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Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român- 
miercuri, 13 noiembrie, au început 
lucrările Plenarei C.C. al P.C.R.

La propunerea Comitetului Po. 
litic Executiv al C.C. al P.C.R., ple
nara a adoptat, in unanimitate- ur
mătoarea ordine de zi:

1. Proiectul Planului național li
nie de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pc 
anul

2.
re a 
tare 
nia pe anul 1986.

3. Proiectul Planului financiar cen
tralizat al economiei naționale și 
Proiectul Bugetului de stat al Repu
blicii Socialiste România pe anul 
1986.

4. Proiectul Legii cu privire la 
creșterea productivității muncii, 
perfecționarea organizării și normă
rii producției și a muncii.

5. Programul privind autocondu- 
cerea și autoaprov izionarea pentru a- 
sigurarea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare si 
bunuri industriale de consum pe

1986.
Proiectul Planului de dezvolta- 
agriculturii și industriei alimen- 

a Republicii Socialiste Romă-

perioada 1 octombrie 1985 ■
septembrie 1986.

6. Probleme organizatorice.
La lucrările plenarei iau parte, ca 

invitați cadre care îndeplinesc 
munci de răspundere in aparatul de 
partid si de stat si nu sint membri 
ai C C. al P.C.R.

In legătură cu problemele orga
nizatorice, înscrise la ordinea de zi, 
plenara a aprobat în unanimitate :

— eliberarea din funcția de se
cretari ai C.C, al P.C.R. a tovarăși
lor Ion Radu și Ilie Verdeț, care au 
primit alte însărcinări;

— alegerea în funcția de secretari 
ai C.C. al P.C.R. a tovarășilor Ștefan 
Andrei, Cornel Pacoste și Maria Ghi- 
țulică.

In cadrul lucrărilor plenarei, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU., se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a rostit o amplă și im
portantă cuvîntare.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu deo
sebită atenție și interes și subliniată 
în repetate rinduri cu puternice și 
îndelungi aplauze.

Cuvîntarea se va da publicității. 
Lucrările plenarei continuă.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

TGV XllAȘUL WOJCIECH JARUZELSKI VA EFECTUA O VIZITA 
LUCRU IN ȚARA NOASȚRĂ
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu-

DE
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte- 

\ le Republicii Socialiste 
România, tovarășul Woj-
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TARII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Complexele mecanizatT
trebuie să producă din plin!

ZESTREA TEHNICA
folosită Intensiv, eficient

lare Polone, va efectua o 
vizită de lucru în Republi
ca Socialistă România 
ă doua parte a lunii 
iembrie a.c.

Mineritul Văii Jiului a 
cunoscut în ultimii ani 
impresionante transfor
mări calitative, prin gri
ja deosebită a partidului 
și statului nostru, a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu personal. Mo
dernizarea și mecaniza
rea principalelor opera
țiuni din subteran s-au 
făcut cu eforturi deosebi
te din partea economiei 
naționale, iar aceste e- 
forturi — care se ridică 
la -miliarde de lei — 
trebuie răsplătite prin 
producții tot mai mari de 
cărbune obținute pe sea
ma Sporirii productivi
tății muncii. Sigur, nu- 
cîmia ințS^u^rp-Vreș’eW<?.T 
producției de cărbune, 
țin rol hotărîtor în a- 
ceastă direcție revine mi
nerului. care, cu Capaci
tatea sa creatoare, cu 
priceperea și dîrzenia ca
racteristică celui 
desfășoară

vitate în subteran, a 
reușit să-și însușească 
pe deplin tainele mecani
zării complexe devenind 
stăpînul coloșilor de o- 
țel, care răspund prompt 
la comenzile oamenilor 
din abataj. Un exemplu 
elocvent îl constituie mi
nerii Paroșeniului, ade- 
vărați mineri-tehnicieni 
care prin folosirea efi
cientă a complexelor 
mecanizate au obținut, 
numai în acest început 
de lună, o producție su
plimentară extrasă cu a- 
ceste utilaje de 6400 to
ne de cărbune. Printre 
cei care au obținut ade
vărate recorduri de pro- 
dlzutlrcrj—Vx-ui >i 
ment miner 
zator care a 
o depășire la 
câtor de 7900 
bune pe .
i-a asigurat, în numai 11

(Continuare in pag. a 2-a)

Moldovan.idențiază brigada lui Anton

I

91 e -a jj, » .

mecani- 
înregistrat 
acest indi- 
kg de căr- 

post. ceea ce

Cu toate grupurile 
în funcțiune

I 
I 
I 
I

IIAH Mini

Productivități 
sporite 

în abataj

de 
de 
de

Realizările minei Live- 
zeni din prima decadă a 
lunii noiembrie, chiar da-:., 
că nu au ațins sarcinile de 
plan totuși, anunță un re
viriment. Ieri dimineață, 
acest colectiv a raportat 
extragerea a 200 tone 
cărbune în plus față 
preliminarul zilei 
marți, 12 noiembrie.

Din cele patru sectoare 
de producție și-au realizat 
și depășit sarcinile .de 
plan: .sectorul II — plus 257 
tone, sectorul IV .— plus 36 
tone, sectorul I — plus 24 to
ne. Cele mai bune rezul
tate de la începutul lunii : 
au fost obținute de colec
tivul sectorului I cu plus 
2100 tone de cărbune ex
tern- nntfUnr iocom.

în două abataje frontale 
dotate cu un complex me
canizat de fabricație 
mânească, unde 
vitatea muncii 

fost depășită 
tone pe post.

S. GHEORGHE

a
4

ro-
producti- 

planificată 
cu peste

Ștafeta a fost predată în mlini sigure
jș r»î din do odihna. De inult>e

Discutînd într-una din re il elaborase cuo 1(J oreDiscutînd într-una din 
zilele trecute cu șeful 
sectorului III, Ion Costea 
de la mina Uricani des- 

modul. cum colectivul 
a reușit 

momen- 
care 
prima 

întîm-

I 
I 
I 
I 
I 
I

Astăzi:

Energia, problemă a noastră, a tuturor aninoasa

12 noiembrie, o-
-- ■ - - Electrică 

din 
patru 

(trei 
de

_ ener- 
sistemul 
cînd lu

re-

Marți.
ra 17,25 : Uzina E-
Paroșeni lucrează 
plin. Toate cele

• grupuri energetice
I de 50 MW și unul 
I 150 MW) pulsează
I «ie electrică în
I național. Acum
I «ie electrică in
I național. AcumI crările de revizii și
I
■ I

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

lcctrică pe bază de căr
bune va crește la caza
nul nr. 1 de la 40 la suta, 
cît se obține în prezent, 
la peste 90 la sută/1 prin 
punerea în funcțiune a 
noului sistem de prepa
rare a prafului de car- 
bune. ..

