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La sectorul V al I. M. Luoeni
• - • - -Printr-o activitate bine organizată, 

eficientă economic
Substanțiale depășiri

LA CĂRBUNE PENTRU COCS
0 Peste "SCO tone de cărbune cocsifi- 

cabil in plus față dc planul la zi, din 
care 500 în luna aceasta @ Productivi
tatea muncii pe sector — depășită cu 
400 kg/post, același indicator „în căr

bune" : plus 1,100 tone/post © 1 300 000 
lei economii la costurile de producție 
planificate Toate brigăzile de mineri, 
lună de lună, cu sarcinile proprii înde
plinite.

Acționînd energie, prin- 
tr-o bună organizare a 
muncii, prin vrednicia și 
dăruirea cu care își exer. 
cită propriile sarcini ce 
le revin atît cei ce înfăp
tuiesc în frânturi produc
tive dezideratul major — 
țării, cît mai mult cărbu
ne pentru cocs 1 — cît și 
cei care conduc și coordo
nează activitatea în sec
tor, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni 
al sectorului V de la 
l.M. Lupeni a realizat de 
la începutul anului, lună 
de lună, planul produc
ției fizice de cărbune și 
sarcinile la ceilalți indi
catori eeonomico-produc- 
tivi. Plusul de cărbune 
.pentru cocs extras supli
mentar se ridică, la zi, la 
7 300 tone de cărbune l ___________

din care 500 tone în a- 
ce-astă lună. Prin depăși
rea prevederilor la „pre
gătiri" cu 283 ml în uns
prezece luni, colectivul 
face dovada unei bune a- 
sigurări și a producției 
viitoare, hotărîrea sa de 
a demara în același mod 
responsabil sarcinile a- 
nului 1982. Cum e și fi
resc, la temelia plusurilor 
înregistrate stau produc, 
tivitățile realizate în aba
taje, de asemenea supe
rioare sarcinilor planifi
cate. Ștefan Chelmu, Ion 
Divriceanu, Vasile Iușan, 
și Ion Bencu — conducă
torii brigăzilor de abataj 
— și Dumitru Tăinîrș, 
principala brigadă din 
sector care asigură pregă
tirea capacităților viitoare

Hărnicie și dăruire minjrească
Animați de chemarea 

„Țării, mai mult cărbune", 
tot mai multe colective din 
cadrul minei Petrila și-au 
intensificat ritmul muncii, 
al hărniciei minerești, ra- 
portînd îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor la pro
ducția anuală. Organizînd 
mai bine activitatea de 
producție în abataje, brigă
zile conduse de Constantin 
Cosim și Gheorghe Duca, 
de la sectorul V au realizat 

j - peste prevederile planului 
de producție 5164 de tone 
și respectiv 2188 tone de 
cărbune, iar cea condusă 
de Vasile Glișcă de la sec
torul III paste 4300 de 
tone de cărbune extrase su
plimentar de la începutul 
anului.

O notă aparte a vredni
ciei minerești care a con
dus la creșterea producției 
de cărbune, menită să asi
gure capacitățile pentru 
producția anului viitor, au 
dovedit și formațiile de la

lucrările de pregătiri. Bu
năoară, brigăzile conduse 
de minerii șefi de brigadă 
Alexandru Iacob, Nicolae 
Dinescu, ambii de la secto
rul V Șt Alexandru Moldo
van de la sectorul III cu
mulează pe cele 11 luni, 
un plus de 2318 metri cubi 
peste nivelul sarcinilor de 
plan, îndeplinindu-și și a- 
cestea sarcinile anuale de 
producție.

La baza succeselor obți
nute de harnicii mineri cu 
nume de prestigiu în mi
neritul Văii, stă munca pli
nă de abnegație și dărui
re, o mai judicioasă folo
sire a timpultii afectat pro- 
cesului de producție, folo
sirea rațională a utilajelor 
din dotare, care au făcut 
să sporească productivita
tea muncii în abataje la 
brigăzile din cărbune cu 
300—550 kg pe post, iar 
la formațiile de pregătiri, 
sporul hărniciei fiind între 
5—10 la sută pe lună.

Pc claviatura linotipului, strunit de tinărul (ons- 
taniin Ionașcu, prind relief cuvintele propozițiilor și 
articolele de ziar, pe care Ie puteți citi și in aceasta 
dimineață.

județean
Ieri a avut loc la Deva plenara Comite

tului județean de partid. La lucrările ple
narei au participat membrii Comitetului 
județean, secretarii și secretarii adjuncți 
cu probleme de propagandă ai comitetelor 
municipale, orășenești și comunale de 
partid, membrii Consiliului județean pen
tru educație politică și cultură socialistă, 
activiști din domeniul propagandei de la 
organizațiile de masă, conducători de în
treprinderi și instituții județene, alte ca
dre din activul de partid, ziariști.

Plenara a analizat activitatea organelor 
și organizațiilor de partid, de masă și 
obștești pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
decurg din hotărîrile Congresului al 
Xll-lea al partidului, din țuvîntările se
cretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, privind ridicarea con
ținutului și eficienței activității politico- 
ideologice în sprijinul realizării sarcinilor 
economico-sociale.

Raportul la primul punct de pe ordinea 
de zi a fost prezentat de tovarășa Maria

de extracție din sector, 
au realizat lună de lună 
propriile sarcini, aportul 
lor fiind esențial în suc
cesele întregului colectiv, 

în planul eficienței e- 
conoinice a muncii pres
tate, colectivul a obținut, 
de asemenea, realizări 
remarcabile. Pe 10 luni 
costul fiecărei tone de 
cărbune extrasă în sector 
a fost redus cu 12 lei pe 
tonă, obținîndu-se însem
nate economii la costurile 
de producție, îndeosebi la 
cheltuielile materiale. Au 
fost economisite materia
le de bază — plasă de 
sîrmă, lemn de mină, che
restea — și au fost refo- 
losite prin recondiționa- 
re cu mijloace proprii 
peste 800 armături meta
lice.

_________________ 7 
Apartamente 

peste plan
Harnicii constructori din 

cadrul șantierului 3 Lupeni i 
al Grupului Petroșani al ! 
T.C.H. raportează indepli- : 
nirea planului anual la i 
construcția de locuințe. Pî- i 
nă la data de 10 decembrie ! 
a.c. ei au construit 179 de | 
apartamente, adică eu 39 
mai multe decît prevederi- j 
le înscrise în planul a- I 
nual. Acest însemnat suc- ■ 
ces a fost obținut prin bu
na organizare a muncii și 
a efectivelor.

La îndeplinirea și depă- | 
șirea sarcinilor planului J 
anual au contribuit în mod • 
deosebit formațiile coordo
nate de maistrul principal 
Mihai Popescu și echipele 
conduse de Petru Almaș, 
Sandu Tudor, Gheorghe 
Hristea, Ion Diaconu.

*

de partid
Mitrofan secretar al Comitetului județean' 
de partid.

în cadrul dezbaterii au luat euvîntul to. 
vară.șii : Aurel Bârlea, Andrei Petresc, 
Maria Mocanu, llie Lavu, Florea Tigoianu, 
Maria Oană, Roman Cosmoiu, Radu C'io- 
ba'nu, Cornelia Iloiu, Dumitru Fodor și 
Teodor Feier.

Atît în raportul prezentat, cit și în cuvin, 
tul pai ticipanților la dezbateri s-a apreciat că 
în perioada trecută de la plenara din octom
brie 1980 —< care a elaborat un amplu pro
gram de perfecționare a activității politico, 
ideologice șl cultural-educative pentru for. 
marea omului nou — s-au depus eforturi 
meritorii și s-au obținut rezultate deose
bite în acest domeniu.

