tone; abataje frontale — Ște

fan Alba plus 124 tone; abataje cameră ț—); lucrări 
de pregătiri — Petru Ghinceș; lucrări do investiții — 
Constantin Borș;

1. M. Vulcan
Sectorul V plus 1 017 tone; abataje frontale — 

Gheorghe Păduraru plus 315 tone; abataje cameră 
— Paraschiv Ciuresțu plus 204 tone; lucrări de pre
gătiri (—); lucrări de investiții — ILie Chlron;

1. Al. Dîl ja
Sector (—); abataje frontale (—); abataje came

ră — Nicolae Cozma plus 336 tone; lucrări de pre
gătiri (—); lucrări de investiții (—).

1. M. Lupeni
Sector (—); abataje frontale — Teodor Boncalo

Mult Iubite si stimate t< - 
varășe Nicolae Cîicișescn,

Noi, participanții la ma- 
rea manifestare pent-’u pa
ce a tinerelor, studenților 
și copiilor din România so
cialistă, lntr-o deplină uni
tate de gînd și de simțire, 
dăm glas în numele tinerei 
generații a patriei, profun
dei admirații și adeziunii 
entuziaste la strălucitele 
dumneavoastră inițiative și 
acțiuni Inspirate de un au
tentic umanism revoluțio
nar, de înaltă răspundere 
privind destinele omenirii, 
consacrate apărării celui 
mai scump drept al ființei 
umane, al popoarelor, drep
tul la viață, la libertate. 
F.xprimînd recunoștința vie

pentru politica activă, d!-> 
namică și constructivă, de 
pace, înțelegere și colabo
rare cu toate națiunile pe 
cue o promovați cu con
secvență și înaltă principia
litate, IhRia generație a 
uatriel este animată de 
convingerea fermă că a- 
ceasta servește în cel mal 
înalt grad intereselor și ce
rințelor vitale ale poporu
lui român, ale tuturor po- 
poare'or de a trăi la adă
post de amenințarea unei 
conflagrații nucleare ni
micitoare, de a-șl putea 
consacra energiile cauzei 
pre greșului, civilizației, 
clădirii unui viitor mal 
bun și mai fericit pe pla
neta noastră.
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PARTICIPANTII LA MANIFESTAREA 
TINERETUL ROMÂNIEI DOREȘTE PACEA"

(Continuare ip pag. a 4-a)

Adunarea pentru pace 
a tineretului

în București a avut loc, 
sîmbătă, 12 noiembrie, un 
even’ment cu profunde 
semnificații politice, de pu- 
tei nică vibrație patriotică.

„Tineretul României do
rește pacea" — sub a- 
ceastă deviză s-a desfășurat 
o impresionantă manifesta
re pentru pace a reprezen
tanților tinerilor și copiilor 
de pe tot cuprinsul țării. 
Mii de tineri — muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi 
și studenți — și-au dat în
tâlnire în Capitală pentru 
a exprima deplina și en
tuziasta lor adeziune la 
pol.tlca internă și externă 
a partidului și statului nos-

a da glas sen-tru, pentru 
timentelor de deosebită a- 
precieie față de strălucite
le inițiative de pace 
tovarășului N 1 c o 1 
Ceaușescu, secretarul 
r.eral al Partidului 
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România.

Ampla manifestare, orga- 
nizată de Uniunea Tinere
tului Comunist, Uniunea A- 
6ociațiilor Studenților Co
muniști din România și Or
ganizația Pionierilor, ce 
răspunde Apelului Frontu
lui Democrației și Unității

ale 
a o 
ge- 
Co-

(Continuare în îag. a 4-a)
if ontinuare in pag. o 2-a)
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„Familia foi nd rut" a ceiebrat deja
Pe „verticală", timpul 

minerilor din sectorul [V 
al l.M. Lonea diferă de 
cel calendaristic. Ast- 
fe., brigada lui Grigore 
Mindruț a sărbătorit Re
velionul la 5 noiembrie, 
în ziua vizitei noastre 
sectorul avea în calendar 
ziua de / decembrie, 
mulțumită excelentelor 
rezultate realizate in 
primele zece Iun de 
brigăzile iul Mîndruț 
(plus 12179 tone cărbu
ne,, Boteanu (8317;, Ho
rea Anton (1928), fronta- 
lișt. din stratul 3, blocul 
II.. E drept, ordinea din 
strat e alta, în iață se 
află Boteanu, dar toți au

ucenicit în brigada ce
lebrului Miclea Ion III și 
cunosc meserie.

etafora, poate nu 
este sesizată cu bv- 
nă știmță în aba

taj pe motiv de... rube 
denie de singe. Fiindcă 
șeful de schimb Petre, 
vagonetarul Vasile Min
druț și minerul Nicolae 
Filimon sînt frații șe
fului de brigadă. Ion și 
Grigore Deac, fiii unu 
vrednic miner maramu- 
reșan, sînt cumnații lui 
Grigore, Gheorghe Zaha 
e cumnatul lui Petre, 
iar ion Bodan vărul ne- 
veste lui Filimon. Tot 
astfel șeful de schimb

Ion Gogeanu șl-a adus 
în brigadă pe consătea
nul lui, Ion Ilagiu. în 
familia brigăzii au intrat 
îhsă, datorită meritelor 
de vrednicie, șeful de 
schimb Petre Negrea, mi
neri: Teofil Holiciuc,
Gheorghe Oros, Ionel 
Giimei, vagonetarul Ni
colae Nicolae care e cum
nat eu Negrea. Sau mi
nerul Nicolae Ciubota- 
ru iii, ori ajutorul mi
ner Viorel Boțea.

— La noi in brigadă, 
z;ce Grigore, sint mara
mureșeni, moți, moldo
veni, dar indiferent de 
unde ți-e locui de baș
tină trebuie să respectați.

Revelionul
în primul rînd, locul de 
muncă. Opt ore de șut 
înseamnă muncă și grijă 
pentru frontal și ortaci, 
deci cărbune și siguran
ță în exploatare. Intre 
rude și ortaci adevărațl 
nu poți să trișezi.

Brigada nu înseam
nă însă numai opt 
ore de muncă, ci 

și aspirații comune, in
tr-ajutorare: Ion Deac, 
Zaha, Filimon. au primit 
casă sau butelii de ara
gaz și pentru că însuși 
șeful de brigadă a fost

Ion VULPE

(Continuare in pag a 2-a)
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Opt cosași de
In toamna acestui an, 

ca și în precedenta, mă
celarii Pavel Covaci, Im
re Balint, Ionel Turcea- 
nu, Ionel Score!, Petru 
Pardos și car- 
magierul Da
niel Șanta 
de la I.C.S. 
Mixtă Vulcan 
au ieșit la 
qoasă pe o pîrloagă din 
Valea Arsului. Distribui
torul Dan Vancea, ajutat 
de bătrînul său tată, mi
nerul pensionar loan 
Vancea. a împrumutat un 
cal și a coborît finul, ca 

i re a fost transportat apoi 
la gospodăria anexă a 
întreprinderii. Cei op'

Brigada condusă de 
minerul Gheorgho Ias- 
cu, era cunoscută ca o 
formație de lucru spe
cializată în executarea 
lucrărilor de pregătire 
Ia sectorul II de la 
mina Vulcan. De curînd 
brigada a preluat un 
abataj frontal în stratul 
III, unde obține aceleași 
rezultate bune ca șl la 
înaintări. In imagine 
șeful de schimb Dumi
tru Balică, alături de 
ortacii Constantia Vel- 
nic și Tiberiu Michi.