Prin urmare energeti- 
cicnii Paroșeniului iȘ» 
continuă activitatea la 
parametri înalți ai anga
jării ferme pentru a asi
gura țării. industriei
noastre socialiste. ener
gia electrică necesară

O altă cifră elocventa 
------- x cU 

de

O rubrică noua 
în ziarul nostru

pre 
acestui sector 
să depășească 
tele grele cu 
confruntat în . 
mătate a anului, 
plător l-am cunoscut pe 
Dumitru Izvorcanu, unul 
din brigadierii fruntași 
ai minei. Era prima zi ele 
concediu și nu plecase la 
Tg. Bujor, în județul Ga
lați, de unde este de loc. 
Rămăsese la mină să va
dă dacă se respectă pro
gramul de lucru, pe ca-

S-cî
jv-

înainte, pentru cele două 
abataje din stratul 
unde lucrează cei 60 
oameni din brigada 
care o conduce. Nu 
tea să plece fără sa 
dacă într-adevăi 
ce lasă este sau nu 
pectat. învățase ;

15
1 de 

pe 
pu- 
știe 

ceea 
res- 

acest 
lucru de la cel care, cu 
trei ani în urma, 11 pre
dase brigada. Constan
tin Sorescu. De la el știa 
că un colectiv de munca 
este o familie de care 
trebuie să se intereseze 
nu numai în cele opt o- 
re cit este la șut, ci și >n 
timpul liber ; fie el re
paus săptămînal, concc

ori si in ceie io 
timpul liber al unei zile 
„Cînd sînt la șut și sint 
probleme mai deosebite, 
treceri prin sărituri, pi in 
falii, ridicări de surpări, 
vin la fiecare schimb și 
discut cu ortacii unele 
probleme legate de si
tuațiile respective, de la 
locul de muncă", spunea 
tînărul șef de brigadă. Și 
totuși a fost' o perioada 
cînd acest inimos om nu 
a fost la cîrma brigăzii.

Gh. VLADIMIR

(Continuare in pag. a 2-a)

O sursă eficientă de piese și
inem-ilor de tora, corespunzătoare, de

frații au fost terminate,

dovedit a n 
ireproșabilă, mărturie fi
ind1 în acest «ens tune 
ționarea continua^ 
zânelor nr. • .. fiîn
tâ Că energeticienn < >•»
srvs'-a 

niu. Mai exact, 
în probe tehnologice -

Care este valoarea aces
tei premiere absolute p 
Sră ? Două cifre suit 
elocvente in acest sens. tinuarc în pag. a 3-a)
Producția de energie e 1 ___ _

se află 
■e no-

care demonstrează 
prisosință puterea 
mobilizare și dăruirea cu 
care acționează fiecare 
membru al colectivului: 

numai 12 zile, uzina

Dorin GHEȚA, 
Gheorghe SPINU

in

de
și

Tot mai des notele 
comandă pentru piesele 
materialele necesare acti
vității din subteran la 
mina Petrila ca, de altfel, 
la toate întreprinderile nu
mere din Vale au drept 
destinatar unitatea însăși. 
Motivul este simplu și el 
ilustrează un fenomen care 
capătă amploare : colecti
vul de muncă și-a organi
zat bine activitatea de re
cuperare, recondiționate și 
refolosire a- subansamble- 
lor și a unor piese de ba
ză de la instalațiile dm 
dotare, astfel încit ea re
prezintă o pondere înseni
nată în aprovizionarea a-

lelierelor, locurilor 
muncă. O cifra 
toare, oferita de 
Nicolae Maszni.

de
sintetiza- 

inginer 
șeful sec-

RECUPERARE 
Jeconntionme 
Xefol'osire

torului VIII electromeca
nic : au fost recondiționa
te, de la începutul anului, 
248 de repere, însumînd 
4372 de piese, în valoare 
de peste 8 milioane de 
lei. Se observă imediat, 
pe lingă cantitatea mare 
de piese, diversitatea aces-

tora, corespunzătoare, de
sigur, rieceșit’ățiloi pio- 
ducției.

Recuperare — .recondițio- 
nare — refolosire, iată un 
flux bine conturat în acti
vitatea de prolil a minei 
Petrila, cei trei termeni 
ai săi numind chiar punc
tele cheie. Recuperarea 
insă.și este o acțiune im
portantă, care necesită o 
bună organizare a muncii. 
Piesele și subansamblele 
din subteran, susceptibile 
a fi recondiționate, trebu
ie să fie identificate și să 
ajungă rapid la suprafața, 
în atelierul specializat. In 
felul acesta, cîștigul este

materiale 
dublu : căile do acos, cele 
de transport sint ^d®Ș“U^ 
în timp optim, 
se asigură, mai 
piesele necesare 
lor, asemenea repere reve
nind în timp util în sub
teran. Cu alte cuvinte, un 
adevăr pe care l-au înțe
les atît brigăzile cit Și 
sectoarele direct produc
tive : cu cît recuperează 
mai repede piesele pentru 
recondiționări, cu atît ne
cesarul pentru reparații și 
pentru buna funcționare a

C.r. DIACONU

Totodată, 
repede, 
utiiajc-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Acțiuni de largă eficiență în mobilizarea colectivelor de 
mineri, pentru creșterea producției de cărbune

In efortul general de creștere a pro
ducției de cărbune, de realizare integra
lă a cantităților prevăzute în plan, or
ganizațiile de sindicat din întreprinde
rile miniere și-au intensificat acțiunile 
de mobilizare a colectivelor, obiectivul 
prioritar al activității acestora constituin- 
du-I încheierea anului cu rezultate su
perioare și crearea tuturor condițiilor

necesare preluării și realizării cu suc
ces a producției anului viitor. Iată cîtc- 
va dintre cele mai eficiente modalități 
prin care organizațiile de sindicat ac
ționează în direcția mobilizării exem
plare a tuturor oamenilor muncii la a- 
sigurarea necesarului de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic pentru economia na
țională.

ANGHELUȘ, 
comitetului 

Lupeni:

AUREL 
președintele 
de sindicat, I.M. 
„Una dintre cele mai efi
ciente Jorme prin care or
ganizația de sindicat ac
ționează și care a dat re
zultate bune, de fiecare 
dată este organizarea „Săp- 
tămînilor și decadelor re
cord în producție".

Luna trecută am organi
zat două asemenea acțiuni 
la sectoarele III și IV, ac
țiuni care s-au materiali
zat în importante plusuri 
de producție. Intenționăm, 
și avem din acest punct de 
vedere o experiență boga
tă, să generalizăm aceste 
inițiative la nivel de în
treprindere, colectivul mi
nei Lupeni dovedindu-se 
deosebit de receptiv atunci 
cînd este 
rea unor 
menta re.
cru vom
nem în practică și 
aceasta".

dicat, I.M. Paroșeni : „Ur
mărirea riguroasă a iniția
tivelor muncitorești, tra
diționale de altfel în mine
ritul Văii Jiului: „Contul 
colector de economii", „Bri
gada înaltei productivi
tăți" etc. a dat în între
prinderea noastră rezulta-

zația noastră de sindicat 
caută noi modalități de 
acțiune a căror eficiență 
să se materializeze în Cone 
de cărbune extrase peste 
plan, în așa fel încît să 
încheiem anul 1985 printre 
întreprinderile miniere 
fruntașe din Valea Jiului".

din activitatea organizațiilor
DE SINDICAT

cărbune, care, iată, 
na octombrie s-a 
peste . prevederile 
lui“.

a întreprinderii au dat re
zultate bune, numărul ab
sențelor nemotivate de la 
program scăzînd 
ximativ 50—60 la
altfel acest lucru s-a sim
țit imediat în producția de 

