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A VENIT DUPĂ... DOUA LUM“

RECEPTIVITATE TÎRZIE,
DAR EFICIENTĂ

■ Ea două săptămini după apariția 
anchetei noastre la brigada lui Costea 
Aftonic de la sectorul II al I.M. Live- 
zcni, situația e total schimbată R Spri
jin nemijlocit din partea conducerii în
treprinderii și a C.M.V.J. ■ Rezultate

îmbucurătoare ■ Dacă in toată luna oc
tombrie avansarea a fost de 8 ml, in 
doar două decade din noiembrie s-a a- 
vansat 13 ml Productivitatea muncii 
a crescut de la 6,4 tone pe post la a- 
proape 9 tone.

Revenind pe urmele an
chetei noastre „Soluția 
tehnică a venit după...

>uă luni", publicată în
■ ul din 10 noiembrie, 

jiâ-ne puși în
.nația de

consemna un 
exemplu de 
receptivitate 
mai rar în- 2-ți ,2121X^2 
tîlnit, Impăr-yjOjKO/ra/z 
tu.șeam atunci \ri1—— 

necazurile
pe care
le întîmpina formația de 
lucru condusă de unul 
dintre cei mai buni șefi 
de brigadă 'de la mina 
Livezeni, Costea Aftonic. 

i Era vorba, practic, des
pre dispozitivele de cu
plare a secțiilor care nu 
se adaptau în nici un fel 
și pentru înlocuirea că
rora s-au tot făcut încer-

cări timp de 
luni. în final, chiar 
perioada anchetei, 
ția tehnică prin care se 
confecționau împingăto-

vreo două 
în 

solu-

— Am primit sprijin 
nemijlocit atit de la 
conducerea întreprinderii 
cît și de la C.M.V.J., ne 
spune Tudor Zaharescu, 

șeful sectoru- 
lu* 11 Ime* 
diat după a- 

t pariția anche- 
’■> tei s-a făcut

■ ... •' o analiză a-
tentă a situa- 
ției și măsu-

l,r|lg au fosț 
luate urgent. 

Conducerea întreprinde
rii ne-a ajutat să con
fecționăm și să înlocuim 
dispozitivele de cuplare 
a secțiilor, împingătorii 
care ne-au creat atîtea 
necazuri. De asemenea.

Depășiri 
de plan

în cea de-a treia decadă 
a lunii noiembrie se cons
tată o preocupare sporită 
a colectivelor întreprinde
rilor miniere pentru recu
perarea restanțelor la pro
ducția de cărbune și înde
plinirea sarcinilor de plan. 
Sînt remarcabile îndeo
sebi eforturile colectivelor 
I.M. Lonea și I.M. Vulcan, 
care, în primele două zile 
ale celei de-a treia decade 
a lunii au înregistrat de-, 
pășiri la producția fizică 
față de preliminar. în frun
tea întrecerii socialiste pen
tru a da țării cît mai mult 
cărbune se situează colec
tivul I.M. Paroșeni, urmat 
îndeaproape de cel al Ca
rierei Cîmpu lui Neag, ca
re, împreună au raportat 
de la începutul lunii no
iembrie peste 10 000 tone 
de cărbune peste plan.

Unitatea neamului româ
nesc este înscrisă chiar de 
la formarea lui în unita
tea de teritoriu, de limbă, 
de structură economică și 
social-politică, de cultură. 
Dacă au fost necesare se
cole de-a rîndul pînă 
poporul nostru să se 
sească în fruntariile 
tulul național unitar,
plicația rezidă în condiți
ile obiective ale procesului 
istoric, precum șl în reali
tățile ’ specifice din aria 
sud-est europeană.

Teritoriul național rele
vă o alcătuire geografică 
unitară în centrul său, 
podișul Transilvaniei, stră
juit de lanțul carpatin, 
simbolic zid al unei mag
nifice cetăți ; apoi, un co- 
borîș lin și. pitoresc pre
cum treptele unui amfitea
tru reprezentat de dealuri
le brîului subcarpatic, cîm- 
pia, luncile dunărene și 
„Marea cea mare". Un a- 
tare spațiu a aparținut ma
rii zone de antropogeneză. 
Vestigiile arheologice e- 
vidențiază urme ale proce
sului de apariție a omu
lui : resturi
(Bugiulești) 
mal vechi 
Dîrjovului). 
îndepărtați
pe o locuire neîntreruptă a 
zonei carpato-danubiene- 
pontice, înregistrînd spre
iiD8SiiBsa«etB£BanaBBnBaiisiis»ea

osteologice 
șl urmele celor 
unelte (Valea 

De la acești 
strămoși înce-

mijlocul mileniului al III. 
lea fuziunea dintre autoh
tonii neolitici și indo-euro- 
peni, ca apoi, după cuce
rirea Peninsulei Balcanioe 
și a Daciei de către 
romani să aibă loc simbi
oza dintre traci și romani, 
respectiv dintre 
nii geto-dacl și 
romani, bază a 
poporului român 
bii române.

Bătrînul istoric 
caracterizînd pe 
singurii dintre traci care 
au opus rezistență monar
hului persan Darius I în 
514 î.e.n. — drept „cei mai 
drepți și cei mai viteji 
dintre traci", fixa o fizio
nomie morală și politieo- 
militară definitorie pen
tru urmașii lor, românii i 
identificarea cu viața libe
ră. independentă și cura
jul de a păstra această li
bertate față de orice inva
dator, fie cît de puternic 
și din orice parte ar fi 
venit.

în veacurile VIII—IX, pe 
întreg spațiul carpato-danu- 
bian au apărut mici forma
țiuni politice — cnezate și 
voievodate — embrioane 
statale de fapt, care se 
aflau în depresiunile intra 
și subcarpatice, pe văi-

Prof. D. PELIORAD

(Continuare in pag. a 2-a)
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rii adecvați situației a 
fost găsită. Șeful secto
rului și brigadierul pro
miteau că, odată cu înlo
cuirea acestora, nu mai 
există motive care să im
pieteze asupra realizării 
sarcinilor. Să vedem care 
este situația, acum, după 
două săptămini.

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag, a 2-a)

Adunări generale ale reprezentanților
oamenilor muncii

înfăptuirea hotărîrii forumului

autoconducerii muncitorești presupune

Acțiuni concrete, 
consecvente susținute 

de întregul colectiv
Prin reprezentanții săi 

întruniți în forumul auto
conducerii muncitorești, 
colectivul minei Dîlja și-a 
evaluat la valoarea adevă
rată realizările obținute, 
s-a edificat asupra neajun- 
suriloi pe care le mai are 
în activitatea sa și, rapor- 
tînd totul la sarcinile și 
exigențele cu care se con
fruntă. ș -a stabilit cu cla
ritate direcțiile de acțiune 
pentru perioada ce urmea
ză.