INSCRIPȚII

circumstanță...
ția să fie remunerați.

— De ce să fi primit 
neapărat bani? se întrea
bă retoric loan Vancea. 
Era păcat de fîn să se 

piardă, de el 
avem nevoie 
în gospodăria 
anexă. Or, 
astfel am scu
tit niște chel

tuieli pentru întreprinde
re.

Procedînd ca adevărați 
gospodari ai mijloace
lor de producție, cei opt 
cosași „de circumstanță" 
au demonstrat convingă
tor adevărul implicit că 
interesul fiecărui om a) 
muncii trebuie să se regă--

oameni au mun--1 cîteva sească în interesul obș- 
zile, fără a avea . preten- tesc. (Ion FIASTRUL)
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LA ANINOASA

Ne-am oprit în această 
săptămînă asupra activită

ții culturale care se desfă
șoară la Aninoasa, respec
tiv la căminul cultural din 
Iscroni și la clubul sin

dicatelor din localitate.
— La căminul cultural, 

Iscroni, ne spune tovară
șul Andrei Glăvan, secre
tar cu probleme de propa. 
gandă, care deține și func
ția de director al așezămin- 
tului, am constituit în 8 
noiembrie noul consiliu de 
conducere. Acțiuni, deși 
greu de organizat (căminul 
se află la mare distanță 
de casele satului) au mal 
avut loc. De 3 ori pe săp- 
tămînă rulează film. A- 
paratura e destul de veche. 
Un aparat a fost luat pen
tru reparații acum vreo 
două luni, dar n-a mai a- 
juns înapoi. Biblioteca 
funcționează normal. Tn 
ceea ce privește formațiile 
artistice, sîntem încă in 
faza de intenții! Pînă în 
15 decembrie își vor relua 
repetițiile formațiile de 
dansuri populare și grupul 
vocal folcloric pe care 
le-am mai avut și vom în
ființa o brigadă artistică și 

Maturitate si (Urmare din pag l)
(Urmare din pag. I)

rală a aprobat în același 
scop programe de măsuri 
complexe. Dezbaterile.au 
relevat însă drept ce
rință primordială pentru 
îmbunătățirea calitati
vă a întregii activități pro
ductive, concentrarea efor
turilor pentru valorifica
rea la un grad superior a 
bazei tehnico-materiale a 
minei în vederea realizării 
planului în condiții de rit
micitate, atingerea în mod 
constant a unor nivele de 
extracție superioare, a 
unor productivități înalte. 
Or, în această privință, 
deși pe perioada analizată 
mina raportează o produc
ție suplimentară de aproa
pe 16 000 tone de cărbune 
și creșteri însemnate față 
de anul trecut la principa
lii indicatori de plan, a- 
naliza neajunsurilor din 
1983 conferă o seamă de 
învățăminte. Realizările 
pe acest an s-au obținut 
în condițiile ritmurilor in
constante ale producției, 
ale neritmicității, cînd o 
seamă de sectoare și bri
găzi de nimeri nu și-au 
realizat sarcinile. Deși mi
na Lupem dispune de cea 
mai bogat' zestre tehni
că modernă, în valorificarea 
acesteia nu s-a ajuns la 
atingerea unor rezultate 
de vîrf — în producția, 
productivitatea și vitezele 
de avansare în abatajele 
complex mecanizate. A- 
ceasta înseamnă că se im
pun strădanii susținute 
atît pentru exploatarea și 
întreținerea optimă a uti
la’ Io:, dar ș>- pentru ex
tinderea micii mecanizări 
— cerință imperioasă pen
tru operațiile de servire a 
fronturilor de lucru, pen
tru rezultatele acestora.

Pornind de la însemnă
tatea deosebită a folosirii 
cu randament superior a 
utilajelor moderne, a fost

I i 
i I 
I 
I 
I I 
i i

TURNEU. „Ionuț . și 
extratereștrii11, piesa de 
debut a lui Nicolae 
Gherghe, pusă în scenă 
de Teatrul de stat „Va
lea Jiului11, va fi pre
zentată în săptămîna ca- 
re urmează în localită
țile Hațeg, Călan, Hune
doara și Deva.

EXPOZIȚIE. Pînă la 
1 decemftr-.e a.c. clubul 
sindicatelor din Lupen;

E bine, dar ar putea fi și mai
un montaj llterar-muzical.

— Ce acțiuni s-au orga
nizat în ultima perioadă ?

In ultima lună am avut 
o horă țărănească, tribu
na democrației, am deschis 
cursurile universității cul- 
tural-științifice și am cău
tat să impulsionăm activi
tatea brigăzii științifice de 

pe lîngă cămin.
— Auzisem de faptul că 

in cămin s-au depozitat 
mere.

— Nu în cămin, ci la 
subsolul acestuia, care o- 
ricum nu era adecvat pen
tru acțiuni culturale. Cu 
aprobarea Biroului execu
tiv al consiliului popular 
comunal, am închiriat 
I.A.C.C.V.J.-ului acest spa
țiu, practic o pivniță care 
oricum stătea nefolosită.

Clubul sindicatelor Ani
noasa. De 3 luni directo
rul clubului e plecat la o 

firesc ca participanții ia 
dezbateri să insiste asu
pra neajunsurilor existen
te în acest domeniu, asu
pra cauzelor lor, sublini
ind că înlăturarea aces
tora condiționează în mod 
hotărîtor nivelul realiză
rilor de viitor. Calitatea 
slabă a unor utilaje și a 
pieselor de schimb a fost 
aproape unanim abordată. 
Șefii de brigadă Constan
tin Popa, Mihai Blaga, 
Paul Grasu, loan Buduli- 
ceanu, ing. Ion Gîf-Deac au 
relevat greutățile pe care 
le întîmpină în abataje 
din cauza elementelor pen
tru echipamentul hidrau

lic și pompelor de înalTă 
presiune, a cuțitelor pen
tru combinele de abataj, 
a lanțurilor de transpor
toare, a profilelor TH etc. 
Maistrul minier Dumitru 
Marin s-a referit și la ca
litatea stîlpilor SVJ, la 
lipsa emulsiei pentru a- 
ceștia și la necesitatea in
troducerii micii mecani
zări, iar șeful de echipă 
laănilă Mathe a vorbit de 
situația precară a SDV- 
urilor, a uneltelor strict 
necesare reparării utilaje
lor în atelierele minei.

Soluționarea acestor ne
ajunsuri, îmbunătățirea 
calității utilajelor și a pie
selor de schimb se impu
ne cu necesitate, recla- 
mînd din partea proiecten- 
ților și constructorilor de 
mașini, așa cum arăta mi
nerul loan Bnduliceana 
mai multă receptiv tate 
Totodată personalul minei, 
conducătorii producției
trebuie să acționeze pen
tru îmbunătățirea conti
nuă a întreținerii și ex
ploatării utilajelor, pen
tru perfecționarea profe
sională a cadrelor și res
pectarea disciplinei teh
nologice. In condițiile a- 
plicării acordului global, 
s-a relevat în adunare, co
lectivul trebuie să-și con-

găzduiește expoziția de 
fotografii pe tema „Cins
tim minerul și munca 
lui". Sînt prezentate cele 
mai reușite realizări pe 
această temă ale membri
lor cineclubului foto din 
oraș. (V.S.)