în lu- 
situat 

planu-

cu apro- 
sută. De

vorba de obține- 
producții supli- 
De altfel, acest lu- 
încerca să-l pu- 

luna

tele scontate rcușindu-se 
o mobilizare sporită a co
lectivului în obținerea u- 
nor producții ridicate de 
cărbune. De fapt, plusurile 
de cărbune înregistrate de 
mina Paroșeni 
rnelie tocmai 
eficientă a 
muncitorești —
dalitate de acțiune a orga
nizației de sindicat, core
lată cu o bună organizare 
a producției și muncii. A- 
lături de acestea, organi-

au ca te- 
promovarea 
inițiativelor 
această mo-

VASILE PURICE, secre
tar al comitetului de sin-

ZAHARIA PARASCA, 
președintele comitetului de 
sindicat al I.M. Bărbăteni: 
„Una dintre preocupările 
constante ale organizației 
noastre de sindicat a fost 
și va rămîne menținerea 
unei stări de disciplină co
respunzătoare în întreaga 
întreprindere. In acest 
sens, discuțiile cu oamenii 
care aveau abateri de la 
disciplină, vizitele la do
miciliu, chemarea lor în 
fața comisiei de disciplină

ILIE DIACONU, 
ședințele comitetului 
sindicat, I.M. Vulcan: 
„In centrul preocupărilor 
noastre s-a situat rezolva
rea cu promptitudine a 
propunerilor oamenilor 
muncii, în special cele vi- 
zînd îmbunătățirea orga
nizării producției și a 
muncii, creșterea randa
mentelor mașinilor și uti
lajelor din dotare, rezol
varea unor probleme so
ciale în scopul asigurării 
de condiții corespunzătoa
re de muncă și viață. Vom 
acționa în continuare pe 
ceastă direcție care, așa 
cum viața ne-a demonstrat, 
este una din modalitățile 
eficiente de mobilizare a 
colectivului la creșterea 
producției de cărbune".

Doi buni meseriași, doi muncitori de nădejde, di- 
ferențiați doar de... vîrstă; aceștia sînt Gheorghe 
Vilan și Iosif Hidegh de Ia întreprinderea de tri
cotaje Petroșani. Foto: Al. TĂTAR

O sursă eficientă
materialede piese și

(Urmare din pag. I)

utilajeloi- este asigurat.
Pe acest flux al recondi- 

ționării, atelierul mecanic 
al sectorului VIII este un 
punct foarte importarit. 
Este bine dotat, capabil 
să execute orice fel de 
lucrări impuse de necesi
tățile producției. Se re
condiționează — ne arată 
maistrul principal Hantz

!*
I Complexele mecanizate

i
♦ f*
♦
I

t

(Urmare din pag. I) indicatorii amintiți, și a- 
zile, un plus de produc- nume. formația 
ție de aproape 3000 tone. de Grigore Pop 
Cu un spor de producti
vitate de 5000 kg de căr
bune pe post față de sar
cina de plan la zi pe a- 
ceastă lună, se situează 
pe locul II, brigada con
dusă de Vasile Cojocaru 
(plus 1700 tone la pro
ducția de cărbune extras), 
urmată fiind de brigada 
lui Francisc Fazacas, cu 
un plus de 1800 kg de 
cărbune pe post la pro
ductivitate și plus 600 to
ne de cărbune la pro
ducție.

Exemplul minerilor 
mecanizatori de la Paro
șeni trebuie urmat și de 
formațiile de la alte în
treprinderi miniere care 
au în dotare complexe 
de tăiere și susținere me
canizată. La Lupeni, din 
9 formații care au în do
tare complexe 
zate doar una 
obține rezultate 
sarcinile planificate

condusă 
care a 
producti- 
de

mecani- 
singură 

peste

înregistrat la 
vitate un plus 
kg de cărbune pe post 
la producția extrasă 
plus de aproape 2800 tone. T

Am prezentat situați 
de la _ Lupeni pentru c< 
aici s-au obținut și pn 
ductivități de aproape 
9000 kg de cărbune 
post, productivitate 
ferioară celor 
de brigada lui 
Valache de la I.M. Live- 
zeni cu un complex de 
mică înălțime (producti
vitate care s-a ridicat la 
13,1 tone de cărbune pe 
post, cu peste 4000 kg 
pe post mai mult decît 
sarcina planificată).

Aceste cîteva exemple 
sînt suficient de elocven
te pentru a demonstra 
valoarea deosebită a me
canizării 
abataje, 
tunci cînd este 
intensiv, eficient.

obținute
Cristea |

lucrărilor 
dar numai

Gheorghe CHIRVASĂ

(Urmare din pag. I)

Maria Sicoe și Ioana Eleonora — laborante C T C i i *de„.„„sa „rob„e IX'KSV’ufSS

Anul trecut a îndeplinit 
funcția de maistru. Odată 
cu punerea în funcțiune, 
în luna august, pe stratul 
15, a -doua abataje fronta
le dotate cu susținere in

ia conducerea 
revenit Dumitru 
A găsit aceiași 
care-i lăsase și

nimic. La sfirșitul lunii 
august schimburile condu- ■ 
se de Ion Crețu II, Remus 
Chirilă, Iosif I tvan și Ar
pad Szatmari raportau a- 
vansari de 24 m în panoul 
3 și 26 m în panoul 2, pa-

rite deosebite, spunea 
ful de brigadă, revin 
nerilor
Morar,
Nicolae
Chirilă,

șe- 
mi- 

Mihai Vitan, Mihai 
Constantin Iacob, 
Bîgu, Gheorghe 
Ion Dantu, vago-

din 
a- 

folosită

ț

? 
T

dividuală, 
brigăzii a 
Izvoreanu. 
oameni pe 
2—3 nou încadrați. A dis
cutat cu ei explicîndu-le 
că in actualele condiții, 
cînd le este încredințată 
una dintre cele mai bune 
linii de front de la mina 
Uricani, brigada trebuie 
să realizeze J 
șească planul. Cine 
vrea să înțeleagă

și să depă- 
-1—nu 

. „u acest 
lucru, să spună din * capul 
locului. Nimeni n-a spus

Ștafeta a fost predată
nouri care împreună mă
soară peste 100 m lungime 

'de front. Cărbunele extras 
a fost superior planului cu 
peste 600 tone. Luna sep
tembrie întregește rezul
tatele anterioare. Avansa
rea crește în ambele pa
nouri la 31 de metri. Se 
obțin productivități supe
rioare celor planificate. Me-

netarilor Ionel Savin, Lasz- 
lo Nichifor, Costică Sucu- 
turdeanu, Florea Sîrbu și 
Relu Fînaru. Lor li s-au 
alăturat lăcătușii Mihai 
Lazâr, Leonard Pfeffel si 
Francisc Cochioarcă, care, 
zilnic, asigură functiona
rea ireproșabilă a utilaje
lor din dotarea celor două 
panouri. Mai preciza șeful

REFACȚIE. Brigada con
dusă de ing. Alexandru 
Herman, din cadrul ACF 
Timișoara, finalizează lu
crările de refacție a liniei 
de cale ferată între Cri- 
vadia și Petroșani. In a- 
cest fel, peste aproximativ 
zece zile, vor spori viteza 
și siguranța de circulație a 
trenurilor, vor dispare res
tricțiile și închiderile de 
lucrări pe această porțiu-

ne pînă acum dificilă, ne dedicat aniversării a 50 
Iloiu, de ani de la nașterea poe- 

de cir- tului. Simpozionul va a- 
C.F.R. vea loc la IPSRUEEMP 

(Al. H.)
HANDBAL. Sîmbătă, 

de la ora 15, pe terenul 
C.S.Ș. Petroșani, se va 
desfășura întâlnirea inter
națională de handbal mas
culin dintre divizionara B 
Utilajul-Știțnța Petroșani 
și echipa sovietică Spar
tak Donețk. (G.C.)

