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Vizita oficială de prietenie 
în tara noastră a președintelui 
Republicii Democratica Somalia, 

general-maior Mohamed Siad Barre 
Ceremonia sosirii

tu pregătirea Congresului
consiliilor oamenilor muncii-----   ------------------- .---------- I----------------- ------ -—» —  — 

reprezentanților oamenilor muncii, cînd minerii sectorului VI s-au angajat să recupereze restanța la producția de cărbune înregistrată de Ia începutul anului (peste 2000 tone cărbune), harnicul colectiv raportează la data de 1® iunie realizarea unei producții suplimentare de 2575 tone de cărbune cocsifi- cabil, Minerii sectorului Vr își recuperează astfel integral minusul de la începutul anului, realizând si Up plus de peste 500 tone de cărbune, la zi. Cele maj mari depășiri Ie înregistrează brigăzile >de la abatajele frontale dotate cu complexe mecanizate. Brigada condusă de Pavel Bujor în această lună a obținut o 'producție suplimentară de 782 tone de cărbune, iar brigada condusă de Marin Ionescu un plus de 627 tone cărbune.Ambele formații dotate cu complexe mecanizate realizează randamente mai mari eu eîte 3 tone de cărbune pe post.La pregătiri, colectivul sectorului VI realizează un plus —■ cumulat de la începutul anului de 400 ml. Formațiile care și-au adus o contribuție deosebită la acest frumos rezultat sin, cele’ conduse de brigadierii Nicolae Kalman și Constantin Preoteasa, care realizează depășiri de 2 ml pe zi față de sarcina planificată. în sectorul VI — fiind unul dintre cele mai mecanizate sectoare — își aduc în mod deosebit contribuția și muncitorii de la activitatea electromecanică, cei ce asigură o funcționare ireproșabilă utilajelor din dotare.
Adunări generale ale oamenilor muncii
Disciplina și ordinea—condiții 

esențiale ale eficienței economice
Accent pe creșterea productivității munciiIn cele 5 luni ale acestui an — problema de fond a- nalizată în adunarea generală a oamenilor muncii de la I.M. Dîlja — nici o formație de muncă nu și-a realizat sarcinile planificate. Acest fapt, sintetizat in cele peste 12 000 tone de cărbune, era necesar nu să fie justificat in fbriîmul democrației . muncitorești din întreprindere, ci privit într-un mod realist, critic și autocritic, pentru a contribui la realizarea eficienței economice a întreprinderii. Aspectul esențial, semnalat de fiecare opinie a celor care au vorbit, este

Zile decisive pe șantierul 
întreprinderii de produse electrotehnice

Sub semnul urgenței în1 investiții
. NOILE CAPACITĂȚI CARE TREBUIE

SA PRODUCĂ IN ACEST AN

Pe șantierul întreprinderii de produse electrotehnice — Petroșani după circa 30 de zile, conform termenului prevăzut în grafic, vor fi puise în funcțiune primele capacități de producție. Există asigurate condițiile pentru respectarea termenului de predare a acestui important obiectiv economic ?Căutăm la fața locului răspunsul la această întrebare. Vizităm vastul șantier care se întinde Pe o suprafață de peste an hectar. Constatăm lucruri îmbucurătoare. Printre reperele mai importante predate beneficiaru

disciplina, înțeleasă în toate componentele ei concrete. Cele peste 4 000 de absențe nemotivate constituie un fenomen care trebuia să concentreze, Intr-un mod unitar și ferm, activitatea organizației de partid, a consiliului oamenilor muncii, a comitetelor de sindicat și U.T.C. Indisciplina s-a manifestat chiar și în timpul lucrărilor adunării generale a oamenilor muncii și nu am remarcat o atitudine de intransigență față
T. SPĂTARU

(Continuare in pag. a 3-a)

lui pentru montaje se numără hala secției motoare electrice, secția prelucrări metalice și secția de vopsitorie. Un fapt pozitiv îl constituie buna colaborare dintre constructor și beneficiar. Răspun- zînd solicitărilor beneficiarului, constructoriișî-au concentrat forțele asupra spațiilor destinate montajelor din secțiile

Consecventa 
hărniciei 
minereștiMinerii de la Paroșeni, se situează și în această lună în fruntea întrecerii socialiste înscriind Pe graficul hărniciei un plus de 815 tone de cărbune. Cu producția extrasă supli- L mentai' de la începutul a- nuliij plusul de cărbune se ridică la peste 9200 tone. Rezultatele obținute sînt urmarea firească a asigurării creșterii randamentelor 1® formațiile dotate cu complexe mecanizate. Astfel, brigăzile conduse de experimentalii șefi de brigadă Titu Țea- qenco și Nicolae Andrașic realizează randamente maj mari dectt sarcinile planificate cu 1400 kg de cărbune pe post și, respectiv, 3500 kg cărbune pe post. Creșterea randamentelor în abataje s-a realizat printr-o mai bună utilizare a- timpului de lucru, folosirea rațională a utilajelor din. dotare și întărirea discipline j de producție.

Reprezentanții oamenilor muncii de La I.M. Vulcan au abordat in spirit de înaltă exigență muncitorească modul în care colectivul minei acționează, și înfăptuiește Sarcinile ce-i revin în realizarea producției fizice de cărbune, astfel îneît purtătorii săi de cuvînt Ia apropiatul Congres al consiliilor oamenilor muncii să poată raporta că aceste sarcini sînt onorate integral. Idee călăuzitoare de mare valoare, a reveniț cu pregnanță in discuție pe tot parcursul adunării generale. Dacă bilanțul pe pri

productive. In hala corpului principal, unde-i în- tîlnim pe muncitorii be- toniști din formația condusă de Petru Răuț, „cei mai hărnici constructori", cum ni i-a recomandat însoțitorul nostru, ing. Iloft- munt Gudisch, șeful lucrărilor de construcție de la I.P.E., se execută turnări de pardoseli. Odată cu aceasta, în curînd se va putea trece și aici la

La invitația tovarășului Nicolae Ceâușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii- Socialiste România, marți. la amiază, a sosit în Capitală. Intr-o vizita oficială de prietenie în România, general-maior Mohamed Siad' Barre, secretar general a! Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii Democratice Somalia.Vizita înaltului sol : al poporului somalez în țara noastră, convorbirile, la ni- ■■ ■ 
începereaLa Palatul Consiliului de Stat au început, marți. 16 iunie, convorbirile _■ oficiale între tovarășul Nicolae Ceauștacu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și general-maior Mo- mamed Siad Barre, secretar general al Partidului Socialist • Revoluționar Somalez. președintele Republicii Democratice Somalia.La convorbiri participă persoane: oficiale române și somaleze. ,Tovarășul N i cp 1 a e Ceâușescu a salutat cu căldură vizita în România a
Tinărul bilgâdlar Zol- 

tan Farago de la I.M. 
Dîlja, alături de doi or

taci, după ieșirea din Șut.