în șirul împlinirilor sa
le au fost consemnate : un 
spe de 48 000 tone de căr
bune față de producția 
dată în aceeași perioadă a 
anului trecut; realizarea 
în proporție de 101 la su
tă a normelor de produc
ție majorate în abataje : 
reducerea cheltuielilor la 
1000 ’ei producție marfă 
cu 25,4 lei; obținerea unor 
apreciabile beneficii,

Așa cum s-a precizat în 
darea de seamă prezenta
tă, aceste realizări nu ex
primă întregul potențial al 
colectivului minei. Aceas
ta pentru că din numărul 
mediu de 15 brigăzi în a- 
bataje, numai opt și-au 
r alizat sarcinile de plan 
pe 9 luni producția res- 
tantă a formațiilor rămase 
sub plan insumînd 3900 
t ne de cărbune. Dacă la 
numărul brigăzilor care 
nu și-au onorat sarcinile 
6e adaugă nefolosirea în 
scopul producției a între- 
gu . timp disponibil de 
muncă, deficiențele organi
zatorice și de aproviziona
re ale brigăzilor cu vagone- 
te goale și numai în final 
„surprizele" produse de 
tectonica zăcămîntului, a- 
j ungem la tabloul princi-

Toma ȚAȚARCĂ

(Continuare in pag. a 2-a)
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Prin realizarea unul 
plus de peste 500 tone 
cărbune brigada condusă 
do minerul Grigore Bă- 
descu se situează în 
fruntea întrecerii socia
lista în cadrul sectorului 
III de la mina Aninoasa.

Luni, 21 noiembrie, 
citeva minute înainte 
ora 8, termometrul înre
gistra minus 11 grade sub 
zero. Pe șantierul Pe
troșani Nord, constructo
rii începuseră pregătirile 
pentru lucru. Lingă blo
cul 107 îl intilnim pe 
maistrul Viorel Cimpoia. 
Aflăm că blocul 107, pri
mul bloc de locuințe din 
Petroșani care s-a mon
tat cu panouri cu fațada 
gata finisată in 
a fost acoperit. In pre
zent se 
Uzarea șarpantei. In in
teriorul 
mare concentrare de for
țe pentru lucrările de fi
nisare: Intrăm in bloc. 
Aici se pot vedea, deja, 
citeva apa-tamente a- 
proape gata. Sint aparta
mente cu cite 2, 3 și 4 
camere, cu parchet. Du
pă cit se poate constata, 
frigul nu-i o piedică pen
tru constructori. Deși in 
interior e doar cu ceva 
mat puțin frig decit afa
ră, constructorii luerează 
cu spor. Mozaicarii din

cu 
de

exterior,

lucrează la fina-

blocului există o

piedică pentru constructori)

i

echipa hii Gheorghe Be- 
țtvu, echipă renumită 
pentru hărnicia ei, cave 
are printre altele și mîn- 
dria de a fi lucrat la fi
nisarea pardoselilor ma
gazinului universal „Jiul~ 
erau prezențl la datorie 
alături de zidarii din e- 
mnuuuniuininuiim1"1

ÎNSEMNĂRI DE 
REPORTER 

//////»„..- • -........
chipele conduse de vete
ranul constructor Dumi
tru Iloșu și mai tlnărul 
Nicolae Cliiriac. Cot la 
cot muncesc și parcheta- 
rii din echipele lui Ște
fan Boboc și a lui Ion 
Bejenaru, alătui i de tim- 
p.art din formațiile con
du e de Ion Tobă și de 
Ion Jerca. Frontul ■ vast 
de lucru din interiorul a- 
cestut bloc se încheie cu 
zugravii din formațiile 
conduse de Catița Tutilă 
și Zoltan Cristof. „Sîn- 
tem obișnuiți cu frigul" 
ne-au deckrat fără ex
cepție. constructorii cu 
care am stat de vorbă.

Blocul 107 A este încă 
la structura de rezistență. 
„Astăzi vom încheia 
crul la etajul III", 
spus, șeful echipei 
mont ori Victor Constan- ; 
tin. Blocul 107 A este cel ) 
cle-al doilea cu fațada i 
gata finisată. în ciuda J 
vremii deosebit de reci, ’ 
lucrul la montaj inaln- 
tează. i

Cu aceeași abnegație ’ 
și hărnicie muncesc și j 
constructorii din subordi- l 
nea maistrului Ilie Cati- ) 
lina, la blocul 80. „Tur- ) 
năm zilnic, în jur de 20 
mc de betoane, ne spu- i 
nea meșterul. Cînd so- 1 
sesc autobetomerele in ) 
fața blocului, toți cei pre
zinți la lucru, indiferent 
că sint dulgherii lui 
Gheo: ghe Savin sau be- 
tomștii din echipele Iosif 

' Gyulay și Ion Camenițchi, 
dau o mină de ajutor la 
turnarea betonului in co- 
fraje. Betonul nu așteap
tă, trebuie manipulat cit

Viorel STRĂUȚ

Iu
ti e-a 

de

I
I
I
I

(Continuare în pag. a 2-a)

Spectacol 
de înaltă Urnită •

în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în 
județul nostru, ansam
blul artistic al minerilor 
„Dombas- din Donețk 
(R.S.S. Ucrainiană) a 
susținut, ieri seară, pe 
scena Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Pe
troșani un reușit spec
tacol muzical-corcgrafic, 
care a pus în valoare 
bogăția și mirificul fol
clorului, împlinirile "și 
aspirațiile poporului so
vietic. Melosul, dansuri
le populare, policromia 
costumelor, precum și 
talentul interpretativ al 
artiștilor ucrainieni au 
fost apreciate și răsplă
tite cu aplauze dc nu
merosul public. Din par
tea Comitetului munici
pal de partid, a artiști
lor amatori din Va
le și spectatoriloi, 
colectivului artistic 
sovietic i s-au oferit flori 
și tradiționala lampă 
minerească. Mîine seară, 
ansamblul artistic so
vietic va susține un nou 
spectacol, la Vulcan.
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Manifestări 
dedicate Unirii

In cluburile si casele de 
cultură din Valea Jiului 
continuă să fie organizate 
în aceste zile, premergă
toare aniversării a G5 de 
ani de la făurirea statu
lui național unitar ro
mân, ample acțiuni poli
tico-educative și cultural- 
artistice.

• EXPOZIȚIE. La Mu
zeul mineritului s-a ver
nisat o expoziție de pic
tură a Măriei Dincă. Cu- 
prinzînd lucrări -în ulei, 
cea de-a r.oua expoziție 
personală a artistei, este 
dedicată aniversării a 65 
de ani de la desăvîrșirea 
marelui act al Unirii.

• SPECTACOL. La Ca
sa de cultură din Petro
șani au început repetiți
ile pentru spectacolul o- 
magial „Uniți pe strămo
șescul plai", care va fi 
realizat de formațiile ar
tistice de amatori ale a- 
cestui așezămînt și un 
grup de actori ai Teatru
lui de stat „Valea Jiu
lui".