CINEMATECA. O ecra
nizare după celebra „Da
mă cu camelii", producție 
a studiourilor franceze, fi-

asigură ing. Victor 
șeful Regulatorului 

• culație și mișcare 
. Petroșani.

TEATRU. Vineri : 
. bătă, la Teatrul de

„Valea Jiului" — 
de ocazie" i 
makopoulos, 
tarea colectivului 
al teatrului, 
vor începe 
(AI. H.)

MII NE,
Bibliotecii 
simpozion

și sîm-
■ stat 

„Nevastă 
de Karlos Asi- 

, în interpre- 
artistic 

Spectacolele 
la ora 19.

organizarea
un

în 
municipale, 
„Nicolae Labiș",

gurează astăzi (orele s 10 
14, 16, 18), pe afișul cine
matecii găzduite de 
matograful „7 
din reședința 
municipiu.

DEFINIȚIE, 
denumirea 
ketschupul este un 
sânt 
condimente pentru 
rarea ciorbelor și sosurilor, 
care te îmbie dhi vitrinele 
unor 
re și 
ferite 
puțin

cine-
Noiembrie" 

noastră de

Dincolo de 
cosmopolită, 

— 1 apeti- 
„coctail" românesc de 

prepa-

magazine alimenta- 
tip „Fortuna" din di- 
orașe ale țării, mai 
municipiul nostru.

Nu vă lasă gura apă, mer
ceologi de la ICSA și AP, 
ICS Mixtă Vulcan și Lu
peni, CPVILF ?

TURNEU. In acompa
niamentul grupului vocal 
instrumental „Acustic" din 
Petroșani, formație laurea
tă a Festivalului național 
„Cîntarea României", cu
noscutul solist de muzică 
Ușoară Dan Spătaru efec
tuează un turneu în muni
cipiul nostru. Astfel, astăzi 
„toate drumurile" iubito
rilor muzicii ușoare 
vor întîlni la Casa 
cultură a sindicatelor

Theil, șeful atelierului — 
carcase, pinioane, ax ieși
re, ax stea acționare (de 
la TP2), tije de pinion co
nic (de la TR2), alte di
verse piese de transportoa
re. Și am numit doar pe 
cele mai importante și mai 
solicitate. In ziua investi
gației noastre, pe fluxul 
de recondiționări din ate
lier se aflau repere mult 
solicitate de brigăzile din 
subteran, iar la ele lucrau 
unii dintre cei mai buni 
specialiști, cum ar fi An
drei Cosma, Gheorghe
Stranschi, Cornel Guset, 
Vasile Jitea, Gheorghe
Muntean, Ghizela Naglii, 
Georgeta Tătar.

Odată cu această enume
rare de nume ne-am refe- 
-n, implicit, si la cel de-al 

— «ameți: refolosirea 
pieselor recondiționate. 
Pentru că acest lucru este 
în funcție, mai ales, de ca
litatea -operațiunii, deci de 
felul în care lăcătușii, 
strungarii, sudorii, electri
cienii atelierului se preo
cupă de găsirea unor soi 
Iuții tehnice adecvate, iar 
numele pe care le-am ci
tat reprezintă o garanție 
a reușitei întregii acțiuni.

de brigadă : „In prezent 
există toate condițiile ca 
pînă la sfîr.șitul anului mai 
mult de jumătate din mi
nusul acumulat de briga
dă, în prima parte a anu
lui, să fie recuperat. îmi 
cunosc oamenii și mă ba
zez pe puterea lor de mo
bilizare. Mult cîștigăm 
prin suprapunerea schim
burilor atunci cînd pușcăm 
Ia slîrșit de schimb, și 
se întîmplă asta de mul
te ori. Intr-o oră 40 
oameni dau gata 200 
găuri pușcate, urmînd 
schimbul următor să 
celelalte operații. Acest lu
cru este materializat prin 
cîștiguri suplimentare, cum 
a fost cazul lunilor 
cute, cînd planul a 
depășit".

de 
de 
ca 

facă

tre- 
fost

Petroșani (spectacole, la 
orele: 15,30, 17,30, respectiv. 
20). Mîine, Dan Spătaru 
va fi oaspetele așezămin
telor culturale din Aninoa- 
sa și Vulcan. La cererea 
publicului spectator, în
drăgitul trubadur va con
certa, din nou, sîmbătă 
ora 20, pe scena Casei 
cultură a sindicatelor.

realizată de 
VULPE

Rubrică
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Universitatea cultural - științifică 
în sprijinul producției

Au trecut aproape două 
luni de la deschiderea nou
lui an de invățămînt pen
tru universitățile cultural- 

'.științifice, instituții care 
funcționează pe lingă așe- 
zămintele de cultură și 
care, prin însăși titulatu
ra lor, își propun să con
tribuie masiv la răspîndi- 
rea celor mai noi cuceriri 
ale științei și culturii în 
rindul maselor.

O analiză atentă a acti
vității desfășurate în ca
drul universității cultural- 
stiințil'ice din Petroșani re
levă o creștere a interesu
lui pe care îl stîrnes<? în 
rîndul oamenilor muncii 
din municipiu acțiunile 
organizate atît la sediul 
Casei de cultură cît și în 
întreprinderi și instituții.

Cele 44 de cursuri teore
tice și 15 cercuri tehnico- 
aplicative acoperă o largă 
gamă de domenii, răspun- 
zînd astfel cerințelor 
cursanților, atît ca tema
tică abordată cît și sub 
aspectul calității cursuri
lor.

In majoritate, cursurile 
organizate în acest an î.și 
propun să răspundă unui 
comandament major : creș
terea calitativă și cantita
tivă a producției, în mod 
special a producției de căr
bune, venind astfel în în
tâmpinarea învățămîntului 
profesional. Acolo unde s-a 
înțeles în mod just impor
tanța acțiunilor organizate

în cadrul universității cul- 
lural-științifice, unde s-a 
acordat și se acordă atenția 
cuvenită bunei pregătiri 
și desfășurări a lor, parti
ciparea cursanților ' este 
bună, dezbaterile, mesele 
rotunde, ca și prelegerile 
realizîndu-și obiectivul. Pu
tem aminti în acest sens 
cursurile teoretice care 
au sprijinul I.M. Dîlja, I.M. 
Livezeni, IPSRUEEM,
CCSM, unele desfă.șurîn- 
du-se chiar în incinta a- 
cestora.