Foto : Șt. NEMECSEK

mele cinci luni ale anului consemnează realizarea in plus față de prevederile perioadei a peste 1400 tone de cărbune, luna iunie, după prima decadă, s-a încheiat cu un minus corespunzător sarcinilor pe o zi lucrătoare. Particjpanții la discuții au exprimat, în numele colectivelor de muncă din care fac parte, angajamentul lor ferm și unanim de a recupera a- cest minus pînă la data începerii lucrărilor Congre-
T. CAMI’IANU 
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montarea utilajelor. ’ „Am avut termene strînse de predare . a lucrărilor — ne informează ing. Valentin Enache, șeful lotului Petroșani al T.C.I. Brașov — și, la solicitarea beneficiarului, ne-am străduit să le predăm în devans, în corelare cu termenele prevăzute pentru montarea utilajelor sosite pe șantier". Afirmația șefului de șantier își găsește confirmarea Și prin cîteva cifre. De la începutul a- cestui an planul la capitolul construcții montaje
Viorel STRAUȚ 

(Continuare in pag. a 2-a) 

vel înalt româno-somaleze ce vor avea loc cu acest prilej, reprezintă un moment de mare însemnătate în cronica relațiilor de prietenie și: colaborare dintre România și Somalia, ele ur- mînd să deschidă noi orizonturi conlucrării bilaterale în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și progresului social, al destinderii .și înțelegerii în întreaga lume.Ceremonia sosirii , șefului statului somalez a avut Ioc pe aeroportul Otopeni.
eon vorbirilor oficialesecretarului . general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii, Democrati- 

i ce Somalia, care se înscrie 
ea un moment important în evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale. Conducătorul partidului și statului nostru și-a exprimat convingerea că actualul dialog româno-somalez. la nivel înalt se va încheia cu un bilanț rodnic, conferind, prin rezultatele sale, noi dimensiuni conlucrării prietenești dintre cele două partide, țări' și popoare.General-maior Mohamed Siad Barre, a mulțumit 

Acțiunea „HUILA — Cîmpu lui Neag“

Reporter în post iix

Indisciplina - o „prezență" 
care trebuie să dispară 

din șantier!
Trimisul nostru pe șantier relatează :Cu toate că vremea bu- sînt cauzele acestor nerea-nă a favorizat desfășurarea unei activități fără reproș, această săptămînă a debutat sub nivelul așteptărilor. Dacă la cărbune situația se menține satisfăcătoare (plus 47q tone pe ziua de luni), acțiunea de descopertare continuă să „sufere", datorită deselor defecțiuni electromecanice, dar mai ales indisciplinei care „tronează" nefericit a- supra activității pe șantier. 

Astfel, de la începutul acțiunii se înregistrează un minus de 3427 mc steril excavat și transportat. Care 

X’e frontispiciul . aerogării se aflau portretele președinților Ni co 1 a e Ceâușescu și Mohamed Siad Barre, încadrate de drapelele de stat ale României și Somaliei,In întîmpinarea înaltului oaspete somalez a venit tovarășul Nicolae Ceâușescu.
La ora 14,OU avionul cu care a călătorit șeful statului somalez a aterizat.La coborîrea din avion, tovarăș ui Nicolae Ceaușesi • u

(Continuare in pag. a 4-a) 
cordial pentru invitația de a vizita țara noastră, pentru calda ospitalitate cu,care a fost primit pe pămîn- tul românesc. Șeful partidului și statului somalez și-a manifestat, la rîndul său. încrederea că schimburile de păreri pe care le ars cu tovarășul Nicolae Ceâușescu într-o serie de probleme de interes reciproc, măsurile și acordurile ce le vor stabili împreună. vor contribui la întărirea continuă ă prieteniei și colaborării româno-sor maleze.
(Continuare in pag. a 4-a) 

lizări ?Iată doar cîteva mostre de indisciplină, de organizare „haotică" întîlnite și azi (marți n.n.) în șantier. După cum ne informează ing. loan Liviu Omeda, detașat din partea comitetului județean de partid, pe șantier, detașații din județ nu sînt plasați la locurile de muncă pentru care au fost aduși. Aceștia au fost detașați pentru „^cțiunea
Mlrce» BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a
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Capacitatea de S sesiza și rezolva la timp problemele ce se ivesc în procesul xle producție e>le un criteriu esențial, de bază, in aprecierea stilului și metodelor de muncă folosite de organizația de partid nr. 2 de la l.M. Paroșeni în conducerea activității e- conomiee.punct Din de vedere periența organizației . bază nr. 2 ne oferă teva aspecte demne consemnat.Să precizăm mai faptul că sectorul perioada care a din acest an, și-a zaț în mod ritmic cinile de plan. [~ să relevăm că organizația de partid s-a ocupat în cursul acestui an de o arie largă de Probleme ale activității e- conomice, sociale și politico-educative. Astfel, b.o.b și conducerea tehnică a sectorului au a- nalizat diferite aspecte ale procesului de extracție cum ar fi aprovizionarea materiale, viziilor și calitatea cărbunelui, lorificarea materialelor întărirea ordinii și ciplinei, ridicarea gătirii profesionale, respectarea normelor de protecție a muncii, adoptând măsuri pentru perfecțio- narea activității în com-

acestex- de cî- deîntâi II, în trecut reali- sar- Trebuie

ritmică cu calitatea re- reparațiilor, va- superioară a recuperate, djs- pre-

partimentele vizate. Tot
odată. s-au repartizat tuturor membrilor de partid sarcini concrete ți- nîndu-se seama de posibilitățile fiecăruia, de nivelul de pregătire politică, profesională și i- deologică. de cerințele fiecărui loc de muncă unde își desfășoară activitatea. De pildă, o parte