în perioada analizată. Comitetul jude
țean de partid a asigurat conducerea uni- 
tară a tuturor domeniilor de activitate ac
țiunile ideologice și politico-educative fiind 
concent.ate pe mobilizarea mai largă a

. C»niiouure tn oag. a 2-ai

Conferința județeană
a reprezentanților oamenilor muncii

în lumina indicațiilor 
secretarului general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, cuprinse în Ex
punerea la cel de al Il-lea 
Congres al consiliilor oa
menilor muncii, cu privire 
la creșterea rolului organe
lor colective de conducere 
la toate- nivelurile si întări
rea autoconducerii munci
torești. ieri a avut loc la 
Deva Conferința județea
nă a reprezentanților oa
menilor muncii din indus
trie. construcții, transpor
turi,.. circulația mărfurilor

și finanțe. Au participat 
delegații aleși in adunările 
generale ale oamenilor 
nîtmcii, cadre de conduce
re din activitatea economi, 
că ,1 județului. reprezen
tanți ai organismelor de, 
sinteză, activiști de partid 
.și de stat, invitați din par
tea unor centrale indus
triale și ministere de re
sort, ai unor instituții cen
trale, ziariști.

Pe ordinea de zi a con
ferinței au fost înscrise pro
bleme de importanță ma
joră pentru perfecționa
rea activității economico- 
sociale a întreprinderilor, 
creșterea rolului organelor 
colective de conducere, în

tărirea democrației noas
tre muncitorești, socialis
te : '

— Raport referitor la 
măsurile întreprinse <le or
ganele locale de narii l și 
de stat pentru aplicarea in 
viață a sarcinilor reieșite 
din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s.cre- 
tarul general al partidului, 
președintele Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii, la cel de-ai II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, cons
trucții, transporturi, circu
lația mărfurilor și finanțe, 
cu privire la dezvoltarea

(Continuate fii nuy a

Una din brigăzile de frunte a inimi Dîija — cea condusă de Nicolae Toma, 
intr-un dialog fertil cu șeful sectorului 111, ing. Emili-.m Ncagoe.

Foto ; Șt. NEMECSEK

Există o categorie 
socio profesională cu un 
statut aparte, cu un 
trecut de luptă demn 
de epopee, însuși gestul 
de a întrupa luminoa
sa idee in plumbul nop
ților de indigo îi re
comandă pe tipografi ca 
nelipsiți breslași, care 
ne potolesc foamea co
tidiană de informație. 
La 13 Decembrie, 
aniintirea obolului 
singe, hărăzit 
pentru o viață 
demnă, fericită a popo
rului mirii, aniversam 
ziua lor, rememorind, 
cu acest prilej, faptele 
lor de abnegație, tzvo- 
rîte dintr-o înaltă conș
tiință muncitorească. 

.Dăl'.uitorii ideilor din 
Petroșani s-au mutat.in 
acest an in casă nouă, 
au răspuns grijii de ca

prin efor-
In acest 

cei mai 
ei se nu^_

re se bucură 
turi sporite, 
sens, printre 
buni dintre
mără linotipiștii Cons
tantin Ionașcu, Virgil 
Lăzăies.u, Gheorghe Da
mian, paginatorii Emil

Un colectiv nu prea 
numeros, închegat însă 
ca o adevărată familie 
și la propriu și Ia fi
gurat, fiindcă in Tipo
grafia din Petroșani 
muncesc împreună com
ponența familiilor Vei-

in 
de 

luptei 
mat

PRtCUM UTERELE
IN CUVÎNT

Demian și Gheorghe 
Cișiariu, slcreo'.iparul 
Constan'in Cornoiu și 
rotativisiul Emeric Biro, 
tipiiritoarele Niculina Ar- 
mulescu, Amelia Gheor
ghiu, mașiniștii Victor 
Vetșanschi, Alfred Boh- 
ne, Constantin Sperlea, 
legătoarele Ecaterina 
Roată și Elisabeta Vi- 
șan.

șanschi, Cișiariu, Trăis- 
taru, Stoica și G anța. 
Unii dintre cei care mi- 
nuiesc acum modernele 
utilaje sint mai virst- 
hl i, spre exemplu Isac 
Mendeloviei a cunoscut 
traiul mizer al ucenicilor 
de altădată, în vremea 
celei de-a doua conflagra
ții mondiale a indurat,

ca, hă'fling, chinurile li
nul lagăr nazist de con
centrare. Alături de el, 
Alfred Bohne și Victor 
Verșarilchi, ca pricepuți 
urmași tti lui Gutem- 
berg, totalizc'-iză multe 
decenii de slujire dem
nă a cuvîntului. Este 
dacă vreți, in activita
tea tipografilor acea 
armonie și. conexiune 
implicită a literelor în 
cuvint, a cuvintelor în 
propoziție și frază, fi
indcă astfel, mulțumită 
eforturilor lor, diurne 
sau nocturne, dimineața 
putem citi paginile zi
arului sau beneiteiem 
de alte servicii tăcute 

cu răspundere și prompti
tudine de acest mic. 
dar entuziast co'ectiv dc 
muncă.

Ion VULPE

*
*

*

*

ț
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*
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Plenara Comitetului județean de
(Urmare din pag. I)

oamenilor muncii la activi
tatea de producție, întări
rea vieții interne de partid, 
amplificarea acțiunilor so- 
cial-gospodărești, înfăptui
rea unui complex program 
de autoaprovizionare, auto, 
gospodărire a localităților, 
unităților economice, șco
lilor etc.

Plenara a apreciat faptul 
că activul de partid din 
domeniul propagandei, e- 
ducației, culturii și învăță- 
mîntului de la nivel de 
județ, din municipii, orașe 
și comune, din unitățile e- 
conomice a fost mși bine 
mobilizat și ancorat în 
desfășurarea muncii politi- 
co-ideologice și cultural- 
educative. Astfel, la toate 
acțiunile declanșate și or
ganizate de Comitetul ju
dețean de partid, pentru 
înfăptuirea programului 
de dezvoltare social-eco- 
nomică a județului, de ge
neralizare a experienței . î- 
naintate, de control și în
drumare, activul din dome
niul propagandei a răspuns 
cu dăruire și pasiune. Sub 
conducerea Comitetului ju. 
dețean de partid, a comite
telor municipale, orășe
nești și comunale, consili
ile de educație politică și 
cultură socialistă, ceilalți 
factori educaționali, insti
tuțiile specializate și-au 
perfecționat stilul și meto
dele de muncă. subordo- 
nînd întreaga activitate po- 
litico-educativă realizării 
sarcinilor de producție, 
crescînd influența acțiuni
lor ideologice și de pregă
tire moral-politică în rîn- 
dul maselor de oameni ai 
muncii contribuind astfel 
la crearea și dezvoltarea u- 
nui climat de muncă sănă

tos și a unei stări de spirit 
corespunzătoare în județ.

Plenara a analizat apor
tul tuturor formelor și 
mijloacelor activității po- 
litico-ideologice la dezvol
tarea și afirmarea conștiin
ței socialiste în muncă, în 
viața socială, în toate îm
prejurările, cuprinzînd a- 
precieri la adresa organi
zării, nivelului conținutului 
și eficienței învățămîntu- 
lui politico-ideologic, adu
nărilor generale de partid, 
de sindicat, U.T.C. și 
O.D.U.S., propagandei prin 
conferințe, muncii de la om 
la om, schimburilor de ex
periență înaintată și ini
țiativelor muncitorești, pro. 
inovării și susținerii acțiu
nilor de întrajutorare mun. 
citorească pentru realiza
rea unor sarcini importan
te în minerit, construcția 
de locuințe, în agricultură 
etc.

în același cadru s-au fă
cut referiri la alte forme 
și modalități, între care 
munca de creație tehnico- 
științifică, propaganda vi
zuală și auditivă, activita
tea de legare mai strînsă 
și mai eficientă a. învăță- 
mîntului de cercetare și 
producție, cea de educație 
științifică, patriotică și re
voluționară a oamenilor 
muncii. Tribuna democra. 
ției, informări pe bază de 
întrebări, caravanele so- 
cio-științifice și la brigăzi, 
le științifice, Amfiteatrul 
artelor, revistele cu pub!i< . 
colocviile de istorie și mul
te altele.