Bujor MIRCESGU
V_____________
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Fragul nu* *i  o piedică j 
pentru constructori

Senina, clar geroasa zi 
de sîmbătă, 19 noiembrie 
a.c., a început pentru 
Gheorghe Hamz din Lu- 
peni, șef de manevră la 
uzina de preparare din 
localitate, ca oricare altă 
zi obișnuită. Fiind de ser
viciu în schimbul II, și-a 
propus să meargă la Pe
troșani însoțit de ginere
le său loan Bondrea cu 
autoturismul proprieta
te personală 3 IID 1163, 
pentru a face diverse 
cumpărături. în jurul o- 
rci 12,30 întoreîndu-se 
spre casă trece de curba 
cu indicatorul „Paroșeni" 
și țîșnește brusc de du
pă autofrigorifica .super- 
long'1 21 HD 1142 ce
transporta bere de la Ha
țeg, fără să se asigure in 
prealabil, intrînd în de
pășirea acestuia. în ace
lași timp, din față, rula 
regulamentar autocamio
nul 21 IID 1551, aparți- 
nîn'd bazei de transport 
a C.M.V.J. coloana Vul
can. Gheorghe Hamz, 
conducător auto neexpe
rimentat, posedînd permis 
de conducere din data de 
26 mai 1983, în loc să 
frîneze, se avîntfi cu toți 
cei 54 CP ai Daciei sale, 
între cele două autove
hicule. într-o fracțiune de 
secundă frumoasa Dacie 
care avea la bord doar

SAPTAMÎNA științei 
ȘI TEHNICII PENTRU TI
NERET. In perioada 21-26 
noiembrie, în întreaga Va
le a Jiului au loc ample 
acțiuni in cadrul „Săptă- 
mînii științei și tehnicii 
pentru tineret", manifesta
re cuprinsă în cadrul Fes
tivalului național „Cînta- 
rca României". Vineri, la 
Deva, un număr de 12 lu
crări științifice realizate de 
tineri de la IPSRUEEM,

(Urmare din pag. D

mat repede pentru a face 
priză în cofraje". Struc
tura de rezistentă a blo
cului 80 a ajuns cu glisa
rea la etajul UI. Alături, 
la blocul 81 sc lucrează 
deja la montarea ferme- 
'or acoperișului.

Cind se apropie ora 12, 
maiștrii, șefii punctelor 
de lucru din cartierul Pe
troșani Nord se adună în 
baraca sediului organiză
rii de șantier, pentru a 
întocmi comenzile, grafi
cele de 
rialelor 
U neori, 
mandate 
ziere pe 
tele de lucru. Totuși, lu-

livrare a mate- 
și a betoanelor. 
betoanele co- 
ajung cu intîr- 

șantier, la punc-

Unitate și continuitate 
în istoria românilor

(Urmare din pag. f) 

le r î u v i 1 o r etc. 
Procesul de constituire și 
unire a acestora a fost 
stingherit și apoi oprit in 
Transilvania de cucerirea 
străină.

Ceea ce trebuie remar
cat pentru acele „vre
muri îndelungate de ne
norociri și de grele în
cercări" este caracterul 
perfect unitar al dezvol
tării societății românești. 
Pe întregul teritoriu ro
mânesc se constată ace
eași dezvoltare econo
mică și social-politică, la 
capătul căreia se află 
statul feudal (respectiv 
statele feudale românești) 
care în secolul al XIV- 
lea conferă poporului nos
tru o identitate politică 
distinctă.

Cucerirea Transilvani
ei de către regatul un
gar, urmată de instaura
rea dominației otomane 
la mijlocul veacului al 
XVI-lea, stăpînirea habs- 
burgică succedată do
minației turcești Ia fine
le veacului al XVlI-lea 
asupra Transilvaniei, îm

crul înaintează, în pofida 
condițiilor vitrege de iar- i 
nă. Mîtnile bătătorite și ? 
aspre ale acestor oameni j 
plămădesc ceea ce ne în- i 
ciută ochiul la capătul ! 
de nord al bulevardului > 
Republicii, acolo unde a ț 
apărut și se conturează i 
cel mai tînăr cartier al ’ 
reședinței de municipiu. ț 
Cartierul Petroșani. Nord, I 
operă în continuă deve- ? 
nire, a 
cadrul 
trașani 
tuie o 
simplă 
tizare, 
oameni modești șt nar- ; 
nici, care pent'-u faptele ) 
lor merită întreaga noas- 
tră stimă. ț 

contiuua aeve- , 
constructorilor din 1 
șantierului 1 Pe- i 
al T.C.H. constl- i 
certitudine, nit o ’ 
schiță de sistema- ț 
o operă a acestor 1 

și har- ’

părțirile teritoriale din se
colul XVII1-XIX in fa
voarea imperiilor liabs- 
burgic și țarist au cons
tituit reale obstacole în 
calea înfăptuirii statului 
național român.

Pe temeiul unității et- 
nico-lingvistice, între ce
le trei țări românești 
s-au statornicit legături 
strînse de ordin economic, 
politic, militar, cultural și 
religios, putîndu-se afir
ma și dezvolta conștiința 
unității de neam. Stolni
cul Constantin Cantacu- 
zino exprimă elocvent 
comunitatea de neam a 
românilor peste frunta
riile politice cînd scrie 
că „..noi, românii, sîn- 
tem adevărați romani și 
aleși romani în credință 
și bărbăție..., însă româ
nii înțeleg nu numai ceș- 
tia de aici (din Țara Ro
mânească) ce și den Ar
deal, care încă mai nea
oși sînt, și moldovenii și 
toți cîți și într-altă parte 
se află și au această lim
bă... tot români îi ținem 
că toți aceștia dintr-o fîn- 
țjnă au izvorît și cură".

(Va urma)

Două tinere munci
toare cu rezultate bune 
in muncă la Fabrica 
de mobilă Petrila.

Receptivitate 
eficientă

(Urmare din pag. I)

am fost sprijiniți pentru 
schimbarea tuturor tele- 
seoapelor. Cel mai mare 
ajutor din partea condu
cerii a fost însă faptul că 
în toată această perioadă 
echipa „service" a minei, 
condusă de Ion Covaci a 
fost numai la dispoziția 
sectorului nostru. O pro
blemă „mare" a sectorului 
și a brigăzii lui Costea, a- 
provizionarea cu vagone- 
te goale va fi rezolvată cu 
sprijinul C.M.V.J., care a 
repartizat sectorului de 
transport al minei două lo
comotive „Diesel" noi. Aces
tea vor lucra la orizontul 
475, deci ne vor ajuta și 
pe noi. Brigada a primit, 
de asemenea, două reduc- 
toare noi pentru TR 3, din
tre care unul a fost deja 
montat.

Acestea sînt măsurile de 
sprijinire a brigăzii lui 
Costea Aftonic. Rezulta
tele se pot vedea. Dacă în 
toată luna octombrie bri
gada realizase o avansare 
de 8 ml, în noiembrie, doar 
după două decade, avansa
rea este de 13 ml. Produc
tivitatea muncii, indicator 
de bază în noile- condiții 
de retribuire, a crescut de 
la 6,4 tone pe post, la a- 
proape 9 tone pe post (ca
re este, de fapt, sarcina 
planificată a brigăzii). Ia
tă un exemplu de recepti
vitate la semnalele noas
tre critice. Receptivitate 
care, deși tîrzie este pe 
deplin eficientă. Conside
răm însă că problemele 
iui Costea Aftonic puteau 
fi rezolvate înaintea in
tervenției ziarului.

Atenție, conducători auto începători !
9000 km, prinsă între ce
le două autovehicule gre
le este „laminată" și 
transformată într-un pa
chet de tablă și fiare di
forme. Coliziunea a fost 
atît de puternică îneît au
tocamionului greu 21 HD 
1551 i-au fost rupte am
bele arcuri din față, 
smulsă aripa stingă, spart 
parbrizul și Întreaga pun
te față deplasată cu mai 
bine de o jumătate de 
metru spre spate. Auto
frigorifica a suferit ava
rii în zona suportului ba
teriilor, care au fost 
„rupte" de la locul lor, 
și rezervorului de carbu
rant. Ca prin minune o-

Acțiuni concrete, 
consecvente

(Urmare din pag. I)

palelor cauze caic au fă
cut ca pe 9 luni ale anu
lui în curs colectivul mi
nei Dîlja să rămînă dator 
cu o însemnată cantitate 
de cărbune. „Pentru lunile 
noiembrie și decembrie — 
aprecia maistrul Victor 
Negru —, mina dispune de 
linie de front și alte con
diții pentru realizarea pla
nului și recuperarea unor 
restanțe. Dar, va trebui îm
bunătățită aprovizionarea 
brigăzilor cu vagonete goa
le și materiale, întărită 
ordinea și disciplina, co
interesate într-o mai mare 
măsură formațiile ce apro
vizionează brigăzile’ din a- 
bataje pentru îmbunătă
țirea deservirii acestora".