înșiși exemple demne de urmat. Dintre acestea a- mintim pe Iulian Do- rohoi, Geza Kalman, Ni- colae Adrasic, Gavrilă Meszaros, Nicolae Brutu, Mihai Agoșton, Ion Is- trate, Istvan Nagy, Ion Neda, Costache Bobei, Nicolae Chiș. Un accent deosebit s-a pus pe întărirea ordinii și disci-
îndrumător și 

coordonator activ al 
procesului de extracție 

a cărbunelui

trimestrele ÎII și TV, a sarcinilor de plan... „Colectivul nostru este conștient d® faptul că i nile economice sînt primul rînd sarcini litice și acționează atare. In prezent ne cupăm de Pregătirea seuluî privind demontarea complexului din panoul 1, stratul 13, portul, repararea tuia în camera de taj șî montarea

sarci- în po- ca o- tra-

Zile decisive pe șantierul 
întreprinderii de produse

electrotehnice
(Uimaie din pag. I)

dintre comuniști, îndeosebi șefi de brigăzi, au sarcina să desfășoare o intensă muncă politică de la om la om, pentru educarea și cunoașterea de către toți membri brigăzii a sarcinilor de plan, a politicii interne și externe a partidului. Alțî membri de partid între care amintim pe Ilie Buliga, llie Filiche, Gheorghe Sam- șudean sînt antrenați în acțiunj de recuperare și valorificare a resurselor materiale. De asemenea, în acțiunea - de economisire, de educare a tineretului prin muncă și pentru muncă, în trecerea socialistă, muniștii constituie în- co- ei

plinei, dezvoltarea spiritului de răspundere în muncă. Au fost folosite forme și modalități adecvate începînd cu dezbaterile în adunările generale, judecata în fața ortacilor și popularizarea la gazeta satirică a celor care mai fac abateri de la disciplina muncii și tehnologică. Asta nu însemnă că s-a făcut totul pentru combaterea manifestărilor de indisciplină. B.O.B. mai are încă suficiente în acest sens.Pe agenda de organizației de stau în continuare gurarea capacității producție, în vederea înfăptuirii exemplare, în
rezervelucru a partid aside

trans- aces- mon- lui în panoul IV, stratul Acțiunea va fi. așa a hotărît colectivul, nalizată înainte de menul planificat" Dăbuleanu, secretar junct al organizației partid nr. 2). La rîndul său. arătînd că fiecare comunist va răspunde în fața . organizației partid de modul acționează pentru plinirea sarcinilor dințate Petru Manea, cretarul organizației bază nr. 2 preciza factorul determinant creșterea realizarea cărbune controlulși exigent, implicarea organizațiilor de partid în viața colectivului, soluționarea problemelor care se confruntă rul, îndrumarea nentă a întregii tăți productive.
Constantin GRAURE

13. cum fi- ter- (Ion ad-de
de cum înde- încre- se- de că in în la constituierăspunderii sarcinilorîlbine organizat
cusecto-perma- activi-

Notă edilitară
Aspectele edilitare Ia 

care ne referim astăzi sînt, 
toate, de pe aceeași stra
dă, devenită, după cum 
se va vedea, locul de eta
lare a neglijenței și des
considerării din partea 
oamenilor care ar trebui 
să procedere exact invers 
decit o fac.

la în- și im- lucrări,

CA IN ZICALA 
„DUPĂ NOI POTOPUL"Pe o porțiune din strada Constructorul, pînă la intersecția cu 1 Mai, secția apă-ca-nal din cadrul I.G.C.L. Petroșani a îngropat un tronson de con-

ductă. Nu punem doială necesitatea portanta acestei înrîuririle ei pozitive (carenu se prea simt) asupra aprovizionării populației cu apă. Ceea ce întingă în legătură cu ea este aspectul deplorabil al porțiunii de stradă rămasă după ce conducta a fost terminată. Se vede și acum — lucrarea fiind terminată de cîteva luni că șanțul „ fost larg, pat mecanizat, iar mîntul dislocat a fostpus, nu pe trotuarul sting

de ar cu ne-ace- a fapt
Vedere 

carierei 
Iul Neag.

Foto :

generală a 
de la Cîmpu

Educație, Mi

«să- pă- de-
romii, eficientă

al străzii (în sensul mers spre nord), cum fi fost mai bine, adică mai puține consecințe gative, ci pe jumătatea cealaltă (dreaptă, a luiași sens de mers) părții- carosabile,ce a obligat mijloacele de transport, dintre care nele grele, să urce și să circule pe trotuar. Neamenajat pentru asemenea sarcină, trotuarul s-a denivelat, bordurile s-au rupt și deplasat. De-a lungul șanțului, asfaltul nu a fost încă refăcut. mijloacele de transport circulă in punctul respectiv eu dificultăți. La fel tonii. Cu toate nu se vede nici ciu că cineva arcupat de refacerea a ceea ce a stricat. La citeva luni de la desfundare, strada arată, cum se spune în zicala : „după noi..."

u-

și pie- aceștea, un indi- fi preo-

a fost nu numai îndeplinit, ci și depășit cu 1 700 000 lei. In plus, un . alt fapt este demn de menționat. Șj la capitolul dotări, de care depinde in mod hotăritor punerea în funcțiune a primelor capacități de producție, s-au finalizat o serie de lucrări !» ca, bunăoară, inelul de ape și canalizările. La res- pectarea termenelor de predare a lucrărilor în conformitate cu solicitările beneficiarului, un important aport l-au avut dulgherii din formația condusă de Andrei Sander și zidarii lui Vasile Balau de
de

teanu, care, uneori, rămaș și peste orele program la lucru.„Datorită înțelegerii care au dat dovadă constructorii față de solicitările noastre — ne-a . informat ing. Dumitru Albes- cu din partea beneficiarului. în acest an am reușit să realizăm constiruc- tii-montaje în valoare de aproape 30 milioane lei".Nu se Poate spume însă că nu există și unele motive de îngrijorare. In luna mai, datorită „căderi" a stației alimentează .I.P.E. cu agregate, înregistrat o stagnare trej zil®- In cîteva din a-
uneicare șantierul s-a de

teliere, mașinile sînt montate în așteptarea probelor tehnologice de rigoare; Dar n-a fost predată încă beneficiarului, de către lotul din Vulcan al Trustului Electromontaj Sibiu, stația de alimentare cu energie electrică. Evident, se cere urgentarea acestei lucrări.Făcînd un bilanț al constatărilor noastre, împreună cu ing. Traian Blaj, directorul viitoarei întreprinderi de produse trotehnice, am ajuns concluzia, întărită Și asigurările ferme ale ing. Valentin Enache, reprezentantul constructorului, că noua capacitate va începe să producă la termenul planificat. Aflăm că pentru trimestrul III este prevăzută în planul I.P.E. o producție globală în valoare de 9 milioane lei, iar pentru ultimul trimestru al anului, producția va fi de 40 milioane lei. Este vorba deci de o însemnată capacitate productivă, de o nouă întreprindere ale cărei Produse sînt așteptate de beneficiari. Iată de ce nu trebuie precupețit nici un efort pentru fructificarea fiecărei zile de muncă din această ultimă lună, hotărâtoare, astfel îneît termenul de punere în funcțiune să fie respectat.