Raportul ca și o bună 
parte a vorbitorilor au re
levat experiența bună cîș. 
tigată în conducerea activi
tății politico-ideologice de 
către comitetele munici

pale de partid Hunedoara, 
Petroșani și Deva, orășe
nești Brad, Orăștie, Vul
can. comunale llia. Baia 
de Criș. Pui, Băița ca și 
multe organizații de partid 
din întreprinderi industria
le și de construcții, din 
transport, agricultură și 
sfera serviciilor sociale.

Analizînd în' spirit cri
tic și autocritic acest im
portant domeniu al mun
cii de partid, plenara a su. 
bliniat principalele nea
junsuri existente,- indi-
cînd, în același timp, mo
dul in care trebuie să se 
acționeze ■ pentru ridicarea 
activității politico-ideologi
ce și cultural-educative pe 
o treaptă calitativ superioa
ră. în acest context se 
cere ca activitatea politi- 
co-educativă de masă să* 
se implice mai bine în mo
bilizarea oamenilor mun
cii la realizarea sarcinilor 
economico-sociale. Propa
ganda vizuală să capete 
mai multă mobilitate și pu. 
tere de penetrație, munca 
agitatorilor să fie făcută 
cu mai multă convingere. 
Un accent deosebit trebuie 
pus pe munca politică de 
masă ce se desfășoară în 
unitățile miniere din Valea 
Jiului, în unitățile termo 
și hidroenergetice. De ase
menea, trebuie insistat mai 
mult pentru generalizarea 
inițiativelor muncitorești 
care și-au dovedit viabili
tatea. Creației tehnico-ști- 
ințifice trebuie să i se asi
gure o bază largă de masă. 
Organele și organizațiile 
de partid din unitățile a- 
gricole sînt datoare să a- 
șeze mai ferm în centrul 
activității îndeplinirea o- 
biectivelor și sarcinilor noii 
revoluții agrare.

Participanții la dezbateri 

au reliefat necesitatea pro
movării și dezvoltării spiri
tului științific în toata acti
vitatea politico-ideologică, 
pentru a servi astfel mai bi. 
ne la ridicarea nivelului ge. 
neral al cunoașterii, la edu- 
area revoluționară, socialis
tă a maselor. O contribuție 
mai importantă trebuie să a. 
ducă in acest domeniu cabi
netele pentru activitatea i- 
deologică și politico-educa- 
tivă, universitățile politi
ce și de conducere, publi
cațiile ce se editează în ju
deț. Atenție sporită trebuie 
acordată activității desfă
șurate de organizațiile de 
sindicat, U.T.C., de femei 
și O.D.U.S.

Cu privire la munca po- 
litico-organizatorică ce tre
buie desfășurată pentru a 
asigura adunărilor genera
le, vieții interne de organi
zație, în general, un rol e- 
ducativ mai pronunțat s-a 
subliniat necesitatea ca a- 
cestea să dezbată An spirit 
de înaltă combativitate pro
blemele de pe ordinea de 
zi, să vizeze mai direct, 
mai concret, nu numai lip
surile și neajunsurile, ci și 
pe cei care se fac vinovați 
de acestea. în același spi
rit trebuie desfășurate dis
cuțiile individuale cu co
muniștii, munca de la om 
la om, acționîndu-se mai 
sistematic și mai perseve
rent pentru creșterea răs
punderii oamenilor în în
deplinirea tuturor sarcini
lor. Momentul informării 
politice, momentul econo
mic al adunării generale 
trebuie să capete mai mul
tă consistență, să se rea
lizeze pe bază de întrebări 
formulate anterior, cău- 
tîndu-se asiduu soluții pen
tru perfecționarea activi
tății in toate domeniile.

în atenția organelor de 
partid, a consiliilor pen
tru educație politică și 
cultură socialistă trebuie să 
stea mai mult larga pro
blematică a educării oa
menilor muncii în spiritul 
principiilor și normelor e- 
ticii și echității socialiste. 
La organizarea de manifes
tări politico-educative pen
tru popularizarea și cu
noașterea legilor, de preve
nire a unor acte antisocia
le, de combatere a parazi
tismului trebuie să fie mai 
larg antrenate organizațiile 
U.T.C., de femei, și 

. O.D.U.S., asociațiile pro
fesionale. O contribuție mai 
importantă la promovarea 
în munca și viața oameni
lor a acestor ■ principii tre
buie să aducă și presa.

Activitatea de creație 
cultural-edueativă și artis
tică cu multitudinea ei de 
forme, ce se desfășoară în 
cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" tre
buie să aibă ca obiectiv 
principal sporirea partici
pării oamenilor muncii la 
creația țehnico-.științifică. 
Sub îndrumarea organiza, 
țiilor de partid, comitete
le și așezămintele de cul
tură vor trebui să acțione
ze mai mult pentru cu
noașterea de către toți oa
menii muncii a sarcinilor 
economice ce revin unități
lor în care lucrează, cît și 
a celor în profil teritorial.

Activitatea educativă din 
școli și instituții de învă- 
țămînt superior trebuie să 
aibă mai pregnant la te
melie spiritul, cerințele și 
exigențele documentelor 
de partid și legile țării re
feritoare la învățămînt. în 
pregătirea politico-ideolo
gică a elevilor și studenți-

partid
lor o contribuție mai bună 
vor aduce și în viitor pro
fesorii de științe sociale, 
acțiunile consacrate edu
cării tinerei generații în 
spiritul respectului față de 
muncă, al principiilor și 
normelor eticii și echității 
socialiste.

în cadrul plenarei s-a 
subliniat necesitatea per
fecționării în continuare a 
stilului și metodelor de 
conducere a activității po
litico-educative, prin or
ganizarea de consfătuiri si 
schimburi de experiență, 
printr-un control perma
nent și eficace asupra acti
vității desfășurate de t- 
ganizațiile de partid, de 
sindicat, U.T.C. și O.D.U.S., 
în instituțiile de artă, cul
tură și de învățămînt.

La baza întregii activități 
educative pe care o desfă
șoară în viitor, organiza
țiile de partid, celelalte or
ganizații și instituții cu 
atribuții în acest domeniu, 
trebuie să pună cu toată 
hotărîrea obiectivele și sar
cinile rezultate din docu
mentele recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., din Expu
nerea la plenară a tovară
șului N i c o 1 a e
Ceaușescu, importantele ac
țiuni întreprinse de Româ
nia socialistă pentru " asi
gurarea în lume a unui 
climat de pace, înțelegere 
și colaborare — cu larg 
ecou internațional.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Radu Bălan prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid.

Conferința județeană a reprezentanților oamenilor muncii
/Urmare din pag 1)

economieo-socială a Româ
niei în cincinalul 1981— 
1985, creșterea rolului con
siliilor oamenilor muncii, 
dezvoltarea democrației 
muncitorești, socialiste in 
patria noastră.

— Alegerea Consiliului 
Județean. al Oamenilor 
Muncii.

Raporuil asupra reali
zărilor bbținute de oame
nii muncii hunedoreni de 
la începutul anului și a 
măsurilor stabilite pentru 
îmbunătățirea activității și 
încheierea anului cu planul 
realizat la toți indicatorii, 
în toate unitățile economi
ce, în paralel iu pregătirea 
temeinică a producției a- 
nului viitor, asupra aplică
rii cu fermitate a principi
ilor autoconducerii munci
torești, a autogestiunii e- 
conoțnico-financiare, a fost 
prezentat de tovarășul Ra
du Bălan, prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid.

l’e marginea materiale- 
lor prezentate au luat cu
vîntul tovarășii . Otto Dan 
Surulescu, iacob Toplicean, 
Ieronim Rusan, Corne, 
lia Vizitiu. Dumitru Bog
dan. llie Păducel, Constan
tin Maracu, Bdkes Joși/, 
loan Dnnulete, Viorel «Lio- 
da. Elena Olariu, Vasile 
Deac.