De altfel, aceste unități 
sînt unități care dau un 
sprijin substanțial casei de 
cultură în organizarea tu
turor cursurilor universi
tății cultural-științifice, A- 
mintim dintre temele a- 
bordate : „Disciplina teh
nologică, garanția unor 
realizări deosebite" (I.M. 
Dîlja), ^Folosirea rațională 
■și eficientă a mijloacelor 
de transport și prelungi
rea duratei lor de funcțio
nare^ (C.F.R.), „Tehnici și 
tehnologii moderne de ex
tracție și valorificare a ză
cămintelor de cărbuni" 
(I.M. Dîlja), „Aplicarea teh
nologiilor noi de prelucra
re și tratament termic la 
piesele de schimb pentru 
utilajele minier e“ 
(IPSRUEEM).

Se acordă o atenție per
manentă cursurilor care 
își propun răspîndirea ce
lor mai noi cuceriri ale

științelor sociale în rîn
dul maselor, cunoașterea 
cît mai aprofundată a do
cumentelor de partid, a 
operei tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Aceste cursuri 
— din care amintim „Din 
gîndirea social-politică și 
filozofică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu", „Româ
nia în viața internaționalei", 
„Valea Jiului — file de is
torie" — sînt bine organi
zate, avînd o participare 
bună a cursanților.

Ni se pare demn de re
levat efortul pe care îl în
treprinde consiliul de con
ducere — rector, prof. Ti- 
beriu Gagyi — pentru or
ganizarea cursurilor de 
matematică, fizică, limbă 
română, cursuri care se 
bucură de o largă audien
ță, mai ales în rîndul ti
nerilor. Alte domenii, bine 
reprezentate sînt educația 
juridică și sanitară.

In ceea ce privește cer
curile, amintim ca fiind 
bine organizate cele de 
limbă engleză, chitară, 
dactilografie, stenografie, 
balet (pentru copii), croi
torie, ceea ce a făcut ca 
planul economic al uni
versității cultural-științifi
ce din Petroșani să fie 
realizat și depășit. Iată că, 
acolo unde există preocu
pare, rezultatele se impun 
de la sine.

H. ALEXANDRESCU

Astăzi: A M I bl O A S A

Argument
Viața unei mine înseamnă", în primul rînd, producția ei. Douăzeci 

și patru de ore din douăzeci și patru, trei sute șaizeci și cinci de zile 
din trei sute șaizeci și cinci. Dar mai înseamnă un univers uman apar
te, cu specificul său, cu biografiile lui în cărbune. Cu acești bărbați cu
tezători, cu acești căutători ai comorilor din subteran. Cu bătăliile și 
triumfurile lor.

Această rubrică își propune să fie o „bătaie gazetărească" din 
pulsul intens al lumii minei. Cu modestia cuvenită, pentru că bogăția 
faptelor de muncă și omenești este atît de mare, îneît nu poate fi cu
prinsă într-un spațiu de ziar, oricît de mare. Și cu invitația adresată 
oamenilor minei de a considera scrisă de ei și pentru ei. De eforturile 
lor, pentru eforturile lor.

„Telex“ de producție

I

Actualități în diagnosticul și tratamentul 
bolilor cardiovasculare

• In această lună, cantitățile de căr
bune extrase din subteran au început 
să crească în mod constant : de la 1874 
tone pe data de 1 noiembrie, la 2082 
tone în ultima zi a primei decade. • Suc
cesele unor brigăzi fruntașe: Ortacii
din brigada lui Vasile Florea realizea
ză productivități cu 2,5 tone pe post 
mai mari decît sarcina planificată. • 
Brigada lui Iosif Prisecan nu se lasă 
mai prejos. Și minerii Constantin Caza- 
cu. Ion Sularea, Vasile Jurcău vor să 
adauge, în această lună, noi cantități de 
cărbune plusului de 745 de tone reali
zat în octombrie. Cu alte cuvinte, vor 
să se „țină aproape" de Petru Perdun, 
Mihai Podaru, Traian Cerna, Gheorghe 
Ceoica, din brigada lui Florea. • For
mațiile de la pregătiri își înțeleg meni

rea in realizarea producției viitoare, do
vedind acest fapt prin depășirea sarci
nilor de plan la această importantă ac
tivitate. Productivități superioare pe 
post obțin brigăzile conduse de Vasile 
Mereuță (0,29 metri cubi în plus fată de 
normă), Sava Robu (0,21 metri cubi), 
Mihai Grijuc (0,17 metri cubi), Francisc 
Mate (0,14 metri cubi). La aceasta, o 
contribuție însemnată o aduc ortacii lor. 
Ion Maxim, Ion Rișcu, Dumitru Anto
ne!, Radu Oprișan, Spiridon Munteanu, 
Pavel Rus, Vasile Spiridon, Gheorghe 
Mihalache, Victor Teodor, Alexandru 
Gabor, Iosif Mate, Iosif Silaghi. • La 
investiții, planul Ia săpări este realizat, 
de la începutul anului, în proporție de 
103,47 la sută.

Interviu cu medicul primar RADU V. RA DU, șeful secției cardiologie a Spitalului 
municipal Petroșani, participant la recentul Cnnei ’4>C -----1 » —

------- 1 ,i„ m al UI-lc^tC°"^ulNmun"cai- t^ea1U1bomorUde inimă 
de Cardiologie, unde a reprezentat Spitalul munici ——
Ta. Petroșani și a prezentat comunicarea: Reabih-
tarea conversiei chimice a fibrilației atriale 
orare care a fost favorabil apreciata și aP.uuta 1 
volumul congresului, medicul primar Radu V.Rad^ 
șeful secției cardiologie a Spitalului di .S. earo 1.
solicitărilor redacției de a Prezenta Clt'țpr,lor , zia 
rului citeva din problemele dezbătute in acest 1 
rum al științei medicale

__ Am fost deosebit de 
onorat că am reprezentat 
unul dintre cele mai mari 
centre muncitorești din 
țară — spitalul mineri
lor din Valea Jiului — la 
Congresul al IlI-lea de 
Cardiologie — cu parti
cipare internațională — 
și unde am prezentat 
preocupările noastre în 
prevenirea, tratarea, a- 
meliorarea și vindecarea 
bolnavilor de inimă. In 
cele trei zile de desfășu
rare a Congresului s-au 
dezbătut sub formă 
î _, 
se rotunde, cele mai

pivcaizi 
lu

de 
rapoarte, comunicări, me- 

—i ac- 
tuale probleme în diag
nosticul și tratamentul 
medical și chirurgical al 
bolilor cardiovasculare. 
Nivelul comunicărilor, al 
discuțiilor, a fost deose
bit de ridicat, în pas cu 

- cele măi noi cuceriri ale

Cu toate grupurile 
în funcțiune

(Urmare din pagina I)

românești.
științei medicale mon
diale din domeniul res
pectiv. S-a subliniat prio
ritatea românească în 
confecționarea de valve 
cardiace, ele fijnd accep
tate și solicitate în multe 
țări avansate din lume în 
tratarea bolilor dc inima. 
De asemenea, s-au dez
bătut și clarificat pro
bleme legate de diagnos
ticul cardiopatiei ische
mice, a hipertensiunii ar
teriale. S-a prezentat ne
cesitatea aplicării 
rilor de prevenire 
mară și secundară 
Iilor de inimă. In 
tul de încheiere a 
rilor Congresului, 
ședințele Societății

Mihail Anton, a subliniat 
progresele deosebite 
registrate — prin I 

; conducerii partidului

măsu- 
pri- 

a bo- 
cuvîn- 
lucră- 

pre- 
Națio- 

nale de Cardiologie, prof.