elec-Ia de

Prin natura ocupației, oamenii muncii de la depozitul PECO — Vulcan se străduiesc — și nu semnalăm decît arareori eforturile lor străbătute de responsabilitate — să satisfacă exigențele locuitorilor \ aii Jiului, Activitatea lor, așa cum ne spunea tovarășul Horia Mirza, șeful depozitului, se orientează spre o cit mai bună servire și realizare a economisirilor. Am reținut, în această idee, cîțiva indicatori concludenți: nici o reclamație in 5 luni, iar Ia capitolul economii 24o tone carburanți și 180 tone lu- brifianți. In mod constant preocupați și de colectarea fierului vechi, s-a depășit planul cu 10 la sută. Ordinea din depozit arată că ne aflăm printre buni gospodari, gazeta de perete fiind o reflectare fidelă a acestei realități la care participă, stimulați de Gheorghe Drăgan, secretarul organizației de partid. Aurel Cutucă, Ghirciș Imre, Tudor Sitaru, care-și îndeplinesc sarcinile de muncă într-Un mod exemplar.Colectivul de oameni ai muncii de la depozitul PECQ Vulcan dovedește în mod constant receptivitate și inițiativă, elemente indispensabile activității destinate servirii cît mai bune a populației. în această muncă este integrată și o componentă educa, tivă, de cultivare a spiritului de economisire și de recuperare a materialelor recuperabile, organizația de partid promovînd în mod continuu forme și metode de muncă ce-șî dovedesc eficiența în faptele - de fiecare zi. (T. Spătaru).

N. ȘTEFAN

i
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(Urmare din pag. I)huilă Cîmpu Iui Neag" și sînt folosiți de... S.T.R.A. Trei ■ buldozere au fost trimise în gara Bărbăteni (deși nu e nevoie decît de unul 1) jar d-eservenții detașați stau pur și simplu degeaba în șantier. Buldoze- riștii Iosif Ciovînă și loan Breese de la S.U.T. Deva au fost trimiși înapoi la întreprindere. De ce ? Pentru că ei au fost detașați aici să lucreze pe buldozere (prin retribuție în acord) iar aici au fost puși să repare un buldozer pe care apoi să lucreze (de data

asta fiind plătiți în regie), plină : șoferii de Pe auto- și uite așa doi muncitori au fost pontați cine știe stropitoare încep să acumuleze absențe nemotivate.
Indisciplina - o „prezență" 

care trebuie să dispară
din șantier!

cum de la 1 iunie în timp ce utilajele lor noi stau în remiza S.U.T. Deva, iar acum de aici sînt expediați ...retur 1Alte aspecte de indisci-
Miron Crai, Nicu Goleșie, (de la I.J.T.L. Hunedoara) au plecat sîmbătă și s-au întors marți, iar Ștefan Ba- lica, (E.G.C.L. Petroșani) a lipsit toată ziua de sîmbătă.

Acestea sînt numai cîteva dintre aspectele negative care frînează activitatea de producție pe șantier. Nu poate fi cerut comandamentului acțiunii să se ocupe și să răspundă de fiecare om. de fiecare utilaj în parte. Pentru a- ceasta primesc retribuții șefii de formații, cadrele tehnice repartizate pe utilaje, reprezentanții I.T.A. și S.T.R.A., toți cej care s-au angajat la această acțiune de o deosebită importanță. De problemele oamenilor, de carențele organizatorice trebuie să se ocupe mai mult organizațiile de partid. U.T.C., sindicat și O.D.U.S., organizatorul de partid al șantierului. . ;
!• EXPUNERE. Ieri, 16 iunie, a avut loc în cadrul Casei de cultură din Petroșani o interesantă expunere pe tema „Folclorul românesc' și importanța Iui în influențarea literaturii și culturii". Beneficiarii ex- , punerii au fost oamenii

muncii de la I.C.S.A. A.P.
>• INTR-UN cadru festiv, a avut loc încheidera cursurilor Universității cultural- științifice pe anul 1980— 1981 din Petroșani. Au participat lectorii, membri ai consiliului științific și cursanți.
• „ARMONIC GRUP", este formația de muzică u- șoară din cadrul clubului Vulcan, care în 14 iunie a

prezentat pentru tineretul din întreprinderile miniere ale orașului un reușit program muzical. Intr-o ambianță plăcută, sala clubului sindicatelor a cunoscut freamătul tinereții, unde muzica tJnără îmbinată 
cu momente vesele au constituit ore de adevărată recreere pentru tinerii melomani.

!• OFICIUL din Lupeni

organizează, în o peal O.J.T. < _ perioada 9—16 august excursie în Bulgaria următorul traseu : Lupeni— București, Russe — Su- men — Varna — Neserbar— Burgas — Kazanlik — Sofia — Tîrnovo — Russe— Lupeni. Excursia se face cu autobuzul O.J.T., iar înscrierile au loc pînă la 1 iulie a.c.
• LA VULCAN, cons-

tructorii de locuințe lucrează intens la un bloc de garsoniere care va fi destinat tinerilor mineri. Noua construcție vine, pe lingă condițiile minunate de cazare Pe care le va oferi tinerilor mineri, să întregească zestrea edilitar-gos- podărească a Vulcanului.
• DE CE PE IARBĂ? în unele din zilele trecute, pe iarba puținului spațiu

verde de lîngă școala de muzică din Petroșani, a putut fi văzut parcat la umbră autoturismul cu nr. 0268 HI?. Un alt loc mai bun nici că se putea !
Rubrică redactată de 

T. ARVINTE

VĂ INFORMĂM
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’ I
Dînd glas sentimentelor de dragoste și înal- ’ 

tâ prețuire fața de secretarul general al parti. I 
dului, voinței întregii noastre clase muncitoa-1 
re, particip anții la adunările generale au I 
propus îh unanimitate ca tovarășul NICOLAE î 
CEAUȘESCU să fie reinvestit în înalta funcție 5 