Materialul prezentat, par
ticipanții la dezbateri au 
relevat preocupările și e- 
forturile depuse de oamenii 
muncii hunedoreni pentru 
materializarea neabătută 
a obiectivelor celui de al 
Xll-lea Congres al parti
dului, a sarcinilor stabilite 
de Congresul al II-lea al 
consiliilor oamenilor mun
cii și a orientărilor date cu 
diferite prilejuri de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. ob- 
ținînd unele rezultate bune 
in producție de la începu
tul anului. Se înregistrea
ză depășiri de plan la o 
serie de produse fizice, in
tre i are huilă netă, ener
gie electrică, metale nefe

roase, unele materiale de 
construcții, produse prelu
crate din mase plastice. De 
asemenea, volumul de lu
crări realizat în investiții 
este cu 242 milioane lei 
mai mare decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. 
Au fost puse în funcțiune 
40 de obiective .și capaci
tăți de producție din planul 
anual și 22 de obiective 
restante, vor fi predate în 
acest an beneficiarilor pes
te 4000 de apartamente. U- 
nele rezultate bune se în
registrează și la indicatorii 
de eficiență. Astfel chel
tuielile la 1000 Iei produc
ție marfă sînt mai mici 
decît în perioada similară 
a anului trecut cu 49.1 lei, 
la cheltuielile totale și cu 
23 lei la cele materiale, 
obținîndu-se beneficii supli
mentare în valoare de 1,6 
miliarde lei.

între unitățile cu rezul
tate bune obținute de la 
începutul anului se numă
ră întreprinderile miniere 
Bărbăteni, Lupeni. Uricani, 
„mecanică" și „chimică" O. 
răștie. I.P.E.G. Deva, mi
nele Deva și Certej, 
Î.M.M.R. Simeria, C.T.E. 
Mintia. l.U.M, Petroșani, 

‘stația de cale ferată Si
meria triaj, Trustul de 
construcții Hunedoara — 
Deva.

Rezultatele amintite și 
multe altele sînt dovada 
dăruirii și abnegației co
lectivelor noastre munci
torești, angajării lor plena
re pentru îndeplinirea sar
cinilor din primul an al 
noului cincinal. în același 
timp, ele sînt dovada stră
daniilor consecvente ale 
consiliilor oamenilor mun- 
cii privind atragerea largă 
a maselor la autoconduce- 
rea muncitorească, la apli. 
carea fermă și concretă a 
noului mecanism economi- 
co-financlar. A fost evi
dențiată grija permanentă 
a partidului și statului 
nostru, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și ridi

carea nivelului calității vie
ții, prin măsurile și regle
mentările adoptate în a- 
cest sens — garanție a edi
ficării multilaterale a pa
triei socialiste.

Analizînd în spirit critic 
și autocritic rezultatele ob. 
ținute, raportate la poten
țialul tehnic și organizato
ric existent în unitățile e- 
conomice, la sarcinile mobi. 
lizatoare puse în față de 
conducerea partidului, con
ferința a reliefat că există 
încă o serie de neajunsuri 
în activitatea unor între
prinderi, a organelor de 
conducere colectivă, care 
nu acționează cu toată fer
mitatea și răspunderea pen. 
tru aplicarea consecventă 
a principiului noului me
canism economico-finan- 
ciar, ale autoconducerii și 
autogestiunii muncitoreș. 
ti, neajunsuri reflectate în 
unele nerealizări de plan. 
S-au criticat deficiențe le
gate de folosirea necores
punzătoare a unor capaci
tăți de producție, de orga
nizarea defectuoasă a mun
cii, de aprovizionare și 
transport, care au grevat 
în mare măsură bunul mers 
al activității productive, 
au dus la acumularea de 
restanțe la o serie de pro
duse fizice strict necesare 
economiei naționale : căr
bune pentru cocs, minereu 
de fier, cocs, fontă, oțel, la- 
minate, utilaje miniere, ci
ment, fire de viscoză, în
călțăminte. în sectorul mi
nier s-au perpetuat nea
junsuri privind folosirea 
la capacitate a complexe
lor mecanizate de susține
re și tăiere, a combinelor 
de abataj, și de înaintare, 
a mașinilor de încărcat, în- 
tîrzieri in realizarea unor 
lucrări de deschidere și pre
gătire, calitatea slabă a u- 
nor revizii și reparații ale 
utilajelor miniere, abateri 
de la disciplifta tehnologi
că a muncii.

Asemenea neajunsuri, ca 
și aprovizionarea tehni- 
co-materială neritmică și 

in cantități insuficiente, 
neatingerea la termen a 
parametrilor proiectați s-au 
manifestat pregnant și în 
siderurgie, generînd — 
după cum subliniam mai 
sus — restanțe la unele 
produse fizice siderurgi
ce. Participanții la dezba
teri au adus critici indrep. 
tățite consiliilor oamenilor 
muncii pentru insuficien
ta preocupare acordată re
alizării planului la export 
și le-au cerut ca pe viitor 
să acționeze mai hotărît — 
In spiritul ideilor cuprinse 
în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plena, 
ra C.C. al P.C.R., în cuvîn- 
tarea la plenara Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii, precum și în do
cumentele Congresului al 
11-lea al Consiliilor oame
nilor muncii, privind în
deplinirea cu maximă efi
ciență a tuturor indicatori, 
lor din planul național u- 
nic de dezvoltare economi
că și socială pe anul 1982.

Conferința județeană a 
reprezentanților oamenilor 
muncii a subliniat necesi
tatea intensificării preocu
părilor organelor de con
ducere colectivă din între
prinderi în direcția utiliză
rii raționale, cu eficiență 
sporită a potențialului u- 
man și a dotării tehnice, a 
gospodăririi atente a mij
loacelor materiale și finan
ciare, îmbunătățirea subs
tanțială a organizării mun
cii, creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare 
in vederea sporirii produc
tivității muncii, pregătirea 
și folosirea forței de muncă, 
întărirea ordinii și discipli
nei în producție. In vede
rea accelerării ritmului de 
dezvoltare a economiei se 
impune cu prioritate lăr
girea bazei proprii de ma
terii prime și resurse e- 
nergetice, sporirea gradului 
de satisfacere a necesități
lor economice din resurse 
interne, în paralel cu re
ducerea continuă a consu
murilor de materii prime, 
materiale, combustibili și 

energie electrică, reintro
ducerea în circuitul econo
mic a tuturor resurselor 
secundare. O atenție spori
tă se cere acordată promo
vării largi a progresului 
tehnic, a metodelor și teh
nologiilor de lucru moder
ne, generalizării experien. 
ței înaintate și inițiativelor 
muncitorești valoroase, im
plicării hotărîte a cercetă
rii științifice în activitatea 
concretă de producție, în
tăririi răspunderii patrioti
ce, revoluționare în toate 
colectivele de muncă.

Dezvoltarea producției 
materiale în ritmurile pre
văzute de documentele Con
gresului al Xll-lea al parti, 
dului, îndeplinirea integra
lă a prevederilor din pla
nul național unic pe anul 
1982 și pe întregul cincinal 
nu vor fi posibile fără rea
lizarea la termen a tuturor 
obiectivelor de investiții, a- 
tingerea parametrilor pro
iectați și conferirea unui 
înalt grad de productivita
te, calitate și eficiență noi. 
lor capacități productive.

Conferința a recomandat 
consiliilor oamenilor mun. 
cii să-și perfecționeze în 
continuare stilul și meto
dele de lucru, să pună un 
accent deosebit pe atrage
rea largă a maselor la ac
tul de conducere și de de
cizie, pe întărirea democra
ției socialiste, a rolului 
clasei muncitoare de con
ducător încercat al națiu
nii, de militant dinamic și 
consecvent pentru edifica
rea multilaterală a patriei 
socialiste. Totodată a fost 
exprimată adeziunea una
nimă a oamenilor muncii 
hunedoreni — români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități — la politica 
internă și externă a parti
dului și statului nostru, 
consacrată colaborării și 
înțelegerii între popoare, 
a făurirea unei lumi mai bu
ne și mai drepte, aprobarea 
deplină a Apelului pentru 

dezarmare și pace adresat 
de România tuturor popoa
relor, din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu — 
care se bucură de un larg 
ecou in întreaga lume.