Asigurarea efectivelor 
necesare în vederea com
pletării structurii formați
ilor și a posturilor planifi
cate atît la lucrările di
rect-productive cit și la 
cele de deservire, consti
tuie pentru conducerile 
sectoarelor, consiliul oa
menilor muncii, organiza
țiile de partid, sindicat și 
U.T.C. de la mina Dîlja 
prioritatea priorităților, a 
cărei rezolvare promite 
multiple înrîuriri pozitive 
asupra activității prezente 
și de perspectivă a minei. 
La importanța deosebită a 
rezolvării acestei probleme 
s-au referit în cuvîntul lor 
maistrul Mihai Cosma, teh
nicianul Knebel Reinhold, 
directorul minei, ing. Au
rel Marhan, și alți partici- 
panți la adunare, fiecare 
venind cu sublinieri care 
au relevat că se cunoaște 
ce trebuie făcut; în prin

cupanții Daciei au scă
pat doar cu ușoare zgî- 
rieturi și cu o spaimă pe 
care sigur nu o vor ui- 
ta.

Accidentul dă de gîn- 
dit. In condiții optime de 
trafic cu vizibilitate per
fectă, sînt avariate grav 
două mașini și una dis
trusă complet. 
Deși Gheorghe llamz și 
Joan Bondrea au scăpat 
relativ „ieftin", rămînîud 
pe mai departe în mijlo
cul familiilor lor, șocul 
psihologic va dăinui mul
tă vreme în conștiința 
lor. Lipsa de experiență 
și imprudența lui Gheor
ghe Hamz și-au spus cu- 

cipal trebuie ds 
vedită mai multă 
preocupare din partea tu
turor factorilor menționați 
pentru recrutarea, califica
rea și stabilizarea oameni
lor, pentru îmbunătățirea 
structurii efectivului minei 
prin calificare, ridicarea 
calificării și policalificării.

Iși au importanța lor 
hotărîtoare pentru produc
ția de cărbune a minei și 
asigurarea liniei de front 
productive la nivelul sar
cinilor de plan, procurarea 
pieselor de schimb, lichi
darea 'absenteismului, uti
lizarea productivă a între
gului fond de timp de lu
cru disponibil și, nu în ul
timul rînd, îmbunătățirea 
organizării întrecerii soci
aliste, munca jxiiitico-edu- 
cativâ pentru conștienti
zarea întregului colectiv că 
în condițiile aplicării acor
dului global, cîștigurile 
tuturor și ale fiecărui om 
in parte fiind condiționa
te de creșterea producti
vității muncii și realizarea 
producției fizice planifica
te, de reducerea cheltuie
lilor materiale.

Dezbătînd pe larg, com
petent, toate aceste proble
me, stabilind modalitățile 
de rezolvare, reprezentan
ții colectivului au făcut
dovada certă a faptului că 
sînt mobilizați — el si,
prin ei, întregul cole; 
—, iar prin amplul p. 
gram de măsuri aprobat 
și-au fixat concret direcți
ile în care vor acționa 
pentru încheierea acestui 
an cu rezultate cit mai bu
ne, pentru realizarea din 
primele luni a sarcinilor 
mobilizatoare pe anul 1984.

vîntul. Judecind împreju
rările accidentului reiese 
faptul că acesta putea fi 
evitat chiar după „lan
sarea" în depășire a Da
ciei dacă se apela la frî- 
nă și nu la accelerație. 
Manevra inspirată a con
ducătorului auto Emil 
Ciontoș de pe autocami
onul 21 HD 1551, care a 
oprit pe dreapta, in șanț, 
a salvat viața celor doi 
ocupanți ai Daciei. Alt
fel, sigur, Dacia intra < u 
pasageri cu tot sub sus
pensia autocamionului.

Ștefan NEMECSEK. 
Plutonier Ioan FEIER, de 
ia serviciul circulație ai 
Miliției orașului Vulcan
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ICPMC, IMP, minele Pe
trila și Dîlja, in majorita
tea lor dedicate probleme
lor de tehnică minieră, vor 
fi supuse atenției juriului.

LA ASOCIAȚIILE SPOR
TIVE „Minerul" și „Ener
gia" Paroșeni s-a analizat 
ieri activitatea desfășurată 
în acest an. Astfel de a- 
dunări se desfășoară pînă 
la I decembrie în toate a- 
sociațiile și cluburile spor
tive, stabilindu-se și mă
surile care se impun pen
tru a spori caracterul de 
masă, formativ și educa

tiv, al mișcării sportive 
din Valea Jiului. (T.S.)

ORAR... DEGEABA. De
și pe ușa unității de legu
me și fructe nr. 20 de pe 
strada Independenței din 
Petroșani este afișat un o- 
rar de funcționare, acesta 
nu se respectă. Duminică, 
20 noiembrie, bunăoară, 
vînzătorul a închis magazi
nul cu o oră mai devreme 
decît era înscris in orar. 
O fi unitatea periferică, 
dar aceasta nu justifică o 
asemenea atitudine lipsită 
de respect fată de cumpă
rători (V.S.,

EXPOZIȚIE CULINA
RA. In cadrul „Lunii pre
paratelor culinare", simbă- 
tă, 26 noiembrie, la canti
na-restaurant din Petro
șani, strada llie Pintilie nr. 
1, se organizează o expo
ziție cu vînzare de prepa
rate culinare de bucătărie 
și produse de cofetărie- 
patiserie. Accesul publicu
lui pentru vizionare și 
cumpărături — după ora 
11 (T.Ț.)

MECIURI AMICALE DE 
FOTBAL Pi, titînd de pau
za cumpeuuonală prilejui
tă de mtîlnirea decisivă a

reprezentativei României cu 
cea a Cehoslovaciei, din 
30 noiembrie, clubul spor
tiv „Jiul" organizează, in 
această săptămînă, două 
atractive meciuri amicale. 
Azi, 24 noiembrie, Jiul va 
întîlni conjudețeana Cor- 
vinul Hunedoara, iar sîm- 
bătă, 26 noiembrie, echipa 
Chimia Rm. Vîlcea. Parti
dele se desfășoară începînd 
de la ora 14,30.

LA PARTERUL blocu
lui 17 BCD din zona nou
lui centru civic al orașu
lui ' uhan s au deschis de 
curind unitățile de depa

nare radio-TV, pikup-uri, 
casetofoane, magiietotoane, 
precum și de tricotaje 
produse de Cooperativa 
meșteșugărească „Straja" 
Lupeni. Noile spații oferă 
condiții optime pentru di
versificarea și ridicarea ca
lității acestor servicii pen
tru populația orașului. 
(T.Ț.)