■ de președinte al Consiliului Național al Oa. ; 
; menilor Muncii. 1
- î

Desfășurată într-o atmosferă de puternică e- fervescență creatoare și înaltă răspundere comunistă, adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la I.U.M.P. a făcut o analiză exigentă, la obiect, n rezultatelor obținute în cele cinci luni care au trecut din acest an. Cu deosebită satisfacție s-a subliniat faptul că, acționînd cu înalt spirit revoluționar pentrutranspunerea în practică a obiectivelor înscrise în documentele Congresului al XII-lea, a indicațiilor date de secretarul genera] al partidului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru din u- zină. constructorii de u- tilaj mobilizați de organizația de partid ?i organul colectiv de conducere au obținut însemnate succese pe linia aplicării nouluieconomico- a autocondu- autogestiunii în ale pro-
mecanism. financiar, cerii și muncitorești. Astfel, primele cinci lunj anului, valoareaducției nete a fost îndeplinită în proporție de 104,2 la sută, realizată în exclusivitate pe depășirea eu 4,2 la sută a productivității. muncii

I.F.A. „VlSCOZA11In anul 1980 I.F.A. „Vîs- coza“ Lupeni nu și-a realizat sarcina de plan. Nerea- lizări de 345 tone la produc, ția fizică, și de peste 12 milioane lei la producția marfă s-au înregistrat și în cele cinci luni care au trecut de la începutul acestui an. Cheltuielile la 1 000 lei pro- ■ducție marfă au. fost măi mari cu 203 let Acesta este bilanțul activității economice prezentat adunării generale a reprezentanților
Analiză exigentă, hotărire 

fermă de a depăși dificultățile
oamenilor muncii de către c.o.m. Un bilanț care a prilejuit o analiză exigentă, în spiritul democrației muncitoreștii Reprezentanții oamenilor muncii, au stăruit asupra cauzelor care au generat neîndeplinlrea indicatorilor economico-financi- ari, formulînd numeroase propuneri vizînd lichidarea lipsurilor Și neajunsurilor, îmbunătățirea stilului și metodelor de conducere ale c.o.m., ale biroului executiv. Muncitoarele Fimia Bă- loi și Ana Boanță au criticat lipsa de preocupare pentru buna aprovizionare cu materie primă a locurilor de muncă, pentru organizarea mai judicioasă a producției și a muncii pe schimburi. „în condițiile lipsei de personal — sublinia pe bună dreptate în cuvîn- tul său ing. Mircea Dragu, șeful instalației filatură — mașinile de filat nu pot fi utilizate la nivelul capacității proiectate. Se impune, deci, mai multă preocupare pentru încadrarea de urgență a cel puțin 20 operatori chimiști. cîți sînt necesari în prezent". Tiberiu Farcaș, șeful instalației chimice a stăruit asupra necesității de a se organiza o activitate corespunzătoare cerințelor în ceea ce priveș- 

planificate. S-au obținut. de asemenea, însemnate economii de metal (94 tone) energie electrică (59 000 kWh), combustibil convențional (35 tone).' Rezultatele deși bune, nu sînt însă pe măsura posibilităților reale de care dispun construct»-
Calitatea 
utilajelor 

o problemă de 
înaltă

răspundere
rii de utilaj. Pornind de la această constatare, participanții la dezbateri au evidențiat în _ spiritul unei înalte răspunderi munctiorești, rezervele însemnate de sporire a producției, de îmbunătățire a calității utilajelor. „Trebuie să trecem la o nouă calitate a utilajelor pe care le confecționăm" (Vasile Toană). „O folosire mai bună a utilajelor, o disciplină fermă trebuie să caracterizeze colectivul nostru" (Gheorghe Bar- 

te perfecționarea pregătirii profesionale ca o condiție de bază pentru asigurarea u- nui proces de fabricație normal.Propuneri valoroase ap mai formulat și tovarășii Nicoiae Bădău, Ileana Rad. Petru Polak. Trebuie spus însă că, din păcate, multe din aceste propuneri au fost formulate și la adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii care a a- vut loc la începutul acestui 

an. Dar n-au fost duse la îndeplinire. Așa e bunăoară, propunerea cu privire la repararea canalelor, la rezolvarea problemei agentului termic necesar în fluxul tehnologic pentru asigurarea unei producții calitativ superioare, la nivelul cerințelor beneficiarilor.La I.F.A. „Vîscoza" există un corp tehnico-ingine- resc valoros, o tradiție muncitorească puternică, o bază tehnico-materială corespunzătoare. Și totuși planul la producție nu s-a realizat luni în șir. S-a ajuns astfel la o situație economico-fi- nanciară total necorespunzătoare. O bună parte din vina pentru această situație revine c.o.m., cadrelor tehnice din conducerea întreprinderii care n-au acționat cu toată răspunderea pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor, pentru întărirea disciplinei tehnologice și a muncii, pentru rezolvarea propunerilor formulate de oamenii muncii cu privire la buna organizare a întregii activități, la depășirea dificultăților economice ale întreprinderii.Adunarea și-a ales delegații la conferința județeană și la Congresul consiliilor oamenilor muncii.
y. STRAUT ... 

na), „Este necesar să se' ] pună un accent deosebit pe lucrările de investiții la noul depozit de materiale" (Ion Sipoș). „Asimilarea și proiectarea de SDV-uri stă în atenția colectivului de proiectări de aici" (Victor Scoro- deț).Participanții la dezbateri au făcut propuneri utile începînd cu întărirea stării disciplinare și a pregătirii profesionale (Vasile Maghiarii, Carol Vereș. Ion Butnaru) al aprovizionării cu materiale și piese de schimb (Mircea Florea și Mariana Geiger) și ajungînd pînă la măsurile și soluțiile ce se impun privind noua calitate utilajelor miniere (Gheorghe Marina, Ion Predoi, Gheorghe Scurtu).Vorbitorii au cerut c.o.m. să urgenteze realizarea măsurilor care urmăresc îmbunătățirea calității utilajelor, valorificarea superioară a materialului si energiei. Ca o concluzie am desprins din adunarea generală a reprezentanților de la I.U.M.P. hotărîrea acestui colectiv de a' amplifica în acest an succesele obținute în anul precedent.
Constantin GRAURE 

______________—______________ /

“ Brigada minerului Po
pa Constantin de la sec
torul IV al minei Lu
peni, prin rezultatele 
obținute, se situează în 
fruntea întrecerii.