în- 
grija 

. Și

în dotarea cu aparatură 
și în pregătirea specia
liștilor; atît în centrele 
universitare cît și în ce
lelalte centre, printre 
care, se numără și spita
lul nostru din Petroșani..

_  In lumina orientă
rilor științifice jalonate 
de Congres, cum se va 
acționa la Spitalul muni
cipal Petroșani ?

_ . in atenția noastră, a 
conducerii spitalului, cu 
sprijinul organelor loca
le de partid și de stat, a 
C.M.V.J., prin dotările și 
aparatura modernă de 
care dispunem și care va 
fi întregită în perioada 
următoare, expresie grăi
toare a grijii deosebite 
față de sănătatea oame
nilor, prin investigațiile 
și cercetările ce le efec
tuăm, zi de zi, vom ac
ționa pentru tratarea 
cu înaltă competență pro
fesională a celor 
tinzi de boli 
vom face totul 
reda activității
ve, familiei.

Interviu consemnat de 
Teodor RUSU

I
i 
i
i

j

sufe-
cardiace, 

pentru a-i 
producti- j

1

!
II

%

Foto: Adrian POPArent™ 
titlul de miner.

INTERVIU FULGER

Tinerețea, într-o
— Chiar sînteți cel 

mai tînăr brigadier de 
la Aninoasa, tovarășe 
Aurel Boancă ?

_  De vreme ce con
duc brigada tineretului, 
vă imaginați... _

_  A cui a fost ideea 
înființării ei 2

_  A noastră, a tine- 
' rilor. Inițiativa a găsit 
! înțelegere și sprijin la 
( comitetul de partid, de 
( sindicat, la conducerea 
ț unității. .
( — Cum a fost înce-
( putui ? .
? _  Ca orice început,
( mai greu. Pînă ne-am 
< cunoscut mai bme in-

mină centenară
tre noi, pînă am cunos
cut mai bine locurile 
de muncă, ba am dat 
și peste niște dificultăți 
tectonice... Așa se face 
că în prima lună (bri
gada a fost creată la 
10 septembrie), am ra- 
mas puțin sub plan. In 
octombrie ne-am reali
zat indicatorii și- (

— Si ?
_  Și în noiembrie și 

decembrie ne vom stră
dui să-i depășim- Vrem 
ca primul revelion 
brigăzii tineretului 
fie și o sărbătoare 
producție pentru noi.

al 
să 
de

Inovație->

focurile de mină sînt duș
manii perfizi și periculoși 
ai ortacilor. Neprevenite 
sau nestrunite la vreme, 
pot provoca stagnam de 
producție, scoaterea dm 
circuit a unor abataje, 
lată de ce o asemenea 
problemă se afla Plint^ 
prioritățile de studiu ale 
Comisiei inginerilor Și 
tehnicienilor. Preocupare 
din care s-a ivit o. îno- 
vație (autori: Gheorghe
Rancea, inginer-șef cu 
securitatea muncii și Ion 
Drăgus, de la CCSM), ma- 

’ terializată într-un dispo- 
' zitiv pentru tratarea cu 
’ substanțe chimice anti- 
’ pirogene în zone predis

puse la autoapnnderea 
r cărbunelui. Instalația (pe 
( cît de lungă îi este de- 
( numirea, pe atît de £fi- 
( cientă îi este acțiunea), 
? are un debit optim, este 
( ușor manevrabilă, poate 
( fi' racordată la rețelele de 
( presiune deja montate în 
( subteran. Calități care o 
< recomandă pentru o fo- 
( losire generalizată.

și
Preocupare

f Gheorghe
inginer-șef cu

Rubrică realizată de 
Sabin BORCAN

a produs peste 33 000 000 
kWh.' Strădaniile și e- 
forturile colectivului de 
a produce cît mai multa 
energie electrică trebuie 
să le sprijinim cu toții 
prin gospodărirea judi
cioasă și folosirea rațio
nală a acestui bun de 
preț — energia electrica 
—, fără de care nu poa
te' exista progres și bu
năstare. Energeticienii, o 
produc muncind neobo
siți, zi și noapte, noi tre 
buie să o folosim rațional 
și chibzuit.

A.

Colectivul unității nr. 17 „Autoservire d'n car
tierul Petroșani Nord se bucură de apre?^" jT™ 
nartea cumpărătorilor. Secretul? Servirea civilizata, 
aprovizionarea ritmică, o fer!r^t^a^LEX/“NDRU 
bilitnte.

Mineri în case noi
In luna aceasta, alți 

mineri se mută în case 
noi, fiindu-le repartiza
te locuințe în Aninoasa 
și Vulcan. Constantin 
Fina, (vagonetar, sectorul 
VI), Nicolae Vulc (lăcă
tuș, sectorul VIII), Nico
lae Pop (electromecanic, 
sectorul VIII), Ștefan Co- 
jocaru (miner, sectorul 
VI), și alte nume, pînă 
la cincisprezece, vor a- 
părea pe ușile apartamen
telor respective.

H ZG-ZAG lana
„formulă"

ZIG-ZAG
■ Aleea fruntașilor : o ^^^"^'vStă"^ 

cinstire a celor caie repr narte si pe
hărniciei minerești la 1 A^oa f cu cllipurile orta- 
alta, te mtimpma tablouri mau P

, -mai 

lun^Lj Jondul social alC ^^Smează
oo wi 9-1^ Ici Anul trecut, ciupa iu.h tovarășa Stratica Bolonduț, contabilă sm ^acordaj 
membrilor un beneficiu de 3.38 la um 
aproape un procent și jumătate mai mult 
planificat. La mai mare 1 .

iw Cămările cantinei au prnnit, piua 
de torfe de cartofi. 7 tone de varză, _
covi 3500 de conserve. 1400 kg de țelina. _
de melange" nen+ru ciorbe. 1400 de kg gogonel 
si alte produse însilnzabile Gheorghe Cocota, res
ponsabilul uniații, ne asigură că. foarte repede, 
vor intra si alt'’ sor ........... .
fi sporite Poftă hună I

la

acum, 45
............„ 4 tone de mor-

, 1400 kg de țelină, 1000 kg

Gheorghe Cocotă, 
ne asisuiă că. foarte . 
r+imente, cantitățile actuale vor
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii Zambia 
LUSAKA 13 (Agerpres).

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, 
tele Republicii 
România, și a 
Elena Ceaușescu 
transmise un călduros 
saj de salut, împreună 
cele mai bune urări 
sănătate și fericire perso
nală președintelui Parti
dului Unit al Independen
ței Naționale, președin
tele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda, și 
tovarășei Betty Kaunda, 
precum și urări de pace, 
progres și prosperitate po
porului zambian prieten.

Exprimînd deosebita gra
titudine pentru i_ 
primit, președintele 
ne th David Kaunda 
gat să se transmită tova
rășului N i c o 
Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu, în numc-

președin- 
Socialiste 
tovarășei 
au fost 

me- 
cu 
de

mesajul
Ken- 
a ru-

1 a o

le său și al tovarășei Betty 
Kaunda, un călduros salut 
prietenesc, cele mai sin
cere urări de sănătate și 
fericire personală, iar po
porului român prieten 
noi succese pe calea pro- 
giesului și dezvoltării mul
tilaterale.