în lumina indicațiilor da
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al H-lea 
Congres al consiliilor oa
menilor muncii de a se 
constitui consilii județene 
ale oamenilor muncii, „in 
care să fie reprezentate 
toate unitățile industriale, 
de transport, finanțe si 
comerț de pe teritoriul ju
dețului respectiv", s-a tre
cut la alegerea Consiliului 
județean al Consiliilor Oa
menilor Muncii. în funcția 
de președinte a fost ales 

tovarășul Radu Bălan, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Hunedoa
ra, iar ca vicepreședinți au 
fost aleși tovarășii : Gheor- 
ghe Vasiu, Ana Boșorogan 
— secretari ai Comitetului 
județean de partid — loan 
Munteanu, Crișan Arpad, 
Ioan Susan, Nicolae Ghia- 
ță, iar ca secretar Mircea 
Jampa.

Avind in vedere sarcini
le de plan mobilizatoare 
ce revin colectivelor mun
citorești din județul Hune
doara în anul 1982, în în
tregul cincinal — urmare 
a ponderii pronunțate in 
ansamblul economiei na
ționale —, hotărîți să ma
terializeze neabătut pre
vederile celui de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român, sa transpu
nă exemplar în practică o- 
rienlările și îndemnurile 
tovarășului Nicolae

Ceaușescu, să-și sporească 
contribuția la -progresul și 
prosperitatea patriei socia
liste, participanții la con
ferință au adoptat în în
cheierea lucrărilor textul 
unei telegrame adresată 
Comitetului Central al 
partidului, tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
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Intre 27 iunie și 27 
septembrie 1949 cetatea 
situată pe stîncă Piatra 
Roșie (823 m) a fost cer
cetată sistematic de un 
colectiv avînd în frunte 
pe regretatul savant 
Constantin Daicoviciu. 
Monografia publicată a- 
poi de istoric a ajuns 
lucrare de referință și 
va fi de-a-dreptul im
posibil pe viitor să se 
spună ceva despre Ce
tate fără a se aminti 
numele marelui nostru 
istoric. Cetatea are for- 

patrulater cu 
lungi de 102 
metri. Scăzînd 

zidului (3 
închisă

ma unui 
laturile 
metri / 45 
grosimea
metri) incinta 
măsoară 3 745 mp. Zi
dul a fost construit în 
obișnuita manieră 
cică : între cele ' 
fețe solidarizate 
bîrne transversale 
castrate în blocuri 

de stîncă 
Vizitatorii 

o mulțime 
blocuri cu

da- 
două 
prin 

în- 
i s-a

bătut piatră 
și pămînt. 
pot să vadă 
de asemenea
jgheaburi tăiate. în ele. 
Judecind după înălți
mea zidurilor păstrate 
și numărul 
căzute 

ție, probabil 
lor să fi 
4—5 m.

Dar. spațiul fortificat 
nu era înconjurat doar 
de ziduri. Turnurile 
constituiau un excelent 
mijloc de supraveghere 
și apărare. Astfel, ceta
tea de la Piatra Roșie 
are 4 asemenea turnuri 
așezate pe colțuri și 
încă unul — al cinci
lea — care împarte la
tura estică în două. 
Toate turnurile sînt in
terioare zidurilor iar la 
construcția lor s-au fo
losit blocuri de piatră 
mai mici. Intrarea în 
cetate se făcea prin tur- 
nul numerotat conven-

blocurilor 
lîngă fortifica- 

înălțimea 
fost între

țional 2 așezat pe latura 
estică a cetății. Cum 
se obișnuia la cetățile 
dacice, spre intrare du
cea un drum pavat ca
re 
de 
de 
se 
Au
pietre cu o profilatură 
frumos sculptată și ca
re odinioară făceau par
te din arcatura porții. 
Examinînd obiectele gă
site în interiorul turnu
rilor (fragmente cera
mice, piroane, ținte de 
fier, fibule, crampoane 
(„mițe") pentru încălță
minte, un miner de 
bronz etc.) s-a dedus că 
ele nu- au servit drept 
locuințe, rolul lor fiind 
de a adăposti rezervele 
de hrană, armele și e- 
ventualele mașini de 
război. Sondajele exe
cutate în interiorul ce
tății au scos la iveală 
în 
mele unei clădiri 
lemn cu temelie 
piatră. Ea era împărți
tă în două printr-un 
perete transversal și o- 
biectele 
le găsite 
chiupuri 
provizii, 
furi de 
rată că 
oferea adăpost 
cetății. Cercetarea tere
nului situat la nordul 
incintei a dus la o des
coperire care se lăsa 
așteptată : două rînduri 
de tamburi așezați di
rect pe stîncă au sem
nificat existența unui 
sanctuar de tip dacic 
bine cunoscut si din alte 
descoperiri. Anumite 
nevoi constructive au 
dus intr-o epocă mai 
tîrzie la desființarea lui.

Viorel MORARII

la o mică distanță 
poartă 
față circa 3 

transforma în 
fost găsite

în cazul 
metri, 
scară, 
cîteva

partea de sud ur- 
de 

din

ori fragmente- 
aici (bucăți de 
pentru păstrat 
un opaiț, vîr- 
săgeată) ne a- 
această clădire 

gărzii

Notă

Spectatorii filmeleși

De Ztz o dumțnțci± /</ cf//o

„Consider că vizionarea 
unui film contribuie la îm
bogățirea cunoștințelor iar 
instituția cinematografică 
are interesul — și cultural, 
și comercial — de a infor
ma iubitorii celei de-a șap
tea arte asupra filmelor 
care rulează. Dar cum se 
petrec lucrurile la cinema
tograful din cadrul clubu
lui muncitoresc din Petri- 
la ? ne scrie coresponden- 

siul nostru Emil ian Doboș, 
în 2 și 3 decembrie trebu
ia să ruleze filmul „Duelul", 
producție românească. 
Miercuri (2 decembrie), la 
ora 15,45 erau mulți spec
tatori la casa de bilete. 
Ne-am ocupat locurile în 
sală și așteptam să apară 
pe ecran a tori cunoscuți 
și îndrăgiți dar... surpriză! 
Au apărut, dansînd, doi 
actori americani. Era, de

fapt, filmul „Familia 
Barkley", deși schimbarea 
nu fusese anunțată în nici 
un fel. Iștă și ce s-a întîm- 
plat : în 20 de minute sala 
a rămas goală, spectatorii 
plecînd nemulțumiți la ca
sele lor".

Este încă un caz, care se 
adaugă la multe, multe al
tele, ce arată criteriile ar
bitrare ale muncii de in
formare a publicului cine
fil. întreprinderea cinema
tografică a județului 
nedoara stabilește 
grame de difuzare a
melor, nerespectate însă de 
unități. De ce se înlocuieș
te un film cu altul uneori 
se poate înțelege, dar de 
ce nu se informează publi
cul, cu promptitudine, a- 
supra acestei modificări de 
program ?

Hu- 
pro- 
fil-

Peste 30 de cursimți. elevi și tineri muncitori din 
cadrul întreprinderilor de pe raza orașului, își însu
șesc cu multă sîrguință tainele „strunirii" corzilor de 
chitară in cadrul clasei de chitară înființată pe lîngă 
clubul sindicatelor din Vulcan. în imagine, instruc
torul Vali Bogdan (in centrul fotografiei) în fața unui 
grup de cursanți, aplică practic cunoștințele teoretice 
predate in prealabil.

Foto : Șt NEMECSEK
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Cu oglinda în față
în fiecare di- 
oglindă ca să 

„bună

• Uită-te 
mineață in 
vezi cui dau vecinii 
dimineața".

0 Ziua bună se cunoaș
te de dimineața, omul bun, 
la amurgul vieții.
• Să observi greșelile 

altora ai nevoie de spirit 
de observație, pentru a le 
sesiza pe ale tale ai nevoie 
de virtute.
• Unii intră în viață pe

ușa 
din 
din 
cea

0 Nu cere nimănui să 
realizeze lucruri pe care tu 
le-ai declarat imposibile.
• Mai repede sau mai 

tîrziu toți dăm de cineva 
care ne pune oglinda în fa
ță. Aceasta e viața !

cea 
ușa

A CP

Epigrame

din față și ies pe 
dos. Alții bat la 
spate și li se deschide 
din față.