(Urmare din pag. I)sulul consiliilor oamenilor muncii.Pornind de la cauzele o- biective și subiective ale căderilor în realizarea sarcinilor în această tună, Nicoiae Vucan, Mihai Nești- an, Roman Lupaș, Gheorghe Dinuță, loan Lazăr, Nicoiae Roman, Nicoiae Șu- fan. Ioan Tureanu, Mircea Lupulescu, Wiliam Hornung, Georgel Cheleș, Viorel Ră- dulescu și ceilalți vorbitori s-au referiț pe larg în cuvin tul lor la rezervele interne de care dispune colectivul I.M. Vulcan — fiecare sector și fiecare compartiment funcțional al minei în parte — pentru recuperarea grabnic^ a minusului. In acest context, a fost vizată în principal necesitatea creșterii productivității muncii în abaAdunarea generală a reprezentanților 'oamenilor muncii de la A.U.T.L. Petroșani a analizat cu simț de răspundere activitatea desfășurată în cele 5 luni trecute din acest an, îndeosebi neajunsurile.Pe ansamblul activității de transport obiectivele planificate pe 5 luni au fost îndeplinite doar în proporție de 94,1 la sută. E adevărat că aceste rămîneri în urmă s-au datorat și ■ unor cauze obiective, dar șî unora pe care colectivul le putea remedia prin propriile forțe. Să exemplificăm. Utilizarea fondului de timp doar în proporție de 89,89 la sută, la care au contribuit și absențele nemotivate făcute mai ales de către conducătorii auto și taxatoare, e- fectuarea unor reparații și revizii de calitate nesatisfăcătoare și altele.„îndeplinirea inegrală a sarcinilor de plan era posibilă dacă fiecare mem

(Urmare din pag. 1)de o asemenea situație. Intr-un asemenea climat de blîndă înțelegere ni se pare firesc să creeze dificultăți chiar și cadre tehnice care ar trebui să ofere un exemplu de corectitudine nu numai muncitori, ci chiar su- bingineri cum sînt Constantin Tițescu și Laszlo Erwin, de pildă, au absentat nemotivat.Fiecare dintre participanții la dezbateri — Knebel Reihold, Dumitru Voican, Ion Mălăescu, Mircea To- pală, Gheorghe Matei, Dumitru Oprea, Emilian Nea- goe — au semnalat îndeosebi vechi probleme de muncă (defecțiuni electromecanice, mai ales aspecte de disciplină, fără a arăta ce se va întreprinde pentru a contribui în mod eficient la sporirea productivității muncii și la realizarea sar

Creștereataje, prin valorificarea căilor cunoscute de creștere a acestui indicator sintetic al activității productive. Trebuie întărită, ordinea și disciplina tehnologică șj a muncij — au subliniat vorbitorii —, pentru a se obține prin această pîrghie o mai bună plasare a abatajelor și fronturilor de înaintare, asigurînd condiții ca linia de front existentă să fie superior valorificată și să rezulte cantități mai mari de cărbune. Organizarea superioară a procesului extractiv reprezintă, de asemenea, unul din mijloacele de bază pentru îndeplinirea ritmică, zi de zi. a planului în expresie fizică. în această direcție, s-a pus în evidență activitatea susținută pebru al colectivului nostru și-ar fi făcut în mod conștiincios datoria, iar executarea reparațiilor și reviziilor în atelier s-ar face cu mai multă responsabilitate pro
Multiple resurse interne pentru 

imbunătățirea transportului in comun
fesională de către fjecare meseriaș, a arătat în cadrul discuțiilor conducătorul au, to Clement Marian". „Pentru o mai bună servire a oamenilor muncii, a mai arătat vorbitorul, ar fi necesară mărirea numărului de autobuze de pe traseu în o- „Cu mai mul- posibil, normarea unor lucrări atît în atelier cit și perele de vîrf1tă responsabilitate din partea fiecăruia la locul său de muncă, astăzi ne-am fi prezentat la adunarea oamenilor muncii cu satisfac-

Disciplina și ordineacinilor de plan. Nerealiza- rea productivităților fizice constituie un efect al deficiențelor de organizare, în efectuarea reparațiilor operative și de calitate, în disciplina tehnologică și folosirea integrală a timpului de muncă, in folosire» utilajelor, a tuturor mijloacelor din dotare la parametrii stabiliți.La mina Dîlja se află mineri, maiștri și ingineri cu multă experiență, capabili să desfășoare o activitate economică eficientă. Dar ei trebuie șă fie intransigenți față de neajunsuri, în cea mai mare parte de natură disciplinară. In a- ceeași măsură se cuvine să se acorde mult mai multă atenție calificării șistabilizării forței de muncă (în acest an au venit în întreprindere 275 de muncitori și au

care trebuie s-o materiali-zeze în tone de cărbune la nivelul sarcinilor zilnice sectoarele care înregistrează rămîneri în urmă de la începutul anului — VI, IV șî III _ unde numeroase brigăzi nu-și îndeplinesc pianul propria, S-a făcut apel la răspunderea sporită cu care trebuie șă muncească personalul de întreținere Și reparare a utilajelor din bogata dotare. tehnică de care se dispune, pentru asigurarea funcționării fără întrerupere a activității productive. Un rol decisiv îl are în această privință calitatea asistenței tehnice Pe schimburi, prezența nemijlocită în punctele fierbinți ale extracției s personalului tehnico-organizatoric, cheția îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan la toți indicatorii, a subliniat și Emil Gloabă, șeful coloanei I. Pe viitor va trebui să depunem toată strădania pen

tru îndeplinirea planului, să executăm numai reparații și revizii de calitate, să ne sporim preocupările pentru economisirea carburanților. lubrifianților și a pieselor de schimb". „în vederea stimulării activității e necesară, acolo unde este 
teren. Avem în unitate multi muncitori necalificați în timp ce ducem lipsă de meseriași. Trebuie să înfi

plecat... 219). odată cu o mai promptă intervenție în domeniul educativ și în crearea unor condiții sociale optime. Intransigența faț#, de îndeplinirea integrală șt de calitate a sarcinilor profesionale este direcția în care va trebui să se orienteze activitatea comitetului de partid și a conducerii întreprinderii miniere Dîlja care, potrivit unui judicios plan de măsuri întocmit, are reale posibilități să recupereze restanțele și să realizeze sarcinile de plan. In acest scop este necesară stabilirea unor sarcini pro» cis delimitate pe formațn de muncă, pentru fiecare membru al comitetului de partid,’ al Consiliului oamenilor muncii. Intr-un climat de ordine și disciplină minerii de la Dîlja au toat< posibilitățile pentru a extrage în acest ah cantități mai mari de cărbune din subteran.