DE LA conducerea po
liclinicii din Petroșani 
aflăm că a luat ființă un 
nou serviciu de asisten
ță medicală pentru copii. 
Este vorba despre cabi
netul de endocrinologie 
care asigură consultații 
în fiecare joi, între ore
le 10—12. 

școală. Cel care îi ține lo
cul, electricianul Dumitru 
Bercia, ne informează că 
toate formațiile artistice 
(brigadă, dansuri populare, 
muzică folk, montaj lite
rar, taraf, muzică ușoară, 
fanfară) își trăiesc viața.

La căminul de nefami- 
liști se organizează săptă- 

minai o acțiune educativă. 
Tovarășul Iosif Guran, pre. 
ședințele comitetului de 
sindicat de la mină, s-a 
declarat mulțumit de ac
țiunile organizate de club 
pentru mineri. Săptămînal, 
în fiecare sîmbătă, taraful 
susține microspectacole în 
sala de apel, La ieșirea din 
schimburi. De asemenea, 
în ultima perioadă, vinerea, 
cu ocazia zilelor de pro
ducție mărită au loc, în 
sala de apel ieșiri ale bri
găzii artistice și ale grupu
lui folk și recitatorilor.

exigență
centreze mai mult aten
ția și asupra îmbunătăți
rii calității producției, fo
losirii mai eficiente a efec
tivelor, a materialelor și 
energiei, întăririi climatu
lui de ordine și disciplină, 
a responsabilității față de 
stabilizarea și integrarea 
în exigențele muncii din 
subteran a noilor înca
drați.

Adunarea a dat glas ho- 
tărîrii colectivului minei 
de a acționa cu stăruință 
și exigență pentru reali
zarea acestor deziderate și 
de a-și amplifica energiile 
creatoare pentru înfăptu
irea exemplară a sarcinilor 
ce-i revin în creșterea con
tinuă a producției de căr
bune pentru cocs, a efici
enței întregii activități pro
ductive.

Substanțele inflamabile lăsate la discreția copiilor, pricind dispuși să 
se joace cu focul

duce neglijența...Unde
în urmă cu mai multă 

vreme, muncitori de la 
E.G.C.L. Vulcan au început 
lucrările de izolație la a- 
coperișurile blocurilor din 
zona noii porțiuni a bule
vardului Victoriei din lo
calitate. Cînd au termi
nat lucrul, meșterii au 
„uitat11 două butoaie me
talice (în care a fost îm
buteliată o soluție cu pro
prietăți impermeabile, fo
losită la izolații) în drep
tul blocului 17 EF. Butoa
iele au stat cîteva zile ne
băgate în seamă, pînă cînd 
au trezit curiozitatea și 
interesul copiilor. Aceștia
— cu gîndul de a cV< foc
— au desfăcut dopurile bu
toaielor, iar soluția s-a 
scurs afară. Substanța 
scursă din butoaie avea 
proprietăți inflamabile
deosebite ; focul a izbucnit

CALITATE. Sugerăm 
ca la viitoarea dezbatere 
pe tenia calității unor 
lucrări să fie prezentat 
și punctul de vedere al 
celor care au executat 
(aproape în fiecare an l) 
plombarea drumului spre 
cabana Rusu. Această 
porțiune de drum, foarte 
frecventată, va intra în 
iarnă cu mt-.ri suferințe. 
Cum va arăta după re
tragerea zăpezilor ?

LAUDĂ MUNCII a 
fost intitulat microspec- 
tacolul prezentat zilele 
trecute în sala de apel a

bine
'ir

Acestea sînt părțile bu
ne. Să vedem și „reversul 
medaliei1'. Cele spuse de 
interlocutorii noștri nu 
pot decît 6ă ne îneînte, în
să aceste acțiuni au o lacu
nă: nu au continuitate. Am 
aflat că, la club, consiliul 
de conducere nu s-a întru
nit de vreo 3 luni, că or
ganizația comunală a U.T.C. 
nu se ocupă deloc de acti
vitatea culturală. 
De asemenea, tot la 
club, nu „există preocu
pare pentru ca sala de jo
curi distractive să fie folo
sită în scopul pentru care 
a fost destinată, aici orga- 
nizîndu-se nunți (se încni- 
riază sala cu veselă cu tot). 
Formațiile artistice nu au 
săli de repetiții (una i>n- 
tre ele a fost ocupată de 
C.A.R.-ul minei), instructo
rii nu sînt stimulați pentru 
activitatea ce o desfășoară. 
Or, toate acestea ne în
dreptățesc să conchdem 
că la clubul din Aninoasa, 
în activitatea culturală sînt 
încă multe de făcut.

Mircea BUJORESCU

cu o intensitate de nebă
nuit. Flăcările s-au ridicat 
la nivelul unui bloc cu 
3—4 etaje. Datorită căl
durii degajate, cele două 
butoaie au explodat îm— 
proșcînd în jur cu gaze 
fierbinți și așchii metal'ce. 
In scurt timp incendiul a 
fost stins, grație interven
ției operative a cîtorva ce
tățeni și a pompierilor so
siți la fața locului.

Deși pagube materiale 
nu au fost înregistrate (cu 
excepția arderii vopselei 
de pe cîteva autorisme par
cate în apropiere), acest 
eveniment -dă de gîndit. 
Cele întîmplate au fost 
generate în primul rînd de 
neglijența celor care au 
abandonat butoaiele cu 
pricina. Apoi in al doilea 
rînd — nesupravegherea 
copiilor care au provocat

I.M. Lupem, în fața mi
nerilor din schimbul II. 
Spectacolul, dedicat frun
tașilor în producție, a fost 
realizat de grupul de re
citatori și formația de 
muzică folk a clubului din 
localitate. (I.D )

ÎNSCRIERI. Cercul de 
turist, „Roșia Montană, 
de curînd înființat pe 
lîngă asociația sportivă 
a sindicatului I.M. Lo- 
nea, dorește să-și spo
rească numărul membri
lor. In acest scop se fac 
înscrieri după-amiaza la 
clubul muncitoresc din

CLASAMENTUL 
vredniciei minerești

(Urmare din pag. I)

plus 600 tone; abataje cameră (—); lucrări de pre
gătiri — Costică Ene; lucrări de investiții — Costică 
Neguț;

1. M. Uricani
Sectorul II A plus 149 tone; abataje frontale (—); 

abataje cameră — Ioan Sabău plus 86 tone; lucrări 
de pregătiri — Petre Vreme; lucrări de investiții — 
lanoș Doboș;

1. M. Bărbăteni
Sector i—); abataje frontale — Mihai Kovacs plus 

280 tone; ab°taje cameră (—); lucrări de pregătiri — 
Adronic Grumâzescu; lucrări de investiții — Nicolae 
Burzuc;

I. M. Aninoasa
Sector (—); abataje frontale — Pavel Dcdiu plus 

929 tone; abataje cameră (—); lucrări de pregătiri 
(—); lucrări de investiții — Ion Suceveanu;

1. M. Livezeni
Sector (—); abataje frontale (—); abataje came

ră (—); lucrări de pregătiri — Gheorghe Lițcan; lu
crări de investiții — Eugen Bănceanu.