Rubrică realizată de 
Mircea BVJORESCU
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„Ne-am respectat munca și demnitatea brigăziiii
De față cu minerii ie- 

șifi clin mină, brigadierii 
sectorului II al I.M. Lu
peni, și din abataje, și de 
la pregătiri, 
vut o discuție 
realizările și 
unui ortac, 
dier și el, Nieolae Bălan. 
Discuția s-a impus din- 
tr-un motiv simplu, un 
eveniment care pentru 
mineri constituie de re
gulă, prilej de reflecții, 
de aprecieri — după 25 
de ani de muncă în sub
teran, de statornică fi 
neobosită dăruire pentru 
deschiderea noilor fron
turi de cărbune ale sec
torului, la sfîrșitul aces
tei luni, Nieolae Bălan 
se retrage la pensie.

■— Și zici că după iu
tii nu mai vii la șut, nu-ți 
mai pasă de noi..., arun
că vorba, mai în glumă, 
mai în serios, 
frontal 1st, Simion 
Dar, fiind vechi 
se simte îndreptățit 
mai adauge: ~
Important e 
cut datoria.
nerește.

— A fost 
de a avut sectorul 
mare nevoie...

am a- 
despre 

meritele 
briga-

brigadierul 
Rusu. 

ortaci, 
să 

Bine faci, 
că ți-ai 

Cinstit,

— A fost la 
oricînd s-a pus 
el...

— Puse cap

înălțime, 
bază pe

ia cap, 
galeriile săpate de briga
da lui ar putea forma un 
tunel pînă la el acasă, 
în Sălaj...

Precizările celorlalți 
brigadieri au fost parcă 
o invitație adresată șe
fului de sector, Gheorghe

conduce cu iscusință de 
10 ani minerul Nieolae 
Bălan, ni se dau rezulta
tele ei pe acest an — 
depășiri lunare la pro
ductivitate de 6—10 la 
sută, lucrări miniere pes
te plan mai bine de 500 
ml. Și proporțiile depă
șirilor sînt și în anii pre- 
ccdenți de aceeași valoa
re. în toți anii de cînd 
brigada a fost dotată cu

z/zz/zz//z/zzzzz////zz/z/////zzzzz/zz/z//zrzzz/zzzzzzzz//zz//z.vr/z/zz
BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ 

TITLUL DE MlNER
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/

Ilălăucă, prezent la dis
cuție :

— Asta-i adevărul, și- 
mi place ce spun ceilalți 
șefi de brigadă. Nieolae 
Bălan a fost un brigadier 
deosebit; mtilți au avut 
ce învăța de la el, adică 
ce-i mineritul, ce înseam
nă răspundere pentru 
producție, cum să lucrezi 
cu oamenii. A 
înălțime, ori de 
era în joc soarta 
front, producția 
lui.

Pentru ilustrarea me
ritelor brigăzii pe care o

fost Za 
cite ori 
liniei de 
sectoru-

prezent

combină de înaintare și, 
in frunte cu ambițiosul 
brigadier, formația ce o 
conduce a avut menirea 
să asigure frontaliștilor 
sectorului deschiderea a- 
batajelor. In toți acești 
ani a săpat galerii de 
bază și de cap, suitori și 
plane înclinate, atacări 
de frontale; a executat lu
crările cele mai urgente 
in zona orizontului 
480, 400 și inclusiv 
mai adine — 300; a 
chis abataje at it în 
tele groase, 3 și 5. cit 
în cele subțiri, 15 și 18, .1

565,
cel 

des- 
sii a- 

și

participat și la echiparea 
fronturilor, ori de cite 
ori a Jost nevoie.

La întrebarea care-i 
mulțumirea lui mai ma
re, acum în prag de pen
sionare, ne răspunde sim
plu, cu oarecare melan
colie :

— Faptul că m-am în
țeles cu oamenii, cu or
tacii. Cu loan Macavei. 
Vasile Ganu, Andrei 
Scumpu, cu Iosif Kiss, 
loan Ghiță, Nieolae Văr- 
zaru, cu toți, de fapt. Au 
fost alături de mine, ani 
format un nucleu de oa
meni care au fost alături 
și la bine, și la greu. Cu 
ei am făcut față sarcini
lor celor mai dificile, cu 
ei am realizat înaintările 
rapide, am învățat să lu
crăm cu tehnica moder
nă, să formăm tineri. Am 
fost o adevărată familie 
pentru că ne-am respec
tat munca, cinstea și 
demnitatea brigăzii și a 
fiecărui ortac. Sînt con
vins că și rezultatele vi
itoare vor confirma că 
oamenii, brigada țin la 
prestigiul lor, la demni
tatea de mineri.

loan DI'BEK

Punctul de sprijin
Despre mineri, luați cite 

unul sau în colectivitate, 
«mnoscuți îndeaproape, din 
auzite sau din cele scrise, 
i ->i, cci care trăim alături 
de ei, credem că nu mai 
avem casete ale sufletului 
lor în care n-am pătruns. 
Și totuși, cîte mai sînt I

Deunăzi, privindu-i la o 
sărbătoare de-a lor, o săr
bătoare cum numai ei știu 
să și le organizeze, cu me
se îmbelșugate, de la 
crenvurști pînă la îngheța
tă, ne-a surprins plăcut o 
înțîmplare. Puternici, dar 
protectori, aparent duri, 
dar cu cită căldură în pri
viri, mineri vechi, oameni 
ai «ubpămîntului de zeci 
de ani erau cuprinși într-o 
impresionantă horă a 
lașilor, 
bătește 
domol, 
învîrtit.
un inginer, 
ani, 
îi
ochi.

frun-
băr- 
cind 
cind 

mine, 
r ca 
spirit

Se juca 
cînd tropotit, 
cînd legănat, 
Alături de 

t î n ă
ca suflet și ca 

urmărea, sorbindu-i din 
M-a surprins și pe

mine 
și a . _t____ _
„îi vezi, ce oameni de nă
dejde ! Dacă ai reușit să 
te sprijini pe umărul lor 
ai sentimentul că te spri
jini pe un continent. înțe
legi, pe un continent 1".

M-am gîndit mult la a- 
ceste cuvinte. Ele sînt ade
vărate „Te sprijini pe un 
continent...". Un continent 
al cinstei, al omeniei, al 
dragostei pentru aproape
le tău. Umerii unui miner, 
obișnuiți cu greutatea stîl- 
pilor de susținere, sînt ca 
un continent. Umerii unui 
minei-, pe care apasă grija 
unei familii, educația unor 
copii, sînt ca un continent, 
lată de ce, întotdeauna 
cînd ne gîndim la mineri, 
la munca lor, la rezultatul 
muncii lor, la increderea 
lor în muncă și viață, tre
buie să ne imaginăm un 
continent veșnic luminat 
de un soare binefăcător, 
unde adie un vînt cald al 
prieteniei și al păcii.

făcînd același lucru 
ținut să-mi spună :

Mircea BUJORESCU
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E trei decenii
și jumătate

Lu-

și îndrumăto-
36 de ani, din 
mina Lupeni 

maistru și pes-
actualele unități

de muncă
formare a satului de odini
oară în orașul de azi, în
treținerea locuințelor mi
nerilor de aici, păstrarea 
stării de igienă și înfru
musețarea orașului includ, 
de multi ani, și contribu
ția lui modestă, de harnic 
și consecvent 
nelipsit din 
nilor ori de 
ricaniului.