mat să acționeze cu fermitate, operativ și cu competență, pentru rezolvarea problemelor ivite în exploatare. Aducînd la cunoștința adunării generale exemple concrete din fronturile productive, vorbitorii s-au referit la deficiențele ivite în aprovizionarea cu material lemnos a abatajelor — deși în depozitul minei ele există în cantități suficiente și de calitatea dorită —, eu piese de schimb de mare folosință și cu alte materiale și mijloace tehnice de care depinde desfășurarea neîntreruptă a extracției. Prin tr-o mobilizare organizatorică exemplară, prin ordine și disciplină mai bună, colectivul' I.M. Vulcan are puterea să sporească zi de zi în această lună realizările la producția fizică.ințăm cursuri de calificare pentru a-i învăța .meserie, dar să-i și educăm, pentru a se simți legați de unitatea noastră", sublinia maistrul de atelier Vasile Popescu. Propuneri menite să ducă la îmbunătățirea activității în ansamblul ei au făcut tovarășii^Leon Cazacu, Dumitru Drăghici, precum și ceilalți participanți la discuții, angajîndu-se cu toții să muncească fără preget pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, a angajamentelor de întrecere care prevăd printre altele depășirea cu 300 000 lei a beneficiului planificat, realizarea de economii de carburanți, lubrifianți, materiale și piese însumînd 200 000 lei. precum și re- condiționarea de piese de 'schimb în valoare de 50 000 lei peste obiectivul propus.
D. CRIȘAN
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Vizita oficială de prietenie 
in țara noastră a 
Democratice

(Urmare din pag. I)a întîmpinat cu căldură pe general-maior Mohamed Siad Barre. Cei doi conducători de partid, și de stat și-au strîns mîinile, s-au îmbrățișat cu prietenie.O gardă militară aliniată pe aeroport a prezentat o- norul. S-au intonat imnurile de stat ale Somaliei și României, în timp ce, în semn de salut, au fost trase 21 de salve de artilerie.împreună cu șeful statului român. înaltul oaspete flori.

Ceremonia sosirii

16,00 Fotbal :- Universitatea Cluj-Napoca — Corvi nul Hunedoara în Campionatul național divizia A. Transmisiune directă. în pauzăi Tragerea pronc-exprcs.17.50 Clubul tin crețului.18.50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19,25 Actualitatea . economică.19.50 Călătorie prin țara meâ. Pe Argeș*în sus. Reportaj.20,15 Telecineraateca. Ciclul „Mari actori, mari regizori*. A- 
venturile lui Robin Ilood. Premieră TV, Producție a studiourilor americane; /21.50 Program de cântece. ■22,10 Telejurnal.

PETROȘANI — 7 No. 
Jembrie i - Domnișoarele din Wilko; Repu
blica:. Ștrengarii; U- 
nirea: Visătoarea de vulpi

Mohamed Siad Bafre menită să contribuie la extinderea șl aprofundarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările șl popoarele noastre, să servească cauzei păcii, securității, destinderii și înțelegerii în lume.In aplauzele și uratele celor prezenți, președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed Siad Barre au părăsit aeroportul. îndreptîn- du-se într-o mașină escortată de motocicliști, spre reședința rezervată înalților oaspeți somalezi.

a salutat Drapelul Republicii Socialiste România, după care a fost trecută în revistă garda de onoare.Generalului maior Mo- _hamed Siad Barre i-au fost- nia au făcut o caldă prN prezentate persoanele ofi- mire șefului statului somalez. Cei doi conducători de partid și de stat ău fost ovaționați îndelung, dîn- du-se astfel expresie satisfacției față de tntîlnirea . dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele

Numeroși oameni muncii din întreprinderi instituții bucureștene, cum și sudențj somalezi ce se află la Studii în Româ-
aiși pre-

prezentate persoanele oficiale române aflate pe aeroport.Un grup de pionieri a oferit președinților Nicolae Ceaușescu Si ' Mohamed Siad Barre, buchete de
(Urmare din pag. 1)

PETRII.A : Labirintul.LONEA: Febra auru-
Iu*

*
ANINOASA : - Spâni» 

ol ii de modă nouă.

erea convorbirilor oficialela conducerea activității e- conomico-sociale, a întregii Sub semnul acestei do- societăți, precum și direc-țiile principale de dezvoltare a României în viitorii ani.General-maior Mohamed convobiri dintre tovarășul Siad Barre, a înfățișat rea- Nicolae Ceaușescu și general-maior Mohamed Siad Barre, în cursul căreia s-a procedat la o informare reciprocă privind preocupările celor două partide și țări în construcția economică și socială, și a fost examinat stadiul și perspectivele relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Revoluționar Somalez, dintre România și Somalia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat realizările obținute de poporul român în făurirea unei e- conomii moderne, sporirea producției industriale și , . _ „ ...agricole, înflorirea științei create premise și culturii, ridicarea nivelului de trai. în adîncirea democrației socialiste, înasigurarea participării e-fective a oamenilor muncii

rințe comune de a amplifica și aprofunda raporturile româno-somaleze, s-a desfășurat prima rundă de Uzările poporului somalez în înfăptuirea programelor prioritare de dezvoltare independentă a țării, pe calea progresului economic și social, în edificarea unei vieții libere și prospere.Cei doi conducători de partid și de stat au relevat cu satisfacție faptul că relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Revoluționar Somalez, dintre România și Somalia s-au înscris, în ultimii ani, pe o linie ascendentă, potrivit intereselor și aspirațiilor țărilor și popoarelor noastre. Totodată. s-a arătat că sînt favorabile pentru dezvoltarea în continuare a acestor strînse raporturi. De ambele părți a fost subliniată hotărîrea de a acționa pentru o mai
Vizită protocolară

bună și eficientă valorifi- bliniindu-se rolul ei esen- care a posibilităților exis- țial în dezvoltarea priete-tente în vederea lărgirii niei, a colaborării româno-,colaborării pe tărîm poli- somaleze, tic, economic, tehnico-ști- ințific, cultural. In- acest cadru, a fost reliefată însemnătatea intensificării legăturilor economice pentru promovarea generală a conlucrării româno-somaleze. In acest sens, s-au convenit extinderea cooperării în domeniile producției agricole, zootehniei, pescuitului, industriei, mineritului și în alte sectoare de interes comun, pre- . . .cum și creșterea volumului crete pentru realizarea o- biectivelor de colaborare e- eonomică convenite la nivel înalt.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și general-maior Mohamed Siad Barre a ti început, de asemenea, schimbul de păreri în probleme actuale ale vieții internaționale.Convorbirile au loc într-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și su- stimă reciprocă.