T. KARPATIAN

(Va urma) Cronică nerimată (48)
O Desigur stelele își fac 

toaleta noapte de noapte 
în eleșteu) din spatele casei.
• S-ar putea găsi o teh

nologie care să extragă sa
rea. din sudoare.

0 Longevitatea plane
telor. Ilm, dacă știu să se 
învîrtească,

* Prin țeava puștii nu 
se vedea decit un craniu 
golit de gînduri.

0 Mă străduiesc să cu
ceresc partea posibilă a 
imposibilului.

0 Nu-ți călca umbra în 
picioare. îți seamănă.

0 După ’ inventariere, 
prada încetează să mai fie 
pradă.

0 l.a lăudatul pom divin, 
Să te prezinți cu sacul 

plin.
0 Au existat epoci soli

de. De piatră.

• Beethoven înălță mo
numentul durerii dintr-o 
durere monumentală.
• Au avantajul vîrstei ? 

Lasă că-i ajung eu.
• Poeții adevărați zboa

ră folosindu-se 
ră pana.
• De cînd 

să joc șah de 
n-am mai pierdut nici 
partidă.

0 Cocoșul martir — vie. 
tima dimineții eterne.
• Și pe malul marilor 

lacuri cresc sălcii plîngă- 
toare.
• Umanitatea călăului. 

O secure perfect ascuțită.
• Haosul relativ mai

păstrează o axă de simetrie.
• Zeii au în ei ceva

omenesc. Le plac ofrandele.

de o singu-

am început 
unul singur

o

Valeriu BUTULESCU

Unui gestionar care vinde 
după preferință :

Pe marginea acestui caz 
mi-a răspuns de la obraz 

preferințe 
cunoștințe".

„Eu vind 
insă doar

Unuia

dup i
la...

care
„atenții" :

preferă

„Și ce dacă merge lent 
ce-atîta tevatură multă 
vă rog 
și el a

să fiți puțin atent..." 
fost atent...

cu-o sută.

atelierele FOTO 
„la itiinul" e 

numai pe firmă :

La
noțiunea

E bine totuși de știut 
și chiar în condici

să rămmă 
fotografia „la minut"
se face... după-o săptămînă.

Mircea AN DR AȘ

...presa a relatat re- 
cent un caz de fidelita
te deosebită ? Un cetă
țean din orășelul lloger- 
ville /Franța) a murit 
în toamna anului 1974. 
De atunci, zi de zi, Cli
nele său vine la cimitir, 
se așează pe mormin- 
tul fostului său stăpîn 
și Urla minute in șir.. 
Surprinzător este faptul 
că, în timpul înmor
mântării stăpinului său 
dinele fusese închis in 
casă, deci nu cunoscuse 
locul unde fusese in- 
mormîntat defunctul.

...cea mai mare vi
teză a porturilor ne-

Știați că...

Subsemnata Catrinel In- 
curcărescu. domiciliată 
in strada întorsurii nr. 
3/4, de profesie fără, 
pentru că am fost repar
tizată la „fiare" și eu aco
lo nu mă duc, deoarece 
am înclinații spre birou, 
adică secretară, price- 
pindu-mă la telefoane și 
la făcut cafeluțe... vă rog 
respectuos a-mi lua 
considerare cererea 
divorț pentru că nu mai 
pot, nu mai mă înțeleg cu 
el care este o brută, un 
brontozaur, un calvar... 
ce să vă flnai spun ?!... 
...Vă informez că sint în- 
tr-o stare deplorabilă, sta
re în care am fost adusă 
de iubitorul meu soț care 
tot timpul mă apostrofea
ză și mă jignește impu- 
tîndu-mi că nu știu 
fac de mîncare, că 
grijă de copii și că 
tîrziu acasă. Nimio

,în 
de

să 
n-am 

vin 
nu

Foileton Scrisoare deschisă
adevărat din toate 

acestea, vă rog respectuos 
să apreciați dumneavoas
tră, tovarășe președinte, 
care știți să judecați 
drept, să cîntăriți fieca
re 
am 
mă 
ții, 
taș

faptă. Eu într-adevăr 
fost crescută de ma
in foarte bune condi- 
nepunîndu-mă la răn- 
— cum se zice — 

probabil de aceea 
meu mă învinuiește 
noseîndu-mi cu lux 
amănunte trecutul, 
față de el, o singură da
tă am căzut în greșeală, 
cînd am fiert supa neră- 
mînînd nimic în oală, nu
mai fum și scrum, fapt 
ce a făcut să nu se poa
tă rnînca nimic din asta. 
Dar, spuneți dumnea
voastră, tovarășe preșe
dinte, este normal ca în-

Și 
soțul 

cu- 
de 

Dar

tr-o asemenea situație so
țul meu să izbucnească în 
furie, să-mi adreseze cu
vinte neprincipiale, 
totală neconcordanță 
cele in care mi-a declarat 
iubire nestrămutată a- 
tunci cînd ne-ain căsăto
rit ?

Cit despre copii, ce să 
spun ?! El îmi spune mie 
că n-am grijă de copii 1... 
Dar cine-i îngrijește ? ,Tot 
timpul îmi invocă moti
vul că nu seamănă cu 
mine. Să știți că de cînd 
îmi spune treaba asta, în
tr-adevăr m-ain decep
ționat. Poate că nici co
piii nu mă mai iubesc și 
de aceea mă înfurii 
închid in casă. Dar 
spun sincer, tovarășe 
ședințe, că-i iubesc ca 
E-adevărat că mai î

în 
eu

i și-i 
vă

■ pre.
i pe...
întîr-

zii. Cîteodată merg 
drum așa de una 
și mă gîndesc la 
mea... Chiar așa 
să pătimesc eu ? 
tr-o asemenea

pe 
singură 

viața 
trebuie 
Și, în- 

situație,
cum să nu răspund invi
tației pe care mi-o face 
colegul meu de birou ?! 
Dar să știți că îmi este 
coleg adevărat — servim 
o prăjitură, bem 
și atît... Știu !... 
o să-mi scoată el 
tribunal. Dar ce 
să fac, tovarășe președin
te ? Să sufăr de una sin
gură ?!..,

Nu mai pot și gata ! 
Vă rog să faceți drepta
te ! Dumneavoastră sîn- 
teți omul legii și mă pu
teți înțe... lege, M-am 
destăinuit ca unui părin
te. Vreau să termin oda-

o cafea 
Cu asta 
ochii la 
puteam

tă. Am făcui și o 
cum să împart cu 
lucrurile. Căci nu-mi este 
indiferentă problema ci
ne ia aragazul și cine ia 
frigiderul. Că-s banii 
mei. El și-a cheltuit banii 
cu altele... Sînt sigură că 
o să spună că a avut sa-

• lariu mare, că a avut 
bani pe cecuri, că im dat 
maică-sa butelie 
vizor... Dar nu-i 
sînt minciuni, 
președinte. N?a 
mic cînd l-am 
știți și dumneavoastră că ‘ 
eu l-am luat pe el, nu el' 
pe mine... Așa că vă rog 
să nu-1

Aștept cu 
răspunsul 
tră...

Vă salută
curcărescu.

listă 
soțul

și tele- 
adevărat, 
tovarășe 
avut ni- 
luat. Să

.. Așa că vă 
ascultați...

nerăbdare 
d umneavoas-

mecanizate este aceea 
reilizată de parașuliști.' 
In cădere liberă prin 
straturile dense ale at
mosferei, ei coboară cu 
trei sute de kilometri 
pe oră, iar în cele rare
fiate pot ajunge pînă la 
viteze orare de 993 km.

...oricîl ar părea de 
curios, populația Gibral- 
larului se a'provizionea- 
ză cu apă și din nori? 
Pe vîrlul unei stinci, a- 
proape permanent în
văluită de nori, se află 
instalate plase pentru 
condensarea apei, care, 
ap»i, se scurge pe țevi 
in oraș.

...cel mai mare pește 
pescuit cu o undiță a 
fost capturat în 1959 ? 
Aceasta s-. 
în golful 
stralia) de 
mator Alf ! 
le măsura 
cîntărea 1210 kg.