Președintele 
David Kaunda a apreciat 
în mod deosebit 
externă activă și 
tivă a țării noastre, iniția
tivele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vizînd înlătu
rarea pericolului unui nou 
război, lichidarea marilor 
decalaje dintre țările să
race și cele bogate, soluți
onarea pe calea tratative
lor a tuturor conflictelor, 
eliminarea ultimelor ves
tigii ale colonialismului, a 
politicii necolonialiste de 
apartheid și discriminare 
rasială. In acest context, 
a fost relevată poziția con
secventă de sprijin ferm

Kenneth

politica 
construe-

FAPTUL DIVERS

VIRSTA ? 
„APROXIMATIV" 130 

DE ANI
In Kenya a încetat din 

viață cel mai în virstă 
locuitor al țării — Petro 
Gacheira Mburuburu 
în vîrstă de „aproxima
tiv" 130 de ani._ Potrivit 
au de~ sd-angpbȚt' lfȚnvÎ7 
de stră-strănepoți.

CAMPANIE 
ANTIALCOOLISM

Aproximativ opt 
lioane de brazilieni 
10 la sută din populația 

i — suferă
con- 
alco- 

la 
în

mi-

adultă a țării 
de maladii datorate 
suinului de băuturi 
olice, s-a relevat 
Congresul național 
problemele alcoolismu
lui care a avut loc la 
Rio de Janeiro. Pentru 
a se pune capăt acestei 
situații, este necesară o 
amplă campanie națio
nală împotriva alcoolis
mului, au subliniat pâr
tiei panții la congres.

MASURI PENTRU 
SEMNALAREA 
CICLOANELOR

In Bangladesh va .. 
înființat un Comitet na
țional de coordonare ca
re să vegheze și să în
treprindă o serie de mă
suri de urgență în cazul 
semnalării cicloanelor,

informează agenția Chi
na Nouă, citind presa 
din Dhaka. Comitetul va 
adopta un program de 
acțiuni ce vor fi între
prinse în cazul cicloa- 
nclor, respectiv și inun
dațiilor provocate de a- 
cestea.

Sursa citată reamin
tește că Bangladeshul, 
prin poziția sa geografi
că, este adesea victimă 
a cicloanelor, ultimul 
fenomen de acest fel 
soldîndu-se în mai. a- 
—j __—. + „ r.<> s nnn do

Regiuni întinse din 
vestul, nordul și centrul 
Statelor Unite sînt afec
tate, începînd de dumi
nică, de viscole puterni- 

agențiile a- 
presă. Că- 
zăpadă se 

îndeosebi 
munte. A- 
șoselele și 

din munții 
.Washington sînt 
De

ce, relatează 
mericane de 
deri mari de 
înregistrează 
în zonele de 
proape toate 
drumurile 
statului 
blocate. De asemenea, 
din cauza căderilor ma
sive de zăpadă, în regi
unile din nordul state
lor Arizona și Utah șco
lile au fost închise. Po
trivit unui bilanț preli
minar, cel puțin 15 per
soane și-au pierdut via
ța din cauza intemperi
ilor.

fi
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FILME
PETROȘANI 

iembrie: Dama cu came
lii; Unirea: Vulcanul; Pa- 
rîngul: Superman, I—II.

PETRILA: Romeo 
Julieta la sat.

i

t

Deschiderea lucrărilor Conferinței 
Mondiale a O.N.U. pentru A.I.T.

noastră 
popoarelor 

dezvol- 
pe calea

acordat de țara 
luptei juste a 
africane pentru 
tarea lor liberă 
progresului economico-so- 
cial.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către șeful statului 
zambian a delegației par
lamentare române, 
dusă de tovarășul 
Szasz. membru i 
al Comitetului Politic 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, care 
întreprinde o vizită ofici
ală de prietenie în Repu
blica Zambia, la invitația 
parlamentului din această 
tară.

, con-
Iosif 

supleant 
E-

NAȚIUNILE UNITE 13 
(Agerpres). — N. Chilie 
transmite : La sediul din 
New York al O.N.U. au 
început miercuri lucrări
le Conferinței Mondiale 
a Națiunilor Unite pentru 
Anul Internațional al Ti
neretului (A.I.T.) care se 
desfășoară în cadrul celei 
de-a 40-a sesiuni a Or
ganizației Națiunilor U- 
nite, constituind unul din 
momentele de referință ale 
actualei sesiuni a Adună
rii Generale și, în același 

culminant 
de

a 
al

PLENARA C.C. 
AL P.M.S.U.

BUDAPESTA 13 (Ager
pres). — La Budapesta a 
avut loc Plenara C.C. al 
P. M. S. U., sub pre
ședinția lui Janos Kadar, 
secretar general al P.M.S.U. 
Plenara a analizat pro
iectul directivelor planu
lui dezvoltării economice 
a țării în cursul celui 
de-al VII-lea cincinal 
(1986—1990) și a ascultat o 
informare privind situa
ția internațională actuală, 
transmite agenția M.T.I.

timp, punctul 
al întregului proces 
pregătire și marcare 
Anului Internațional 
Tineretului sub deviza
„Participare, Dezvoltare, 
Pace", declanșat prin con
sacrarea, pe bază de con
sens, de către Adunarea 

întrevedere

Generală a O.N.U., a unei 
valoroase 
României, 
Nicolae Ceaușescu, 
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
ședințele Republicii 
cialiste România.

A.I.T. s-a înscris, astfel, 
ca o concretizare necesa
ră a concepției realiste, 
profund mobilizatoare a 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind rolul și 
contribuția T 
soluționarea i 
problemelor 
temporane, la 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastra.

La actuala Conferință 
Mondială a O.N.U. pentru 
A.I.T. sînt reprezentate 
toate cele 159 de state mem- 

„bre ale organizației mon-

inițiative a 
a tovarășului 

secre-

pre-
So-

tineretului la 
echitabilă a 
lumii con- 

edificarea

diale, o dovadă grăitoarp 
a interesului deosebit fa
ță de această reuniune 
constituind-o prezența u- 
unui mare număr de
miniștri pentru probleme
le tineretului, de conducă
tori ai unor organizații 
de tineret din țări situate 
pe toate meridianele pla
netei, a altor înalți repre
zentanți ai statelor, cu 
competențe și preocupări 

în problemele tinerei ge
nerații.

In deschiderea lucrărilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicu Ceaușescu. 
cretar al C.C.
ministru pentru 
le tineretului, 
le Comitetului 
tiv al O.N.U. pentru A.I.T.