Neta Mihai, o munci
toare harnică de ‘ la 
I.P.S.R.U.E.E.M.

incendiul. Putea fi cu mult 
mai rău. Autoturismele 
din zonă puteau lua foc. 
Apoi explozia butoaielor 
putea face victime, mai 
ales în rîndul copiilor. Deci 
un semnal de alarmă atît 
pentru părinți cît și pen
tru cei care mai lucrea
ză la izolarea imobilelor, 
folosind aceeași soluție 
păstrată în butoaie simi
lare.

Cristian ȘTEFAN

PJS. Același semnal de 
alarmă și pentru construc
torii șantierului din Vul
can al T.C.H. care au nu
meroase magazii la sub
solurile blocurilor din zona 
noului centru civic al ora
șului și unde aoestea au 
depozitate numeroase ma
teriale dintre care unele 
cu proprietăți inflamabi
le deosebite.

localitate. (I.B.)
PESTE 150 DE TI- 

NERi din orașul Lupeni 
au participat la o dezba
tere etică pe tema dis
ciplinei în muncă. Dez
baterea a fost urmată 
de un concurs de cultu
ră generală „Cine știe 
răspunde1* și un concurs . 
de dans. (I.D.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ

vo jnfQgmflm l

„Familia
Mîndruț"

eu ei la conducerea mi
nei, la primărie.

— Cînd dai cărbune, 
întră în vorbă Petre Mîn- 
druț, ești respectat ; ai 
tot ce-țî trebuie pentru 
casa ta. Vom extrage su
plimentar în acest an cir
ca 14 000 tone de cărbu
ne.

Comunistul Gr.gore 
Mîndruț are doar 10 ani 
de minerit, de doi i s-a 
încredințat responsabi
litatea de a conduce bri
gada. în aceleași condi
ții de strat, ortacii lui 
acționează cu abnegație. 
și pricepere minerească, 
dovedindu-se cei mai 
buni. ♦

Iuna trecută, își a- 
duce aminte Ion

-s* Deac, am avut ne
cazuri mari cu o săritu
ră de vreo șapte metri 
în coperiș, dar nu ne-am 
dat bătuți. De doi ani, 
noi am dat un plus de 
cel puțin 700—800 tone 
lună de lună.

— în brigada lui Mi- 
clea au învățat meserie 
și Boteanu și Marian 
Aurel, ne spune sing. Pe
tru Nemeș. La rîndul lor 
ei au format ortacii mai 
tineri. Brigada lui Mîn
druț este numită pe 
drept cuvint brigadă de 
tineret. El însuși are dor.r 
<30 de ani. în m nierW. 
stăpînirea meseriei și 
ambiția egalează, ba 
chiar întrec experiența 
unora care se lasă domi
nați de greutăți, 
care se tem să ia în piept 
muntele. Apoi, starea dis
ciplinară e. după mine, 
indicatorul calitativ al 
rezultatelor, de nemoti» 
vate se aude rar în bri
găzile bune

înd noi vom închi
na un pahar de 

Revelion, cei 33 de 
ortaci ai lui Grigore 
Mîndruț, marea lor fa
milie minerească, se vor 
pregăti să încheie tri
mestru.! I al nourii 1984. 
Fiindcă știu nu numai să 
folosească eficient, ei să 
șl cîștige timpul de par
tea lor. Siștig tare sdw- 
ce mai multă .umină și 
căldură țării șl familiilor 
lor. Concret, un argus 
ment poate nepoetic, dan 
elocvent, retribuția enaî 
șef de schimb din aceas- 
tă brigadă variază întrsț 
9000 și 10000 de lei, pa 
lună. Pe măsura vrednici
ei din abataj.

Dezbaterile.au
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Uda o duminică ia alia

Gînd pentru țară STIATI CĂ..
M-am născut într-o Alba Iulia se deschid Iar, 

țară cu straie de grîu și ca atunci, pe vremea Vi- 
cicoare, cu salbe de rîuri. teazului care a real'zat 
cu podoabe de brazi și marea Unire.
grai de ciocîrlie, cu frun- Acum însă e o reîn- 
tea de granit și ochi de tregire, o împreunare a 
luceferi, cu broboadă din tuturor pămînturilor așa 
curcubeul căreia stră- cum a fost de demult 
moșii i-au smuls trei fire cind Tara se numea Da-
— roșu, galben, albastru cia. Doar numele acestei
— și le-au împletit In- frumoase Țări, înlăcri-
tr-un stindard: Tricolo- mată de bucurie, este 
rul Țării. altul — România — Și

M-au învățat părinții înseamnă așezarea de sus 
că Țara mea de demult de Dunăre, cu arcul car- 
se numea Dacia, întinsă patic inima ei, cu țăr- 
de la Dunăre la T<sa. de mul de aur al Dobrigei 
la marea <ea mare pînă cu obcinele Maramure- 
in sus, în Bucovina, și șului, cu mănăstirile și 
că era vesttă pentru aur cetățile Moldovei, cu Lu- 
și miere, prin bărbați cu gojul și Crișurile toate, 
săbii scurte și încovoia- cu Coloana infinitului, 
te, pentru pîine și oa- cu marea cea mare— 
meni. O regăsire ce trebuia

Din cărți am aflat că s§ ajbă loc odată și oda- 
s-au abătut peste chipul țg, „gcj dintotdeauna în- 
ei norii negri, fulgerele mlădiau chemări de fra- 
5-au ars trupul și s-a te, cîmpiile unduiau che- 
fărîmițat Țara în trei mări de frate, apele susu- 
țări mai mici, mereu rîv- rau chemări de frate în 
nite de coroane și seni;- aceeași limbă româneas- 
lună, supuse și apoi prin c§, pentru aceeași Țară 
lupte de eroi, slobode. glorii și de dor.
dar vorbind același grai, România, o Țară ce va 
trăind aceleași senti- renaște mereu.
mente și visînd aceeași Românii, un popor cu 

•zi, vestită întii la Alba strămoși de milenii pe a- 
de Mihai Viteazul, apoi ceeași vatră bătătorită 
sub oblăduirea lui Kogăl- de pași, scăldată în sîn- 
niceanu, Alecsandri și ge de eroi, lacrimi și su- 
Cuza și-au dat mina pes- doare, așezată pe piatră 
te Milcbv și-au întins șj pe oasele străbunilor 
„hora frăției/Pe pămîn- câzuțl pentru ea, ori ve- 
tul României" moldove- trași sub povara anilor, 
nii lui Ștefan și muntenii Deși e prag de iarnă, 
lui Mircea, și tot ei, au Țara-și trăiește primăva- 
trecut Dunărea pentru a ra bucuriei rnariî sărbă- 
scutura pentru totdeau- toil. Cu pioșenie mă îm- 
na .iugul osmanliilor. părtășesc cu numele țării

De pe creste de Carpați mele, simțindu-mă dator 
au privit în ianuarie spre să-ml sărut părinții și să 
Milcov cu durere, dar și las o lacrimă pentru cei 
cu bucurie pentru frații care au crezut în Țară, 
lor, transilvăneni. Mulți au luptat și au căzut 
dintre ei au coborit pe pentru unitatea și exis- 
ape și cărări cu arma in tența ei, pentru făurirea 
mînă spre Plevna și Gri- României de azi — o ța- 
vița. ră al cărei nume se în-

Și iată, în sfîrșit, im- șcrîe cu majuscule în 
plinirea visului: 1 Decern- conștiința popoarelor, 
brie 1918. Porțile cetății Prof. Mircea MUNTEANU