■a întimplat 
Denia (Au- 
pescarul a- 
Dean. Pește-
5,10 m

Culese de
ing. Ilie BREBEN

si

II
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Poziția României, a președintelui 
Kieolae Ceaușescu in problemele majore

unor
organe de presă din străinătate, care evidențiază
principialitatea, consecvența politicii externe

Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat o serie de rezoluții 

in problema namibiană

FUMt

No. 
fru- 
Că-

Poziția României, a pre- 
:edintelui Nieolae Ceaușescu 
in probleme majore ale 
contemporaneității, relați
ile de strînsă cooperare cu 
alte state, promovate de 
țara noastră, rețin atenția 
unor organe de presă clip 
sir. inătate, care evidenția
ză principialitatea, consec
vența politicii externe ro
mânești, rolul hofărîtor al 
secretarului general al 
partidului în elaborarea 
.și traducerea ei în viață.

■n articolul intitulat 
,.R mânia și C.S.C.E. — 
Fueureștiul. purtătorul de 
cuvînt al țărilor mici", re
vista lunară vest-germană 

„\Vi.-~ mschaftliecher Dienst 
fur S idesteuropa" prezin
tă pe larg poziția României, 
a președintelui Nieolae 
Ceaușescu în problemele 
securității europene, subli
niind că șeful statului ro
mân s-a declarat în favoa
rea dezvoltării unui sis
tem de securitate mondial 
care să fie viabil și a pus 
acest principiu in centrul 
politi' ii sale -externe.

Subliniind că „poziția 
președintelui Nieolae 
Ceaușescu față de proble
matica securității se carac
terizează printr-o . consec
vență remarcabilă", revis
ta redă ample extrase din 
rapoarte și cuvîntări ale 
tovarășului N ic o 1 a e 
Ceaușescu, din alte docu
mente de partid și de stat, 

.din articole de presă, care 
pun în lumină inițiativele 
și acțiunile românești in 
scopul 
ții și 
nentul 
fermă

edificării securită- 
cooperării pe conti- 
european. hotârîrea 
a țării noastre de a

nu precupeți nici un efort 
in lupta pentru cauza păcii, 
pentru crearea unui climat

ronânesti
de deplină înțelegere între 
toate popoarele și statele 
din Europa, de a milita în 
continuare, cu consecven
ță, pentru înfăptuirea prin
cipiilor cuprinse în Actul 
final de la Helsinki.

Sub titlul „România — o 
puternică întărire a coope
rării cu lumea a treia", zia. 
rul 
roc a publicat 
articol în care arată : 
tru România, 
economică între țările 
curs de 
zintă o 
portantă 
n ornice

„Președintele
Ceaușescu, se relevă in con
tinuare, consideră că insti
tuirea unor relații reciproc, 
avantajoase între țările în 
curs de dezvoltare 
presia solidarității 
ta comună pentru 
tare economică și 
independentă a fiecărui po
por, pentru promovarea 
unei politici noi în lume, 
a unei politici de egalitate 
și respect între națiuni, de 
echitate deplină, pentru 
abolirea vechii politici im
perialiste de dominație și 
opresiune".

Revista grecească „Elef- 
theras" a publicat articolul 
„Relațiile eleno-române", 
în care 
altele : 
ționale de 
vecinătate 
fructuoasă 
și Grecia, 
tradiții istorice, au dobîn- 
dit în ultimii ani noi di
mensiuni și s-au dezvoltat 
corespunzător intereselor 
fundamentale ale celor 
două țări și popoare". „In 
evoluția lor ascendentă, o

„Al Bayane" din Ma
un amplu 

„Pen. 
cooperarea 

în 
dezvoltare repre- 

componentă im- 
a noii ordini eco- 

internaționale“.
Nieolae

și de 
Româ- 
Kara- 
prim- 

ca

este ex- 
în lup- 
dezvol- 
socială

între 
tradi- 
bună

subliniază, 
„Legăturile 

prietenie, 
și colaborare
dintre România 
cu îndelungate

importanță primordială au 
avut-o contactele șl convor
birile Ia nivel înalt prile
juite de vizita președintelui 
Nieolae Ceaușescu, în mar
tie 1976, în Grecia, 
vizitele efectuate în 
nia de Constantin 
manlis, în 1975, ca
ministru, și, în 1980, 
președinte al Republicii.

De altfel, cu prilejul ulti
mei vizite, s-a reafirmat 
deplinul atașament al ce
lor două state față de idei
le și principiile înscrise în 
„Declarația solemnă comu
nă", semnată, in mai 1975, 
la București, și care își 
păstrează în întregime va
loarea și actualitatea.

NAȚIUNILE UNITE 12 
(Agerpres). Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat 
o serie de rezoluții in pro
blema namibiană, prin 
care cere statelor membre 
ale Organizației să ia toa
te măsurile pentru a deter
mina Republica Sucl-Afri- 
eană să recunoască inde
pendența Namibiei.

Una din aceste rezoluții 
condamnă cu tărie mane
vrele obstrucționiste ale 
regimului rasist sud-afri- 
can pentru a împiedica a- 
plicarea planului O.N.U. 
privind accesul Namibiei la 
independență și reafirmă 
faptul că Organizația Po
porului din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO) este singu
rul reprezentant legitim 
al poporului namibian. Tot
odată, documentul cere tu
turor statelor membre ale 
organizației, instituțiilor 
specializate și altor orga
nisme internaționale să a- 

corde SWAPO un sprijin sus
ținut, material, financiar, 
militar și de altă natură, 
pentru a-i permite să in
tensifice lupta de eliberare 
a Namibiei.

Alte rezoluții se pronun
ță pentru întărirea sanc
țiunii împotriva Republi
cii Sud-Africane in vederea

izolării totale din punct de 
vedere politic, militar și 
cultural a regimului rasist 
minoritar de 
Documentele 
occidentale să 
la a furniza 
R.S.A., direct

la Pretoria, 
cer statelor 
se abțină de 
autorităților 

sau indirect, 
instalații și materiale care 
ar putea să permită produ. 
cerea de materiale milita, 
re nucleare, eondamnînd 
regimul sud-african, pen
tru încercările sale de a 
dezvolta arma nucleară. 
Totodată, comunitatea in
ternațională este invitată 

să acorde de urgență tot 
sprijinul și asistența nece
sare statelor din „prima 
linie" (Angola, Botswana, 

Mozambic, Tanzania, Zam
bia, Zimbabwe) pentru a 
le permite să-și apere su
veranitatea și integritatea 
teritorială împotriva 
siunilor guvernului 
african.

Celelalte rezoluții 
feră la programul < 
cru al Consiliului ' 
pentru Namibia, la 
organizațiilor 
namentale și 
mentale în 
problemei Namibiei și

i

agre- 
sud-

se re
de lu- 
O.N.U. 

rolul 
interguver- 
neguverna- 

soluționarea 
" ‘ - .* la 

informarea opiniei publice 
în legătură eu evoluțiile în 
această problemă.

t

13 decembrie
PETROȘANI — 7 

iembrie: Viața e 
moașă; Unirea: 
pitanul răzbunării,

PETRILA : Probleme 
personale.

LONEA i Talismanul 
toreadorului,

ANINOASA: Idilă cu 
Miss Brasilia

VULCAN — Luceafă
rul : Am o Idee.

LUPENI — Cultural: 
Duelul. Muncitoresc; 
Clinele electronic.

URICANI: Ultima
romanță de dragoste.

14 decembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Trecătoarea ; 
Republica : împușcături 
la poliția secretă.

PETRILA : Probleme 
personale.

LONEA : Corleone.
VULCAN — Luceafă

rul : Pe drum.
LUPENI — Cultural: 

in . lutarea chibrituri
lor , Muncitoresc : Cli
nele electronic.

URICANI : Mereu
împreună.