Acum, în 
rememorare 
a activității

gospodar, 
casele oame- 
pe străzile U-

Sectorul IV al I.M. Lonea este unul dintre punc
tele „cheie" ale producției acestei mine. După cum 
ne informează maistrul Aurel Nelepcu, șeful secto
rului, producția 
brie, la zi, este 
de la începutul 
de căi bune, în 
muncii in cărbune în medie cu 300 kg pe post. în 
cele trei abataje frontale ale sectorului lucrează for
mații de lucru recunoscute pentru hărnicia lor. O- 
biectivul aparatului de fotografiat a surprins ortaci 
din schimbul condus de Iosif Kaicso din brigada lui 
Anton Florca. Din abatajul frontal nr. 36, unde lu
crează această brigadă, schimburile conduse de Teo
dor Dascălu, Petru Preuțescu și Iosif Kaicso au tri
mis la lumina zilei, de la începutul acestei luni o 
producție suplimentară de cărbune de 760 tone, de- 
pășindu-și sarcinile la productivitatea muncii cu 1300 
kg pe post. (Bujor MIRCESCU)

extrasă suplimentar in luna noiem- 
de peste 2600 tone de cărbune, iar 
anului ea se ridică la 29 000 tone 
condițiile depășirii productivității

Peste cîteva zile, zidarul 
de acum trei decenii și ju
mătate, maistrul de azi de 
la sectorul mixt Uricani 
al E.G.C.L. Lupeni, Iosif 
Lukacs va pune pe hîrtie 
cîteva cifre, apoi va - trage 
linie. Operația simplă de 
adunare efectuată va ex
prima, o activitate bogată, 
o viață pusă in serviciul 
semenilor.

De 36 de ani Iosif
kacs ctitorește case și oa
meni. în mîinile lui mis
tria. mortarul și drișca 
s-au simțit întotdeauna în 
deplin exercițiu al funcți
unii, înălțînd case frumoa
se și călduroase pentru 
oameni. Și tot sub mîinile 
lui, după ce a devenit 
maistru, au crescut, odată 
cu casele pe care le înăl
țau ori le reparau, alți 
oameni aflați în slujba se
menilor ca 
rul lor. De 
care 13 la 
că zidar și 
te 20 la
de gospodărie comunală și 
locativă din Lupeni și U- 
ricani, losif Lukacs răspun
de solicitărilor oamenilor. 
Pentru a li se repara aco
perișul ori pardoseala ca
selor, a li se înlocui sobe
le și ferestrele, a li se a- 
sigura aua și căldura în 
case, oamenii s-au adresat 
cu încredere maistrului și 
șefului de sector și au fost 
întotdeauna serviți pe mă
sura posibilităților. Da, pe 
drept cuvînt, servirea se
menilor este dominanta 
activității lui losif Lukacs. 
Cei mai semnificativi ani 
i-a petrecut la Uricani ca 
maistru și șef de sector. 
Activitatea vastă de trans-

momentele de 
a începutului, 
bogate care a 

urmat acestuia, plimbîndu- 
și ochii in jur are ce vedea! 
orașul Lupeni în care tră
iește este cuprins de 
metamorfoză înnoitoare 
fără precedent; orașul U- 
ricani în care muncește de 
rnulți ani apare tînăr și cu 
o promițătoare perspectivă 
economico-socială, cum nu
mai socialismul este în sta
re să i-o garanteze; 
meni antrenați într-o 
că dîrză, de ai cu zi, 
tru a da țării cît mai 
cărbune, pe care el, 
Lukacs i-a servit cu 
petență și pasiune.

La capătul celor trei de
cenii și jumătate de activi
tate, sentimentul dc satis
facție înscris pe asemenea 
coordonate vine firesc, 
constituindu-se în suportul 
solid al cuvenitului-

Pentru anii 
conștiincioasă 
cu prilejul ieșirir la pensie, 
cuvine-i-sc din partea co
lectivului în mijlocul că
ruia a muncit și din par
tea celor pe care î-a ser
vit urarea : viață frumoa- 
să în sănătate și fericire în 
mijlocul familiei, Iosif- 
baci !

oa- 
mun- 
pen- ■ 
mult 
Iosif 
com-

răgaz, 
de muncă 

și rodnică.

Turna ȚAȚARCA

Subinginerul loan Saidac, 
adjunct al șefului sectoru
lui II dc ia I.M. Vulcan ne 
propune nu o analiză a ac
tivi' iții colectivului ci un 
reportaj printre ortacii săi, 
că, de, „în octombrie ne-am 
făcut planul și la cărbune 
și la pregătiri". Ideea ne 
surîde, mai ales că este 
fapt dovedit, nu o dată greu
tățile au fost luate în piept 
de oameni. Or, a depăși 
impasul este cu mult mai 
greu dccît să ții cadența 
cu fruntașii.

— Abatajul lui Petre Ai- 
lincăi, în retragere, ne-a 
creat probleme cu șpițuri- 
le. La noi însă, în stratul 
5. am introdus pentru pri
ma oară frontalul susținut 
cu grinzi. în locul abata
jelor cameră.

Este—vorba de locul de 
muncă al ortacilor lui 
loan Tamaș, tot astfel s-a 
metamorfozat abatajul lui 
loanchi Moldovan. Este

La sectorul II al I. M. Vulcan
E nevoie de o analiză lucidă, care să ducă 

la măsuri pentru realizarea planului
vorba de o nouă metodă 
de exploatare, după un pro
iect al C.C.Ș.M.

— Acum două luni, ex
plică șeful sectorului ing. 
Andrei Fodor, am început 
să experimentăm această 
metodă realizînd un spor 
de productivitate de 1,5 
tone pe post. Am redus 
cantitatea de lemn de la 
37—45 mc la mia de tone 
de cărbune la aproape ze
ro. în prima felie ne-a 
fost greu, apoi și-a spus 
cuvîntul experiența — am 
adus îmbunătățiri proiec
tului. ,

în ultimul timp s-a 
schimbat și optica oameni

lor. Spre exemplu Adam 
Azamfirei, despre care se 
zicea că e doar harnic de... 
gură, cînd a primit misiu
nea de a conduce o briga
dă și-a demonstrat destoi
nicia; să luăm în seamă 
că și ortacii săi transformă 
o cameră în frontal.

— Vom merge mai bine, 
susține interlocutorul nos
tru. Transportul. s-a scur
tat; stîlpii îi muți unde ai 
nevoie. în plus crește si
guranța în exploatare.

Din mers se găsesc noi 
soluții. Spre exemplu sing. 
Saidac a propus tăierea 
tuburilor de 800 mm pen
tru suitoare cu polizoare.

dc mare viteză cu aer com
primat, primele succese îl 
îndeamnă să generalizeze 
metoda. Și totuși, pe alo
curi, emulația colectivă su
feră sincope. Mai sînt în
că meseriași care cuplea
ză ziua liberă cu alta de 
la „bec". Organizarea mun
cii lasă, de asemenea, dc 
doi "*■•.  Un exemplu eloc
vent întîlnim la raportul 
șefilor de brigadă. în ziua 
documentării noastre.

— M-am trezit cu zece 
oameni pe schimbul 11, 
susține șeful de brigadă 
Gheoruh' kw u Nu am ce 
să Ic dau de lucru. A ve
nit și Traian Gânceanu și 
Victor Bcdca și Fcrenczi

Kalmann. Apoi, alt necaz 
avem cu „pistoalele". Le 
scoatem defecte din mină, 
cînd vin de la atelier tot 
nu funcționează.

Ca să dovedească parcă 
faptul că „nu știe stînga 
ce face dreapta, sing. Sai
dac răbufnește.

— Copilul care nu plin- 
ge... Și scoate din dulap un 
„pistol" nou-nouț.