S-a apreciat că amplificarea relațiilor bilaterale este în folosul și spre binele țărilor și popoarelor noastre, al progresului și prosperității lor, al cauzei păcii, independenței și cooperării internaționale.Cei doi conducători de partid și de stat au stabilit ea miniștrii de resort , care participai la convorbiri să examineze și să propună căile si modalitățile con-

s

comei’ciale, potențialu- naționaleschimburilor corespunzător lui economiilor ale celor două țări. In același timp, s-a căzut de a- cord să fie impulsionate contactele în sfera tehnologiei, învățămîntului. culturii,A fost evidențiată voința de a întări conlucrarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Revoluționar Somalez.

V.ULCAN — Lucea
fărul: Pirații secolu
lui XX; Muncitoresc : în așteptarea ploii.LUPENI — Cultural: Divina Emma; Munci
toresc i Femeia fără nume.i 
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întreprinderea de produse 
electronice și electrotehnice 

JEIectroargeș“ Curtea de Argeș
încadrează

— ingineri, indiferent de vechime, în 
specialitățile Industriei construcțiilor 
de mașini, de preferință cu domici
liul în județul Argeș.

Relații suplimentare la compartimentul 
personal-învățămînt-retribuire, telefon 11706.

Secretarul general, al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii Democratice Somalia, general-maior Mohamed Siad Barre, a făcut, în cursul după-amie zii, o vizita protocolară secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So-

DINEUî a egene- somaleze.In timpul dineului, des- ral'al Partidului Comunist fășurat într-o atmosferă de Român, președintele Repu- caldă prietenie, blicil Socialiste România. 1” .1... T. a oferit, marți, unrului general al ^Partidului’ Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii Democratice Somalia, general-maior Mohamed ce ce caracterizează reia- . Siad Barre'. iEa dineu au luat partepersoane oficiale române și

latul Consiliului de Stat.Cei doi conducători de partid și de slat au avut, cu acest prilej, un prim schimb de păreri, premergător convorbirilor oficiale, care a decurs într-o ambianță cordială. în spiritul prieteniei și stimei recipro-craijste Româiîja, tovarășul țiile dintre partidele, ță- Nieolae Ceaușescu, la Pa- rile și popoarele noastre.

Destinderea unicaIn actualele împrejurări internațiciiiale, deosebit de complexe, nu există misiune mai nobilă, răspundere politică mai înaltă de- cît acee'a de a face totul pentru a opri accentuarea încordai li internaționale, de a asigura continuarea politicii de destindere, colaborare si pace, dezvoltarea independentă a popoarelor. In ultimă instanță, dreptul la pace, la viață este un drept sacru, imprescriptibil al fiecărui popor, și, în numele acestui drept, trebuie să se facă totul pentru a se evita suferințele și distrugerile provocate de conflicte și războaie, pentru a se asigura cadrul necesar ca popoarele să-și poată rezolva problemele dintre ele în mod pașnic, în spirit de echitate, potrivit intereselor și aspirațiilor lor. Din înțelegerea profundă a a- europene. Tocmai de ace- cestor realități, din atașa-mentul neabătut al Româ- ea’ reuniunea de la Maniei socialiste față de cau- drid a țărilor participante za păcii și colaborării in- la Conferința pentru secu-

ternaționale izvorăște conceptul românesc de destindere, promovat energic de țara noastră și ilustrat prin neobosita activitate a președintelui Nicolae Ceaușescu.Apreciind realist efectele dăunătoare ale stărilor con- flictuale din afară asum-a Europei, nu putem suba-

Tovarășul N i c o Ceaușescu, secretar tovarășul Nicoiae Ceaușescu. și gene- dineu ral-maior Mohamed Siad oficial în onoarea secreta- Barre, au rostit toasturi.Urmărite cu interes și subliniate cu aplauze, toasturile au fost marcate mod solemn, la terminarea lor, de intonarea imnurilor de stat ale Republicii Democratice Somalia și Republicii Socialiste România.

alternativă a păciirităte și cooperare în Europa este chemată să acționeze în interesul adînci- rii înțelegerii, favorizării destinderii, dezvoltării încrederii reciproce.Desigur, pentru continuarea și consolidarea pro- neralizarea lor la cesului destinderii, pentru a face ca acesta să devină ireversibil, forțele păcii
Comentariu extern

precia capacitatea continentului nostru de a exercita o înrîurire pozitivă a- supra climatului general, printr-o orientare constructivă, spre securitate și cooperare. Cu atît mai mult se impune deci o atitudine responsabilă, lucidă. vi- zînd înfăptuirea obiectivului securității și cooperării europene. Tocmai de ea, reuniunea de la

in•e.

ții naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc au o însemnătate hotărîtoare pentru cauza păcii. Promovarea fermă a acestor principii, ge- --- scarămondială reprezintă condiția fundamentală a asigurării unei evoluții democratice a relațiilor internaționale, a consolidării securității și destinderii în lume.Intărindu-și colaborarea și solidaritatea cu cele mai trebuie să-și întărească so- largi forțe progresiste, anti- lidaritatea, sînt i acțiuni energice, care să antreneze Cele mai largi cercuri și categorii sociale, mișcările sociale mai diverse, masele de sute și sute de milioane ale popoarelor. Tocmai de aceea, lichidarea vechii politici imperialiste de dominație și asuprire, statornicirea în viața internațională a unei politici noi întemeiate pe respectul independentei și suveranită-

necesare imperialiste. România so- nu precupețește con- des- in- la decele cialistă nici un efort pentru a tribui la promovarea, tinderii, a respectului dependenței naționale, realizarea idealurilor pace ale întregii omeniri, la înfăptuirea unei ’.lumi mai bune și mai drepte, spre care aspiră toate națiunile. '
Paul DIACONU
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CETĂȚENI!
Contribuiți la valorificarea unor însem

nate resurse economice prin predarea sti
clelor și borcanelor din gospodăria dv. la 
schimb, contra marfă sau numerar, la toate 
unitățile comerțului de stat sau cooperatist 
care comercializează produse alimentare în 
sticle și borcane.

Mica publicitateVIND Flat 1300 stare perfectă. Strada Cătănești nr. 11 Iscroni — Petroșani. (561)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Coman Gheorghe, eliberată de I.M. Bărbăteni. Se declară nulă, (562)

PIERDUT legitimație de serviciu Pe numele Bîcîin Ionel, eliberată de I>M. Paroșeni. Se declară nulă.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tode- rici Ioan, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (563)
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani sir Republicii nr. <»•«, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii ar. 67.