Cititorii fotografiază

în așteptarea... zăpezii. Foto: Francisc EDELIN, Petroșani

(CRONICA RIMATA)
Fiindcă nu-s puțini 
care, foarte la curent, 
comentează, în tribun», 
incertul regulament, 
fiindcă repetînd se-învața, 
noi îl explicăm, mai jos 
cu exemple din viață : 
Unul ce-i cu gestiune 
„a luat, fără ocol".
(Asta-n termeni fotbalistici 
e că s-a marcat un... GOL. 
Dacă „golul" se menține, 
fiind doar vorba despre bani, 
i se-acordă UNȘPE METRI, 
(a se citi unșpe ani) 
Un director strica ritmul, 
ca la un concert, un flaut, 
unul ce l-a criticat 
a fost iute scos în... AUT. 
O pereche, el și ea, 
„n-au dansat dccît o vară" 
s-au luat pe negîndite 
și-amindoi au dat în... BAR \. 
Pe doi tineri, într-o crîșmă, 
i-a surprins, mai ieri, un raid, 
chiar în ora de program.
(Au fost prinși, deci, în... OFSAID) 
La raionul „Băuturi", 
pînă n-a ajuns la casă, 
(sticla fiind găsită-n plasă). -

unul a comis un... HENȚ. 
PriDS in vraja băuturii 
ce-a făcut din om, neom, 
unul acuza un... FAULT 
fiindcă s-a lovit de-un pom. 
Toate trei cărările 
nu știa-încotro îl poartă, 
pentru că nu nimerea 
drunțul cel mai scurt spre... POARTA- 
Fata, tatei i-a șoptit, 
despre mama ei, cochetă :
..S-a oprit la... Post-Restant". 
(LOVITURA INDIRECTA) 
De o zi și-o noapte, el, 
pe la muncă n-a mai dat. 
Dacă lucri, ai un... ȘUT., 
el are un... nemotivat. 
Gunoiul l-a curățat 
E.G.C.L.-U1, in tot plenul, 
asta-n termeni fotbalistici 
e c-au... DEGAJAT TERENUL. 
Dacă-acest regulament S
nu l-a înțeles vreunul, 
înseamnă că ați pierdut 
și atunci e... „zero-unu".
însă dacă v-a rămas 
ceva din cronica noastră 
Înseamnă că-i „unu-zero" 
...pentru dumneavoastră.

Mircea ANDRAȘ

î
i

I țI

...într-o librărie din Ox
ford se află expusă una 
dintre cele mai mici cărți 
din lume ? Pentru exem
plificare este suficient un 
singur amănunt : cartea 
poate să încapă foarte bi
ne intr-o ureche.

...ilustrul savant al Re
nașterii italiene Galileo 
Galilei (1564—1642), inven
tatorul tertnometrului
(1597) și al lunetei (1609) a 
fost unul dintre primii 
cercetător: ai fenomenului 
lumirtiscenței ?

...un copil de patru ani 
adresează în fiecare zi ce- 
Icr din jur, în medie, 142 
de întrebări ?

...„momentul" este cea 
mai veche unitate engle
zească de măsurare a tim
pului ? El este egal cu un 
minut și jumătate.

...medalionul de aur des
coperit în mormîntul lui 
Tutankamon reprezintă
un scarabeu cu aripile des
chise ?

...în golful Fundes, si
tuat între Canada și Sta
tele Unite, se produce cel 
mai înalt flux din lume : 
18,5 metri ?

...presiunea lichidului 
din interiorul celulelor din 
care este alcătuită o că- 
pățină de ceapă este de 
peste 24 de atmosfere 7 
Presiune suficientă pentru 
a face să explodeze cîte- 
va cazane cu abur.

...strungul automat a fost 
inventat de Inginerul en
glez F.W. Parker ?

...albina și pisica văd a- 
ccleași obiecte.în culori di
ferite ? Pisicile văd în
treaga lume în alb-negru 
și nu percep altă culoare in 
afară de gri, în timp ce 
în loc de undele de cu
loare neagră și gri, albina 
percepe razele infraroșii. 
Culoarea roșie, care pisi
cii i se pare gri, albina o 
vede neagră.

Culese de 
ing. Ilie BREBEN

— Sinteți, stimate to- 
varășe doctor Iosif Boc
șa, același pasionat în 
ale acupuncturii ?

— Acupunctura mi-a tre
zit interesul încă din anii 
studenției. Pentru mine era 
ceva de necrezut ca, fără 
medicamente, numai cu cî- 
teva înțepături, se pot cal
ma durerile, se pot trata 
anumite boli. M-am gîn- 
dit că dacă, într-adevăr, 
acest tratament are efect, 
atunci el prezintă un ma
re avantaj — renunțarea 
Ia medicamente care pot 
avea efecte secundare ne
favorabile.

— Sînteți medic ra
diolog la Lupeni. Exis
tă vreo relație între 
specialitatea de radio
logie și pasiunea dum
neavoastră ?

— Da, radiologia mă 
ajut; să pun unele diag
nostice mai precise, astfel 
și tratamentul va fi mai 
precis; eventual un trata
ment poate fi controlat cu 
ajutorul razelor, de exem“ 
piu, în colite există posi
bilitatea acestui control.

— Cu doi ani și ceva 
în urmă, la prima noastră 
convorbire ați abor
dat mai multe fațete 
ale acupuncturii. In a 
cest răst-mp ați parti
cipat la un curs de 
specializare in Capita
lă și continuați să 
pract :aț' metoda acu
puncturii în tratarea 
diferitelor afecțiuni. 
Deci, ce noutăți ne pu
teți spune despre a- 
ceastă „miraculoasă ști

ință a acelor" ?
— Cum am mai spus și 

cum m-am convins încă 
o dată la cursul de acu

punctura din București, 
această metodă de trata
ment cunoaște o extindere 
tot mai largă. Este o ten
dință nu numai la noi în 
țară, ci și peste hotare, 
deoarece efectele secundare 
ale medicamentelor au de
venit o problemă reală 
și preocupă oamenii de 
ș' ință. Țin să subliniez 
că, în majoritatea cazuri
lor, acupunctura mai are 
un avantaj: vindecarea
bolilor într-un timp mai 

ACUPUNCTURA
o metodă de tratament veche* 

și totuși nouă

scurt decît cu medicamen
te. Bineînțeles, ca orice 
medicament, și acupunctu
ra are indicațiile ei. Aces
tea sînt foarte multe, dar. 
în general, se poate afirma 
că în diferite nevroze în 
calmarea durerilor și în 
boli funcționare dă iczul- 
tate dacă durerile 6înt 
cauzate de o mflamatie.

— Teoria și practica 
acupuncturii își mențin 
aceleași principii de 
bază ?

— Se fac multe experien
țe, cercetări și, totuși, nu 
are o explicație științifică 
unică... în orice caz, me
toda constă în înțeparea 
anumitor puncte din zone
le periferice ale corpului, 
respectiv în țesutul sub
cutanat, cu ace de metal, 
ceea ce produce un efect, 
acțiune reflexă, în anumi
te organe interne prin 

așan urnitele meridiane.
— In activitatea pro

prie, ce rezultate ați 
obținut ?