Așadar, ideea adjunctu
lui șefului de sector 
ne frapase inițial, 
lăudăm căutările 
tehnologice ale colecti
vului, dai nu trebuie să 
trecem cu vederea neajun
surile și lipsurile sale. Do. 
vadă, faptul că, după pu

ma decadă, sectorul rapor
ta o restanță de 500 tone, 
care crescuse apoi la 1000»

— Vom recupera minu
sul pînă la 1 decembrie, 
declară optimist șeful de 
sector.

Pînă atunci aininum și 
noi reportajul nostru, este 
nevoie însă de o analiză 
lucidă, din care să izvo
rască masuri prompte 
pentru real in Serva elec
tivului in rindul fruntași
lor, analiză pe caic colec
tivul sectorului II are da
toria ,să și-o facă, fiindcă, 
după cum s-a mai dovedit 
are foile suficiente pentru 
a-și realiza exemplar sar
cinile de plan. Nu numai 
în salturi, spectaculoase e 
drept, ci în fiecare lună, 
eforturile sale urnind să 
oun? în v:itoa>e întreaga 
sa capacitate 6 mun< 9 și 
f'.ndnl de timi;

Ion V L Ci’E
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea

Vuita primului ministru al guvernului român, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, in R.P. Chineză

CONAKRY 23 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a fost transmis 
tovarășului Ahmed Sekou 
Toure, secretar general al 
Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Re
publicii Populare Revolu
ționare Guineea, și tova
rășei Andree Toure, un 
cald mesaj de prietenie, 
împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și ferici
re personală, de progres și 
prosperitate poporului gui- 
neez.

MOSCOVA

Un remarcabil eveniment editorial, apariția lucrării 
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu 

„Noi cercetări în domeniul 
compușilor macromoleculari“

MOSCOVA 23. Trimisul 
Agerpres, Mihai Fabian, 
transmite : La Moscova a 
avut loc un remarcabil e- 
veniment editorial — a- 
pariția in Editura „Himia" 
a lucrării tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu «Noi cercetări 
în domeniul compușilor 
macromoleculari“.

în legătură cu aceasta, 
în capitala U.R.S.S. s-a des
fășurat, miercuri, o mani
festare oficială cu partici
parea largă a unor repre
zentanți de frunte ai vieții 
științifice sovietice, cadre 
din conducerea Academiei 
de Științe a U.R.S.S., Mi
nisterului Industriei Chi
mice, Ministerului Afaceri
lor Externe, ai altor minis
tere și organe centrale, a- 
cademicieni, profesori u- 
niversitari, alți oameni de 
știință din institute de cer
cetare șl de învățămînt su
perior din Moscova, pre
cum și a unor reprezen
tanți al oamenilor de ști
ință și specialiștilor ro
mâni.

Din partea română au 
luat cuvîntul acad. prof. 
Ion Ursu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie, prof. Nicolae 
Bărbulescu, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, 
pr f. Gheorghe Marcu și 
alții.

Mulțumind pentru me
saj, tovarășul Ahmed Se
kou Toure a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa șl 
a tovarășei Andree Toure, 
un călduros salut priete
nesc, urări de fericire per
sonală și succes, precum și 
de progres poporului ro
mân.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Ahmed 
Sekou Toure a delegației 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care

Cu acest prilej, reputații 
oameni de știință sovietici 
acad. G K. Skriabin, acad. 
G. N. Flerov, VJS. 'Smir
nov, adjunct al ministrului 
industriei chimice, și alții 
au subliniat în mod deose
bit în cuvîntul lor înaltul 
nivel științific, remarcabila 
importanță teoretică șl 
practică a lucrării tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, în care 
sint prezentate valoroase 
rezultate ale unor cercetări 
proprii îndelungate, care 
reprezintă, totodată, o con
tribuție însemnată la dez
voltarea pe mai departe a 
acestui domeniu de mare 
actualitate — chimia com
pușilor macromoleculari.

Apariția acestei noi lu
crări reprezintă un aport 
deosebit la îmbogățirea li
teraturii de specialitate în 
domeniul sintezei și carac
terizării compușilor macro
moleculari, la soluționarea 
pe bază de principii teh
nice noi a unor probleme 
de interes științific șl eco
nomic deosebit.

Salutind apariția în lim
ba rusă a unei cărți atît de 
importante în domeniul 
chimiei polimerilor, oa
menii de știință sovietici 
și-au exprimat convingerea 
că aceasta va contribui la 
cunoașterea în U.R.S.S. a 
preocupărilor din România 
în acest dotnemb 
important, la întărirea tra

a participat la cel de-al 
Xll-lea Congres al Parti
dului Democrat din Gui
neea.
în timpul întrevederii, des

fășurată într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate 
aspecte ale relațiilor româ- 
no-guineeze, exprimîndu-se 
dorința comună de ampli
ficare a colaborării intre 
cele două partide, țări și 
popoare, în interesul reci
proc, al cauzei păcii, in

dependenței naționale și 
progresului în lume.

La primire a participat 
Petru Despot, ambasadorul 
României în Republica 
Populară Revoluționară 
Guineea.

diționalelor relații de prie
tenie sovieto-române.

Exprimînd opinia că lu
crarea constituie o nouă 
și excepțională realizare a 
școlii de chimie din Româ
nia, vorbitorii au subliniat 
rolul remarcabil al tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu în 
conducerea acestei școli, pu- 
‘ rnicul impuls dat preocu- 
pări’or pentru elaborarea 
de lucrări de cercetare teo
retice și de dezvoltare, pen
tru punerea la punct de 
tehnologii moderne de ma
re eficiență economică.

Apariția în limba rusă a 
cărții tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu a fost aprecia
tă ca un remarcabil mo
ment în dezvoltarea și a- 
dincirea colaborării teh- 
nico-științifice româno-so- 
vietice.

în prefața la ediția în 
limba rusă a lucrării, a- 
părută în îngrijirea acad. 
A. N. Pravednikov, sînt re
levate personalitatea tova
rășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, 
„specialist de seamă in do
meniul chimiei și tehnolo
giei compușilor macromole- 
culari“, și importanța știin
țific” și practică a cărții, 
„care reprezintă un interes 
deosebit pentru un cerc 
larg ’e specialiști din acest 
domeniu".

BEIJING 23 (Agerpres). 
Corespondență de la loan 
Erhan: Tovarășul Constan
tin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România, 
a avut miercuri dimineața 
o întrevedere cu tovarășul 
Deng Xiaoping, membru al 
Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, președintele 
Comisiei Centrale Consul
tative a P.C. Chinez, pre
ședintele Comisiei Militare 
Centrale a Republicii Popu
lare Chineze și al Comisiei 
Militare a C.C. al P.C. Chi
nez.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, primul ministru 
român a transmis tovară
șului Deng Xiaoping un 
cald salut prietenesc șl ce
le mai bune urări de sănă
tate, de noi succese în acti
vitatea de înaltă răspunde
re pe care o desfășoară în 
conducerea partidului și 
statului. Au fost evocate 
întîlnirea și convorbirile 
rodnice pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut 
cu tovarășul Deng Xiao
ping, în timpul vizitei e- 
fectuate anul trecut la Bei
jing.