Lucrările Conferinței 
Mondiale a O.N.U. pentru 
A.I.T. continuă.

prim-sc- 
al U.T.C., 
probleme- 

președinte- 
consulta-

între tovarășul Nicu Ceaușescu 
și secretarul general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE .14 
(Agerpres). 
transmite : 
Ceaușescu, 
al C.C. al U.T:C., ministru 
pentru problemele tinere
tului, care se află la New 
York cu ocazia desfășură- i 
rii Conferinței Mondiale a 
Națiunilor Unite pentru 

ț Anul Internațional al Ti
neretului, a avut miercuri 
o întrevedere cu secreta
rul general al O.N.U., Ja-

— N. Chilie 
Tovarășul Nicu 
prim secretar

vier Perez de Cuellar.
Cu aeest prilej, secreta

rul general al O.N.U. a 
rugat să se transmită pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu un salut căldu
ros, cele mai bune urări de 
sănătate, și fericire perso
nală, împreună cu apreci
erea sa deosebită față de 
interesul și contribuția 
României, a șefului statu
lui român la întărirea ro
lului O.N.U. în soluționa-

rea marilor probleme ale 
vieții internaționale. El 
a adresat felicitări Româ
niei pentru întreprinderea 
inițiativei lansării Anu
lui Internațional al Tine
retului sub egida O.N.U., 
pentru modul în care a 
acționat pentru ca aceas
tă acțiune a Națiunilor U- 
nite să devină o manifes
tare de prestigiu, cu un 
puternic ecou în întreaga 
lume.

S. U. A.
In ultimii patru ani, ța- ce. Aproximativ 40 la su-

ne de dolari. In același 
«mp, Congresul a fost ne
voit să aloce niște biete 
fonduri pentru oameni 
flă^mînzi și fără locuințe, 
neînstare să se ajute sin
guri. Generația tînără 
trebuie să spună „Nu“ con
flictului nuclear, „Nu“ ar
melor de distrugere în 
masă, „Nu“ cursei înar
mărilor — una dintre ce
le mai mari poveri ale 
omenirii — întrucît ea a- 
menință pe toți oamenii 
planetei, constituie un act 
de sfidare la adresa celor 
săraci și, în final, 
sigură nimănui 
tea. Dacă noua 
nu va putea pune 
cursei înarmărilor, o 
generație nici nu va mai 
exista.

In 1983 — ultimul an 
de cînd există date exacte 
— în țara noastră au e- 
xistat 35 milioane locuitori 
aîlați sub nivelul oficial 
al sărăciei. Ritmul crește
rii sărăciei în țara noas
tră este unul dintre cele 
mai mari din 1965 încoa-

înC1fSaînt C°pHi bacilor.
1983, aproximativ ju

mătate dintre copiii și ti
nerii proveniți din fami
liile negrilor și latino-a- 
mericanilor se aflau în a- 
ceastă categorie. Dacă a-

etățile, 5 la sută dintre fa- 
— -^oiw-^ețîrfeJu nj- 
proape 43 la sută din no- 
găția națională. Un pro
cent din familiile aflate 
în vîrful piramidei a- 
veau aproape 20 la sută 
din aceste bogății, iar 50 
la sută dintre familiile de

de 7 la ■ sută al 
șomajului este 

a -

D I N presa străină
(„VILLAGE VOICE")

nu a- 
securita- 

generație 
capăt 

altă

an

. ......................"............................................ ............................................................

ceste cifre nu vă conturea
ză imaginea, gîndiți-vă că 
m viitorii 10 ani aproape 
25 la sută dintre americani 
vor avea un nivel de trai 
sub nivelul recunoscut o- 
ficial al sărăciei.

Sistemul nostru econo
mic este astfel făcut, în
eît diferența dintre săraci 
Și bogați să fie una din
tre cele mai mari din toa
te țările occidentale. In 
1983, aproximativ 20 la 
sută dintre cei mai bogați 
americani aveau mai mult 
decît posedau 70 la sută 
dintre cei care se aflau pe 
treapta socială cea mai de 
jos. In ce privește propri-
. ................................... .. . ................

la marginea societății a- 
veau cinstea" să dețină 
doar 4 la sută.

Generația noastră i-a a- 
runcat pe săraci la margi- 

societății și ne place 
să închidem ochii asupra 
nevoilor celor săraci. Noi 
menținem discriminarea ra
sială în fiecare minut al 
existenței noastre și de 
aici se explică și nivelul 
mare al șomajului în rîn- 
dul populației de culoare. 
Femeile trebuie să mun
cească, spunem noi, dar le 
plătim cu miți puțin decît 
pe bărbații care prestează 
aceeași muncă. Unii din
tre noi chiar susținem că

procentul 
nivelului . 
pertinent. — •«-
cum 20 de ani cifra ar. fi 
alarmat întreaga societa
te. Dar vina noăstră nu 
eliberează tînăra genera
ție de îndatorirea morală 
de a face astfel îneît nici 
un american să nu fie flă- 
mînd, fiecare să aibă un 
loc de muncă, nici unul 
să nu fie lipsit de strictul 
necesar.

Tînăra generație trebuie 
să se formeze în 
societății noastre, dar 
noua idee că fiecare 
trebuie să J
să-și spună cuvîntul 
dezvoltarea economică 
țarii, inclusiv dreptul 
r..... Ț ■
buie să aibă 
prioritară î:„ 
lor, iar producția destina
ră dezvoltării și bunăstă- 

în fața producției 
----------- Nu

Nu 
în același 

„Da“ păcii și tot 
dorinței de înarma-

cadrul 
cu 

om 
aibă dreptul 
~~. —.... .1 m

a 
la 

muncă. De fapt săracii tre- 
~ă importanța 
în fața bogați-

rii — în fața p. _ 
destinată înarmării, 
putem fi duplicitari, 
putem spune, 
timp 
„Da
re.

LUPENI — Cultural:
Toate mi se întîmplă nu
mai mie.

URICANL Stele de 
nă.

N.R, Eventualele 
dificări intervenite 
programarea filmelor 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV.

iar-

mo- 
în
a-

LONEA: Pirați 
lului XX.

VULCAN - 
rul: Mireasma
tîrzii.

Și

n seco-
20,00
20,20

Telejurnal.
Actualitatea in eco-

Luccafă- nomie.
ploilor 20,35 Tinerețea noastră

— tinerețea Epocii

Ceaușescu (color).
— Emisiune-concurs re

alizată în colabora
re cu C.C. al U.T.C., 
Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studen
ților Comuniști din 
România, Consi
liul Național al Or
ganizației pionie
rilor. Participă

• județele : Alba, Ca- 
raș-Severin, Călă
rași și Neamț.

21,50 Telejurnal.

perspective. 15,00 Club 
univers 20. 16,00 Buletin 
de știri. 16,05 Cîntec de 
împlinire. 16,25 
gazeta economică.
Sfatul 
Buletin 
Politica 
Te apăr 
mea 
cal.

Radio-
16,55
17,00
17,05

17,35 
patria 
muzi- 
serii.

Radio- 
într-o 
23,00

i
i

RADIO
a 1 la
Realizări

3,
Și

-. C°^,Ul 0£ RE0ACT,E ‘ '«h BALAN, toon OU8EK, Dorin GH6ÎA ion MUSîaia 
S.mion POP - redocto» țel. feodo. RUSU - redeem, sei adjunct liberia SPÂTARU

medicului, 
de- știri, 
noastră, 
și te cînt 
program

18,00 Orele 
Radiojurnal 20,00 
jurnal. 22,00 O zi 
oră. Radiojurnal. 

Nocturna muzicală. 23,55 
24,00 Buletin de știri.

memento

ț

i
i

I

i
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