13 decembrie

BEIJING (Agerpres). In 
China a fost elaborată o 
tehnologie de recuperare a 
uraniului din varietățile de 
zgura cu conținut de ura
niu. Pînă în prezent, prin 
utilizarea acestei noi teh
nologii au fost recuperate 
cantități de uraniu, în va
loare de pește șase-milioane 
de yuani. Această metodă 
permite, totodată, diminua
rea poluării generate de 
zgura cu conținut de ura
niu. Grupul de ingineri ca
re a elaborat metoda 
inceput cercetările în

rea considerabilă 
ducției OPEC. 
de petrol globală a 
în primele opt luni de 
milioane barili pe zi, 1 
de 60,5 milioane barili 
zi, în aceeași perioadă 
anului trecut. ~ 
OPEC s-a redus cu

și-a 
1977.

IlAKAK (Agerpres). 
ondițiile creșterii prețuri

lor la petrol și produse pe- 
roliere. Camerunul a ela

borat un program de in- 
■nsificare a prospecțiuni

lor geologice în toate re
giunile țării. In prezent, 
zăcămintele atestate de pe- 
.rol au fost apreciate Ja 

>—20 milioane tone, 
estea, 4 

. .rag în

a pro- 
Producția 

fost 
56,5 
față 

Pe 
i a 

Producția 
16,9 la

LA COPENHAGA s-a 
desfășurat a X-a sesiune 
a Comisiei mixte româno- 
daneze de cooperare econo
mică, tehnologică și științi
fică, în cadrul lucrărilor, 
a fost examinat stadiul de 
dezvoltare a schimburilor 
comerciale bilaterale și a 
acțiunilor de cooperare din
tre cele două țări, precum 
și al cooperării pe terțe 
piețe.

ASOCIAȚIA DANEMAR
CA—ROMANIA, în cola
borare cu Conservatorul de 
muzică din Copenhaga, a 
organizat în sala de spec
tacol a conservatorului un 
concert George Enescu.

CONSILIUL DE SECU
RITATE AL O.N.U. a a- 
doptat în unanimitate o re
zoluție recomandînd A- 
dunării Generale numirea 
lui Javier Perez de Cuellar 
(Peru) in funcția de secre
tar general al O.N.U. pen
tru un mandat cu durata 
de cinci ani, cu începere

încărcătură care a 
transportată pînă in 
zent cu platforma respecti
vă a fost de 800 de tone.

•ir
I’ARIS (Agerpres).

vernele țărilor industriali
zate, îndeosebi S.U.A. și 
R.F.G., își reduc eforturile

fost 
pre-

Gu-

Agendă economică, energetică

Din 
milioane tone se 
platoul continen-

★
l ,£NA (Agerpres). Prc- 

ducția mondială de 
,-a redus cu 6,6 la 
in primele opt luni 
. eslui an, reflectînd scăde-

petrol 
sută 

die a-

sută, la 23,3 milioane 
rili pe zi.

★
BONN (Agerpres). Firma 

„Krupp" a realizat pentru 
transportul unor instalații 
cu gabarit foarte mare, sau 
cu greutate excepțională, 
o platformă de cale ferată 
cu 36 de osii, 
platformei este de 92 
tri, iar greutatea este 
336 tone. Ea dispune 
instalații hidraulice specia
le care permit deplasarea 
încărcăturii in zonele unde 
acestea^depășesc gabaritul 
căii ferate. Cea mai mare

Lungimea 
me

de 
de

consacrate cercetării și 
dezvoltării in domeniul e- 
nergiei, afirmă un raport 
dat publicității la Paris de 
către Agenția Internațio
nală pentru Energie (AIE), 
reluat de agenția France 
Presse. Astfel, în 1980, ce
le 21 de țări membre ale 
AIE (principalele țâri in
dustrializate occidentale 
mai puțin Franța) au chel
tuit 8,4 miliarde dolari, iar 
investițiile companiilor 
particulare s-au ridicat la 
același nivel.

Statele Unite, care în 
1980 realizau 50 la sută din

• I '

de la 1 ianuarie 1982. Adu. 
narea Generală urmează 
să se pronunțe în primele 
zile ale 
asupra 
siliului 
privire

săptămînii viitoare 
recomandării 
de Securitate 
la succesorul 

Kurt Waldheim, al 
mandat expiră la finele a- 
nului.

AGENȚIILE United News 
of India și Press Trust 
India, 
Press, 
ternic 
vineri 
regiuni din Bangladesh și 
India, provocînd valuri 
uriașe pe mare, iar în zo
nele de uscat dezrădăcinînd 
arborii, șmulgînd acoperi
șurile caselor și rupînd re
țelele de comunicații. In

Con- 
cu 
lui 

cărui

of 
citate de Associated 
relatează că un pu- 
uragan s-a abătut 
asupra mai multor

cheltuielile publice ale ță
rilor AIE in materie 
cercetări energetice, 
angajat în prezent 
politică de restricții, 
rindul său, guvernul 
german a anunțat recent a- 
bandonarea mai multor pro
iecte privind lichefierea 
cărbunelui.

*
WASHINGTON (Ager

pres). Apa sărată are pro
prietatea de a capta căldu. 
ra solară, susțin specialiș
tii. Ca urmare, în S.U.A. 
s-a construit un bazin cu 
o adîncime de 3,7 metri, 
care conține peste 3 mi
lioane litri de apă și 700 
tone sare, 
încălzește 
Celsius.

de 
s-au 

intr-o 
La 

vest-

La soare, apa se 
pînă la 65 grade

★
(Agerpres). Zia-TOKIO

rul „Mainich Daily News" 
scrie că Japonia, confrunta
tă cu problema lipsei de 
terenuri pentru construirea 
de centrale atomice, va re
aliza asemenea centrale în 
subteran sau pe mare, deși 
ele vor fi mai costisitoare. 
După cum se știe, centrale 
atomoelectrice subterane au 
fost date în exploatare în 
R.F. Germania, Elveția și 
Suedia.

zonele calamitate din In
dia, mai ales în statele 
Bengalul de vest și Brissa, 
au fost distruse, toate cul
turile pe mai multe mii de 
hectare. Potrivit primelor 
informații, sînt afectate pes
te două milioane de persoa. 
ne.

LA BUENOS AIRES 
s-a anunțat oficial că ge
neralul Leopoldo Fortu
nato Galtieri. comandan- 
tul-șef al forțelor armate 
terestre argentiniene, a 
fost desemnat președinte 
al Argentinei de Junta mi
litară de guvernămînt, care 
anterior înlăturase din 
funcția de președinte pe 
generalul Roberto Viola.

8,00 Teleșeoală. 8.40 
Tot înainte I 9,05 Șoimii 
patriei „Povestiri din 
copilărie". 9,15 Film se
rial pentru copii : Ali
ce în țara minunilor. E- 
pisodul 3. 9,40 Omul și 
sănătatea. 10.00 Viața 
satului. 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă 
patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 18,05 
Ecranizări după

Cinci 
balon.

Jules Ver- 
II-a. 18,40 
pentru cei 
Telejurnal.

opere 
săptă-
După

literare : 
mini în 
romanul lui 
ne. Partea a 
Micul ecran 
micL 19,00 
19,25 Cîntarea României. 
20,30 Film artistic: Scri
soarea 
ducție 
gleze. 
Sport.

buclucașă. Pro- 
a studiourilor en- 
22,15 Telejurnal.

>
I

încadrează de urgență taxatoare (asigurăm 
pregătirea profesională).

Retribuirea se va face conform Legii nr.
57/1974 republicată și Legea 12/1971.

Informații suplimentare la biroul perso
nal al unității telefon 43328, 43622.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1100, telefon 23534, Alba Iulia. (1252)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Rozalia, soție, Iuliana și Dumitru Velescu, nepoți 
și celelalte rude apropiate, mulțumesc celor ce au 
participat direct, prin mesaje sau flori și au tost ală
turi de noi la marea durere pricinuită de decesul ce
lui care a fost

WILHELM SZUDER
Mulțumim celor care au evocat viața și. persona

litatea celui dispărut. (1264)

Colectivul de muncă al I.P.C.V.J. Petroșani trans
mite sincere condoleanțe colegului - Enciu Ernest 
pentru pierderea bunei lui mame

STRÎMBU OLGA (1266)

; ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str Nieolae Bălcesco — 2, telefoane 4 1662 (secretariat). 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Nieolae Bălcescu — Z.