Mulțumind, tovarășul 
Deng Xiaoping a rugat să

Lucrările 
Seimului 

R. P. Pojone 
VARȘOVIA 23 (Agerpres). 

La Varșovia s-au încheiat 
lucrările Seimului R.P. Po
lone, la care au participat 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, 
alți conducători de partid 
și de stat. Seimul, infor
mează agenția P.A.P., a 
adoptat legea privind am
nistia, precum și o hotărî- 
re în legătură cu planul 
centralizat pe anul 1984.

în cadrul lucrărilor. Sei
mul a dat curs cererii ge
neralului de armată Woj
ciech Jaruzelscki de a fi 
eliberat din funcția de mi
nistru al Apărării națio
nale. A fost, totodată, a- 
probată numirea lui Woj
ciech JaruzeiSki în funcția 
de președinte al Comitetu
lui Apărării al R.P. Polone 
și de comandant-șef al for
țelor armate poloneze pe 
timp de război.

La propunerea președin
telui Consiliului de Mi
niștri, Seimul a aprobat 
modificări în componența 
guvernului. 

se transmită din partea sa 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial, 
prietenesc cele mai calde 
urări de sănătate și ferici
re, Iar poporului român 
prieten urări de noi succe
se în edificarea socialistă 
a țării.

în cursul convorbirii ca
re a avut loc, a fost rele
vat, cu profundă satisfacție, 
cursul ascendent al relați
ilor tradiționale de priete
nie și strînsă colaborare 
dintre cele două partide, 
țări și popoare. A fost evi
dențiat rolul determinant 
pe care îl au, asupra dez
voltării și întăririi relați
ilor româno-chineze, întîl- 
nirile și hotărîrile conve
nite în cadrul dialogului 
la nivel înalt desfășurat la 
București și Beijing. în a- 
cest cadru a fost exprimată 
hotărîrea Partidului Comu
nist Român și a Partidului 
Comunist Chinez, a Româ
niei șl Chinei de a acționa 
și în viitor pentru dezvol
tarea pe multiple planuri 
a raporturilor de strînsă 
colaborare, în Interesul re
ciproc, al cauzei generale 
a socialismului, păcii, in
dependenței și cooperării 
internaționale. —

S-a procedat, totodată, la 
un cuprinzător schimb de 
păreri asupra unor pro
bleme internaționale de 
interes comun, care a evi
dențiat cu putere identita
tea sau apropierea puncte

GENEVA

întreruperea tratativelor privind 
limitarea armamentelor nucleare
GENEVA 23 (Agerpres). 

Agenția TASS informează 
că la Geneva a avut loc, 
miercuri, o ședință plenară 
a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. la tratativele pri
vind limitarea armamen

Apelul secretarului 
general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 23 
(Agerpres). Secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, a cerut Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice 
să nu întrerupă negocierile 
de la Geneva asupra euro- 
rachetelor și să continue e- 
forturile pentru a găsi o 
soluție de compromis, in
formează agenția Reuter.

Secretarul general al 
O.N.U. i-a convocat pe 
ambasadorii celor două 
ț n la Națiunile Unite 
pentru a le remite acest 
apel.

Javier Perez de Cuellar 
cere S.U.A. și U.R.S.S. să 

lor de vedere ale celor do
uă țări.

Tovarășul Deng Xiaoping 
a subliniat activitatea neo
bosită și inițiativele valo
roase de pace ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în 
promovarea destinderii, 
pentru eliminarea perico
lului de război nuclear pe 
planeta noastră și asigu
rarea securității în lume 
S-au subliniat rodnica sl 
strînsă colaborare dintre ță
rile noastre în viața poli*.-  
că internațională, voința 
comună de a intensifica -o 
continuare conlucrarea 
toate problemele majo ■ 
ale vieții internaționale, 
conformitate cu interese ■■ 
ambelor popoare, ale cauze 
generale a socialismului, 
păcii și înțelegerii în lu
me.

-4-
Miercuri după-amiază to

varășul Constantin Dăscă- 
lcscu a sosit la Shanghai, 
Au fost vizitate Fabrica de 
televizoare nr. 1, zona por
tuară și Șantierul naval 
din Shanghai.

Tovarășul Constantin Dăs
călescu, a avut, la Shan
ghai. o întîlnire cu Wangl 
Daohan, primarul munic - 
piului, și alți membri a: 
conducerii de stat și pârtie 
locale.

Guvernul popular al mu
nicipiului Shanghai a ofer’t 
un dineu în onoarea p ■ 
mului ministru al guvei - 
nului român.

telor nucleare în Europa, 
în cursul ședinței, precizea

ză TASS, „delegația U.R.S.S.
a anunțat întreruperea ac- 
ualei runde de tratative, 
ără stabilirea unui termen 
de reluare a acestora".

persevereze în eforturile 
pentru a ajunge la o re
glementare, iar dacă acest 
lucru nu este posibil ime
diat, să caute o formulă 
provizorie care ar putea 
duce la evitarea unei com
petiții nucleare nestăvilite 
și să creeze un cadru po
zitiv pentru noi eforturi.

Lansind acest apel, se
cretarul general ai O.N.U. 
și-a exprimat convingerea 
că el reflectă preocuparea 
serioasă resimțită de în
treaga comunitate interna
țională față de pericolele 
escaladării cursei nuclea
re.

S-a prăbușit 
o rachetă 
„cruise* 1

WASHINGTON 23 (Ager
pres). O rachetă „Cruise" 
de tipul celor care urmea
ză să fie amplasate în Eu
ropa occidentală, în baza 
deciziei NATO, s-a prăbu
șit la 20 de minute după 
lansarea de la poligonul 
din statul Utah, deși zbo
rul era programat să du
reze peste două ore și ju
mătate, a anunțat Penta
gonul, reluat de agențiile 
U.P.1. și A P.

Bundestagul a aprobat amplasarea
răcnetelor

BONN 23 (Agerpres). In 
pofida opoziției majorității 
populației vest-germane, 
exprimată prin sondaje de 
opinie și demonstrații la 
scară națională. în Bundes
tag a fost aprobată cu vo
turile deputatilor coaliției 
guvernamentale, staționa
rea, ”e teritoriul R.F.G.. a 
unui număr de 108 răcnete

americane ț 

R. F. G-.
americane de tip „Perslîing- 
2“ și 96 de rachete „Crui
se". După cum precizează 
genția D.P.A., moțiunea în 
favoarea ampiasărn rache
telor, prezentată de frac
țiunile parlamentare ale 
U.C.D., U.C.S. și P.L.D., a 
întrunit 286 de voturi din 
V'ta Iul de 290 le deputați 
ai coaliției guvernamenta-

teruonul

le. împotriva moțiunii au 
votat 226 de deputați so- 
cial-democrați și ecoiogiștl. 
S-a înregistrat, de aseme
nea, o abținere.

Iu timpul dezbaterilor 
din Bundestag, in diferite 
orașe ale R.F. Germania au 
avut ample demonstrații 
de protest împotriva 
cursei înarmărilor.
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă, pe numele Boloș 
Constantin, - eliberată de 
Institutul de mine Petro- 

i șani. O declar nulă. (1376)

D E

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Penu 
Simona, eliberată de 
I.r.S.R.U.E.E M. Petroșanh 
O declar nulă. (1378)

C E S

ÎNTREAGA familie, profund îndurerată, anunță 
încetarea din viață după o lungă și grea suferință 
a scumpei lor mame și bu nică

M1HA1LA CORNELIA 
înmormîntarca va avea loc vineri, 25 noiem

brie 1983. ora 15, din strada Aleea Florilor, bloc 1 
Petroșani (1375)
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