— Din experiența mea 
de 19 ani, pot aminti cîte- 
va boli care se pot trata 
cu acupunctura: diferite 
nevroze, insomnii, nevral
gie trigeminală. în cefalee 
este nevoie de un trata
ment mai îndelungat, com
binat cu puncte cje calma, 
re a nervilor. în spondi
loze calmează bine dureri

le, dar fără a schimba de
formările osoase Tot așa 
în artroze. Umărul blocat 
acut, la cîteva minute du
pă introducerea acelor, 
începe să-și reia mișcările. 
Se pot calma durerile și 
în celelalte articulații, în 
spasme, dureri musculare 
de la mîini, picioare. Du
rerile sciatice se pot cal
ma foarte bine, dar dacă 
sînt cauzate de hernie de 
disc, nu are efect trata
mentul cu acupunctură. în 
unele forme de lumbago 
ai î efect bun, dar și aici 
depinde de cauza bolii. 
Nevralgii intercostale sau 
dureri toracice după zona 
zoster se calmează bine, 
tot așa și durerile de spa
te din . cauza mialgiei, ca 
și epigastralgii nervoase, în 
unele forme ale ‘ colitelor, 
balonări, disfuncții bilia
re, constipațifei în obezita

te este nevoie de un tra
tament mai îndelungat.

Trebuia să mă întrebați 
cît timp ține acest trata
ment la un bolnav. Răs
punsul este următorul-, de
pinde mult de natura bo
lii. De exemplu la un 
bolnav cu nevralgie tri
geminală, în două zile du
rerile au dispărut. în 
sciatică, trătamen- 
-tul trebuie aplicat zil
nic timp de două, trei 
săptămîni. în cefalee, ne
vroze numai după cîteva 
serii, de cîte două săptă
mîni. se pot obține rezul
tate bune.

— Ce preocupări a- 
veți in prezent și vă 
propuneți în viitor să 
realizați ca promotor al 
ucupuncturil în Valea 
Jiului ?

— Două probleme mă 
preocupă: prima se referă 
Ia perfecționarea metodei 
— ca în practica de toate 
zilele să găsesc combinații 
de puncte cît mai eficien
te pentru a vindeca bol
navii în timp cît mai 
scurt. în al doilea rînd, 
mă interesează probleme
le teoretice ale acupunc
turii. Pentru a obține re
zultate pe această linie, 
am făcut multe experiențe, 
măsurări electronice și 
de altă natură, mă preo
cupă aplicarea electroni
cii în acupunctură, pentru 
a perfecționa această me
todă de tratament atît de 
veciie, dar în viziunea ști
inței moderne, atît de 
nouă.

Interviu realizat do
Ioan DU BEK

REBUS REBUS jg. REBUS

ORIZONTAL: 1) Utilaj 
minier complex cu ran
dament ridicat în tăierea 
cărbunelui, fabricat la 
I.U.M.P. în două varian
te — Combina de abataj; 
2) Locul de muncă al 
minerului — Metan; 3) 
Buncăr curățit pînă la 
tablă — întreprindere ce
hoslovacă; 4) Mai multe 
formații de lucru din a- 
celași sector (pl) — Ena- 
che Teodor; 5) Pană la 
coadă — Puț; 6) Rîu în 
Japonia — Parte moblă 
a combinei; 7) Ventil în 
interior — Localitate în 
India; 8) Puț cu schip 
la ziuă — Legarea nulu
lui fictiv; 9) Frunză fără 
culoare — Din nou: 10) 
întreprindere minieră — 
Aceea — Unul din trans
portoare cu raclete fa
bricat. la I.U.M.P. ca pro
totip.

VERTICAL: 1) Bogăție 
energetică a țării (sing.)
— Legături interioare; 2) 
Maistru miner — Prieten 
adevărat; 3) Instalație de 
extracție — Cuvă la mij
loc; 4) Bază de transport
— în mină ca și la fot
bal; 5) Dispozitiv folosit 
și la mină — Un tip de 
transportoare; 6) Nicolae 
Jienu — Zeghe; 7) Utilaj 
de calitate superioară ;
8) Rangă în spate — O 
mină, dar nu de cărbune;
9) Se găsește în aparta
mente, în roțile mașini
lor și în... mină (sing.)
— Lampa locomotivei ;
10) îngrașă pămîntul — 
Rabă.
Dicționar: FAMO, NIALB, 
EAGIA

Ioan BALOI, 
elecli'onist La I.U.M.P.
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MESAJUL
. adresat tovarășului 

NICOLA E CEALȘESCIJ
(Urmare d|n pagina I)

Tinăra generație a Ro
mâniei socialiste are pri
vilegiul de a se naște, de 
a se bucura, de a păși în 
viață într-o țară stăpînă 
pe soarta sa, în care fie
care an și. îndeosebi anii 
înscriși în perioada deose
bit de fertilă pe care cu 
mîndrle o numim „Epoca 
Ceaușescu", au însemnat o 
continuă și impetuoasă as- 
oensiune a României pe 
coordonatele muncii și cre
ație pașnice, ale înflo
riri. multilaterale a pal; e- 
pe calea socialismului șl 
comunismului. Sîntem be- 
nef.ciarii direcți ai gr jll 
calde părintești, pe care 
0 manifestați permanent 
pentru vlăstarele tinere a- 
le patriei, pentru ca noi, 
tinerii, să avem cele mai 
bune condiții de viață, de 
învățătură, de muncă, pen
tru deveni constructori 
devotați ai socialismului și 
comunismului în România.

Intruchipînd năzuințele 
cele mai fierbinți ale în
tregii noastre națiuni, ale 
tinerei sale generații, dum
neavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicoiae 
Geaușescu, ați cîștigat un 
înalt prestigiu pe plan in
ternațional ca militant ac
tiv, neobosit pentru îm
plinirea nobilelor obiect ve 
ale umanității, de dezar
mare, destindere, securita
te, colaborare și pace.

Vibrantele dumneavoas
tră apeluri la responsabili- 
tate, la adoptarea, pînă nu 
va fi prea tîrziu, de acțiuni 
concrete de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare 
nucleară, la continuarea și 
consolidarea procesului de 
destindere, securitate, co
laborare și pace, la opri
rea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de

Adunarea pentru pace a tineretului
(Urmare din pagina I>

Socialiste, a constituit un 
nou prilej pentru milioane
le de tineri și copii ai 
României socialiste de a-și 
exprima recunoștința fier
binte față de grija părin
tească a partidului, a to
varășului Nicoiae 
Ceaușescu pentru toți tine
rii patriei, pentru strădania 
neobosită consacrată edi
ficării unei lumi a păcii, 
destinderii și înțelegerii în- 
tre popoare.

Grupurile de tineri veniți 
din județe, împreună cu 
reprezentanții tineretului 
bucureștean, au format o 
impresionantă coloană de 
peste 100 000 de demons
tranți, la care s-au alăturat 
numeroși cetățeni ai Capi
talei, animați de aceleași 
nobile sentimente, de a 
apăra bunul cel mai de 
preț al ^menirii — viața. 
Demonstranții au străbătui 
bulevardele centrale, tn- 
dreptîndu-se apoi spre Pa
latul sporturilor și culta ~

Cei care au luat parte la 
acest marș — expresie a 
voinței unanime de pace 
a tineretului, a întregului 
popor român — purtau por
trete ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu »i iova- 
rășei Elena Ceaușescu, dra
pele aie patriei și partiou- 
lu., lozinci exprimînd pro
testul față de escaladarea 
tot mai periculoasă a cursei 
înarmărilor, cerînd înceta
rea competiției militare, 
renunțarea la planurile de 
in talare a noilor rachete 
cu rază medie de acțiune 
în Europa, retragerea și 
di. trugerea celor existente 
adoptarea unor măsuri con
crete de dezarmare. în pri
nțul rînd, de dezarmare 

acțiune în Europa, la re
tragerea și distrugerea ce
lor existente, au avut o pro. 
fundă rezonanță pe plan 
mondial, demonstrînd încă 
o dată caracterul realist, 
constructiv al politicii ex
terne românești, al cărei 
strălucit arhitect și cons
tructor sînteți d'Jmneavoas- 
tră, iubite și stimate to
varășe Nicoiae Ceaușescu.

în ultimul timp, liniștea 
și pacea popoarelor se văd 
tot mai amenințate de es
caladarea accelerată a 
cursei înarmărilor, îndeo. 
sebi a înarmărilor nuclea
re. în fața acestei situații, 
deosebit de grele, de în
grijorătoare, care pune 
sub semnul întrebării în
săși existența, în continua
re, a civilizației umane, 
strălucitele dumneavoastră 
inițiative, acțiunile neo
bosite pentru dezarmare șl 
pace își dovedesc cu și 
mai multă pregnanță ac
tualitatea, înalta lor va
loare, importanța deosebită 
pentru salvarea omenirii, a 
t nerei generații de orori
le unei catastrofe nucleare. 
Tineretul patriei noastre, 
angajat cu întregul său 
elan, împreună cu întregul 
nostru popor, în măreața 
operă a făuririi soc-etății 
socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul Româ- 
riei, respinge cu hotărîre 
planurile care vizează a 
runcarea omenirii Intr-un 
nou război, spune un NU 
hotărît instalării unor noi 
arme nucleare cu rază me
die de acțiune în Europa, 
pronunțîndu-se pentru re- 
tragerea și distrugerea ce
lor existente, pentru înce
tarea cursei înarmărilor și 
trecerea neîntîrziată la 
dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară.

Vă încredințăm solemn, 
mult iubite și stimate to

nucleară. Pancartele pur
tate de tineri, lozincile 
scandate neîntrerupt ilus
trează deplina angajare a 
tinerei generații în lupta 
pentru edificarea unei lumi 
ferite de spectrul unui nou 
război.

La Palatul sporturilor și 
culturii s-a desfășurat, in 
continuare, o impresionan
tă adunare a part'C.pahți- 
lor la marșul tineretului șl 
copiilor.

în deschiderea adunării, 
a luat cuvintul tovarășul 
Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.

Au luat, apoi, cuvintul 
Poliana Cristescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., președin
tele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, 
Benone Păiuș, secretar al 
Comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea „Vulcan" din 
București, studenta Elisa- 
teta Jobbagy, vicepreșed n- 
te al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din centrul univer- 
sitar Cluj-Napoca, Petre 
Buică, mecanizator, secre
tar al Biroului organizației 
U.T.C. de la Stațiunea de 
mașini agricole Brinceni, 
membru al Biroului Comi
tetului județean Teleor
man al U.T.C., Edgar Ot- 
tschofsk, elev la Liceul de 
matematică-fizică „Nico
laus Lennau" din Timișoa
ra, pioniera Dorina Cbiriac, 
comandant de detașament 
la Școala generală nr. 156 
București, Tudor Mohora 
secretar al C.C. al U.T G_ 
președintele Consiliului U- 
r urni Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Româ- 
nia. 

varășe secretar general, că 
tinăra noastră generație va 
milita și în continuare pen
tru eliminarea războiului, 
pentru dezarmare și va ac
ționa cu consecvență pen
tru unirea eforturilor ti
nerilor de pretutindeni în 
vederea edificării unei 
lumi pașnice, a indepen
denței, colaborării și pro
gresului.

In spiritul hotărîrlor 
Congresului al XH-lei și 
Conferinței Naționale ale 
P C.R., al mobilizatoare.or 
chemări șl îndemnuri pe 
care ni le-ați adresat, noi, 
tinerii, studenții șl cop'ii 
patriei noastre — români, 
maghiari, germani și de 
aha naționalități —, luînd 
ca pildă vie minunata dum
neavoastră activitate revo
luționară, consacrată bu
năstării șl fericirii între
gii noastre națiuni, vă asi
gurăm că vom învăța șl 
vom munci necontenit pen. 
tru a ne forma ca viitori 
constructori ai socialismu
lui și comunismului tn 
România.

încrezători în triumful 
rațiunii, în destinul lu
minos al popoarelor, ur- 
mînd neîncetat exemplul 
dumneavoastră de militant 
ferm pentru binele umani
tății, reafirmînd adeziunea 
deplină, entuziastă, la stră
lucitele inițiative de dezar
mare și pace, Uniunea Ti
neretului Comunist, Uniu
nea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România șl 
Organizația Pionierilor vor 
face totul pentru unirea 
forțelor revoluționare, pro
gresiste și democratice ale 
tinerei generații de pretu
tindeni în lupta pentru în
cetarea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace, 
pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

în cuvinte pline de în
flăcărare și patos revolu
ționar. vorbitorii șl-au de
monstrat dorința de a trăi 
într-o lume a păcii și co
laborării, o lume fără ar.ne 
și războaie, exprimînd pro
funda lor gratitudine față 
de statornica șl neobosita 
activitate a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu desti
nată salvgardării păcii, e- 
liminăril pericolului de 
război, încetării cursei 
înai mărilor și înfăptuirii 
dezarmării în primui rînd 
a dezarmării nucleare, edi
ții ăi ii unui viitor pișrrc 
și prosper pentru toat» po
poarele.

îr tr-o atmosferă vibr io
tă, de pute. ?ic entuziasm 
tineiesc și deplină angajare 
patnotică, participants au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
rai al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
Mesajul tinerei generații a 
României socialiste.

in continuarea Adunării, 
tovarășa Ioana Lăncrăjan, 
secretar al C.C. al U.T.C, 
a dat citire Scrisorii adresa
te de participanțil la mani
festarea „Tineretul Româ
niei dorește pacea" secreta
rului general al Organ.za 
ției Națiunilor Unite.

In încheiere, tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., a pre
zentat Apelul adresat or
ganizațiilor naționale, re
gionale șl internaționale de 
tineret din Europa, cu ca
re Uniunea Tineretului Co
munist, Uniunea Asociați
ilor Studenților Comuniști 
din România șl Organizația 
Pionierilor întrețin relații 
de colaborare.

înalte distincții conferite tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

de Academia Anveisană din Italia
ROMA 12 (Agerpres). 

Președintelui Republicii 
Socialiste România, tova. 
rășul Nicoiae Ceaușescu, 
l-au fost conferite înalte 
distinții de către Academia 
Anversană din Italia, așe- 
zămint de cultură fondat 
în anul 1500.

Consiliul Academiei An- 
versane din Italia a de
cernat tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu Diploma de 
membru de onoare al A- 
cademiei Anversane, Di- 
ploma de merit și Medalia 
de merit, pentru remarca
bila activitate politico-so- 
cială, pentru deosebite con
tribuții pe tărîm social, ar- 
tistlc și cultural.

Prezentînd înaltele dis
tincții în cadrul unei în-

SiPjOjRiT
Importante victorii ale sportului românesc

FOTBAL

NICOSIA 12. (De la tri- 
misul Agerpres, Albert 
Berger): Pe stadionul „Tsl- 
rion" din Limassol s-a des
fășurat sîmbătă meciul din
tre reprezentativa Ciprului 
și României, contînd pen
tru grupa a 5-a prelimina
ră a campionatului euro
pean de fotbal. Fotbaliștii 
români au obținut o pre
țioasă șl deplin meritată 
victorie, cu scorul de 1—0 
(0—0), prin golul înscris în 
minutul 77 de Bdldni.

Puținele faze de gol ale 
partidei au aparținut în 
majoritate echipei române; 
min. 23, șut BiiRini din io- 
vitură liberă și gol, dar 
anulat de arbitru pentru 
un ofsaid la Cămătaru; 
min. 30, lovitură cu capul

RUGBY
ROMANIA - TARA GALILOR 24-6 TELEX § TELEX

Simbătă, pe stadionul 
„23 August" din Capitală 
s-a disputat meciul-test din. 
tre reprezentativele de 
rugby ale României și Țării 
Galilor, încheiat cu o splen
didă victorie a rugbyștiior 
români, care au dispus de 
redutabila formație galeză 
cu scorul de 24—6 (7—3). 
Punctele selecționatei ro
mâne au fost realizate de 
Caragea, Murarlu, Aldea șl 
Lungu (cîte o încercare) și 
Dumitru Alexandru (două 
lovituri de pedeapsă și 
o transformare).

Duminică, 13 no'embrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie; Un comando 
pentru apa grea I-IIj U- 
nirea: Haiducii.

LONEA: Micul lord. 
ANINOASA; Escapada. 
VULCAN; Omul și um

bra.
LUPENI : B.D. în aler

tă.
UR1CANI; Cafe express.

®V.
Duminică, 13 noiembrie

8,00 Tcleșcoală. 8,30
Almanahul familiei. 9,u0 

tîlniri la sediul Ambasadei 
Republicii Socialiste Româ 
nia din Roma, președinte
le academiei, prof. Arman 
do Milonis, a arătat că, 
prin aceasta, Consiliul a- 
cademiei a ținut să omagi
eze personalitatea de mare 
prestigiu internațional a 
președintelui Român el, să 
sublinieze aprecierea pe 
care o dă profundului său 
umanism,

Relevînd că președintele 
Nicoiae Ceaușescu șl-a con
sacrat viața și activitatea 
realizării bunăstării și pro
gresului națiunii șl popo. 
rului căruia îl aparține și 
cu care se identifică, prof. 
Armando Milonis a subli
niat, de asemenea, că aca

CIPRU - ROMÂNIA 0-1 
a lui Cămătaru, cu boltă, 
dar peste bară; min. 32, 
ratare Coraș, care a șutat 
imprecis dintr-o poziție fa- 
vorabilă.

După peUză, unilâ
formației noastre cîștigă 
în clai'ta^e, ocaziile bune 
de a marca anunțind Ine
vitabilul gol. Astfel, în mi
nutul 57, Klein a șutat bi
ne, ca și Hagi în minutul 
60, cînd portarul Constanti- 
nou a respins cu dificulta
te. în minutul 77, la o fa
ză prelungită de atac a 
formației noastre, balonul 
ajunge pe partea stingă la 
Klein, trimis de Țicleanu, 
urmează o pătrundere pî
nă în apropierea liniei de 
fund a terenului, centrare

Echipa României a obți
nut acest prestigios succes 
în urma unui joc complet, 
cu o bună legătură întie 
compartimente, avind in 
Caragea, Munteanu, Bu- 
can, Murariu, Dumitru, 
Paraschiv și Aldea cel ma 
buni Jucători. înaintarea, 
omniprezentă, cu regrupări 
excelente, mijlocașii, care 
au orientat tactic foarte 
bine echipa șl linia de trei- 
sferturi puternică și rapidă 
au constituit atuurile prin
cipale ale formației noastre 
în această partidă.

De strajă patriei. 9,30 Bu- j
curiile muzicii. „Enesci- i
ana". 10,00 Viața satulu, î
(CP) 11,45 Lumea cop- i 
ilor: • Telefilmoteca de i 
ghiozdan — „Ivanhoe". ,
Episodul 8. 13,00 Album j 
duminical. (CP) 14,30 De- I 
sene animate: „Tom și = 
Jeny". 17,35 Publicitate. >
17,40 Micul ecran pentru ; 
cei mict. 18,00 Film se- i 
rial: „Cervantes". Episo- ș 
dul 4. (C) 18,50 1001 de ; 
seri. 19,00 Telejurnal. 
(CP) 19,20 Cîntarea Româ
niei 20,10 Telecinemateca: 
Ciclul „Mari actori". 
„Sfîrșitul Cartului". Pi-e- 
mieră pe țară. (C) 21,45 
Varietăți muzicale. 22,20 
Telejurnal. Sport. (CP' 
Avanpremieră săptămîna- 
lă TV. 

demia a ținut, totodată, să 
cinstească în acest fel ao- 
tivitatea vastă șl larg recu
noscută a președintelui 
Ceaușescu pe plan mondial, 
fiind bine cunoscută poziția 
sa construct-vă si activă 
pentru instaurarea în via
ța Internațională a unei noi 
ordini economice și sociale, 
pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Odată cu înaltele distinc
ții, profesorul Armando 
Milonis a prezentat și poe
mul Intitulat „Carmen 
Saeculare", pe care l-a 
scris și l-a dedicat pre
ședintelui Nicoiae 
Ceaușescu, în semn de pro
fund omagiu.

■■■■■■■■■■■■

7Z__  A' 7vs

și, din apropiere, Boldni 
trimite cu capul în plasa 
porții lui Constantinou, 
înscriind singurul gol al 
meciului.

După acest meci, clasa
mentul grupei a 5-a euro
pene se prezintă astfel: 1. 
Suedia — 11 puncte (gola
veraj plus 9); 2. România" 
— 11 puncte (golaveraj 
plus 6); 3. Cehoslovacia — 
7 puncte; 4. Italia — 3
puncte; 5. Cipru — 2 punc
te. «

Din această grupă aa mai 
rămas de Jucat următoarele 
partide; Cehoslovacia — 
Italia (16 noiembrie), Ceho- 
slovacia — România (30 
noiembrie); Italia — 6 pru 
(22 decembrie).

ZURICH 12 (Agerpres). 
Tragerea ia sorți pentru 
grupele preliminare ile 
viitorului campionat mon
dial de fotbal, al cărui 
turneu final va fi găzduit 
de Mexic în 1986, se va 
efectua în ziua de 7 de
cembrie 1983 la Regensdorf, 
în apropiere de Zurich, “s-a 
anunțat la sediul Federației 
internaționale de fotbaL

Mica publicitate
VÎND apartament iiber, 

trei camere, preț con vena- 
bii, Deva B-dul Bălcescu 
bloc 8, sc B, ap. 28, orele 
16 19. (nr,p)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costl- 
naș Emil.an, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1309)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buga 
lust., eliberată de I.U.M, 
Petroșani. O declar nulă. 
(1312)

ANUNȚ DE FAMILIE

Didi, soție, Miți, Cris 
tina, fiice, Bub , ginere. 
Silviu, nepot, anunță cl 
nesfîrșită durere înceta
rea din viață a ceiu 
ce a fost un bun soț. 
tată șl bun.c, maistru 
minier principal 
AMBRUȘ D1ONISIE

Ii vom păstra veșnică 
amintire. (1314)
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