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președintele Republicii Is
lamice Pakistan, împreună 
cu doamna Zia-ul Haq.

Vizita înaltului sol al po
porului pakistanez în țara 
noastră, noul dialog la, ni
vel înalt româno-pakista-

Angajamentul minerilor de la Lupeni

La invitația președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, miercuri 
a sosit în Capitală, într-o 
vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, general nex se înscriu ca un mo-
Mohammad Zia-ul Haq, meni de referință, cu sem-

nificații deosebite în. Cro
nica bunelor relații stator- - 
nicite între România și Pa
kistan, deschizînd perspec
tive noi colaborării fruc
tuoase dintre cele două

(Continuare în pag. a 4-a)

Vom extrage suplimentar 
25000 tone de cărbune pentru cocs

Ieri, înlr-o însuflețitoare 
atmosferă de lucru, de an
gajare muncitorească, a 
avut loc adunarea generală 
a oamenilor muncii de la 

' 1. M. Lupeni. Pornind de lă 
bilanțul activității desfășu- 
rațe în primul an of actu
alului cincinal, de la suc
cesele notabile obțiriute, 
ca ți de la rezervele încă 
mari de care dispun pen
tru valorificarea superioară, 
cit mai eficientă a poten- 

Afsșiului uman și tehnic pro
priii al colectivului, partici- 
panții la dezbateri au scos 
în evidență că minerii, in
ginerii și tehnicienii I. M. 
Lupeni sînt temeinic pregă
tițiacum, la început de an, 
să înfăptuiască integrat, la 
toți indicatorii, prevederile 
anului 1982. Amprenta dis
cuțiilor purtate a fost: co
lectivul este capabil să ac
ționeze în acest an în spi
ritul exigențelor calitativ 
superioare privind organi
zarea și conducerea proce
sului productiv, să realizeze 
integral planul la cărbune- 
pentru cocs, cantitativ și 
calitativ, corespunzător ne
cesităților stringente ale e- 

■ conomiei naționale.
Teodor Boncalo, 

duliceanu, Eugen 
Pavef Bujor, loan

Ion Bu- 
Vladar, 
Raczek,

Dumitru Marin, Aurel Mitrî, .. I _’ h",’
Vasile Mureșan, loan Gâf- normale și eficiente econo- 
Deac, Mircea Suba, cei
lalți participant! la discuții, 
au adus importante contri
buții la perfecționarea stilu
lui de muncă al consiliului 
oamenilor muncii pe între
prindere, astfel încit în a- 
cest an activitatea de an-

deziderat al unei activități

Adunări generale 
ale oamenilor muncii

samblu a I. M, Lupeni să 
înregistreze substanțiale îm
bunătățiri care să se- con
cretizeze in depășirea pla
nului la producția fizică de 
cărbune, la toți indicatorii 
noului . mecanism economi- 
co-financiar.

Extracția ritmică a fost 
cea dinții exigență pe care 
și-a propus-o colectivul în 
ordinea urgențelor. în cu- 
vîntul lor, în fața adunării 
generale, cadrele ; cu răs
punderi organizatorice și de 
conducere din sectoarele 

■ minei în care există un 
grad înalt de mecanizare 
a operațiilor din subteran 
s-au angajat să traducă 
întocmai în practică acest

mic. S-a subliniat că 
sînt îndeplinite Io ora ac
tuală aproape în întregime 
condițiile tehnico-organiza- 
torice impuse de acest 

. Scop," ,
Au fost oglindite căile de 

creștere a productivității 
muncii în abataje și în sub
teran, în vederea îmbunătă
țirii indicatorilor economico- 
financiari. Și la acest ca
pitol s-a insistat pentru va
lorificarea la parametri ri
dicați a zestrei tehnice, prin 
creșterea indicilor exten
sivi și intensivi de folosire 
a utilajelor complexe. S-a 
remarcat pe bună dreptate 
că, aici, la Lupeni, qu fost 
aplicate pentru prima dată 
în Valea Jiului, o seamă de 
tehnologii moderne, de ma
re randament ; cu atît mai 
mult se impune ca expe
riența cîștigată. să se ma
terializeze în rezultate pro
ductive și economice de 
vîrf. Aceasta presupune 
înaltă disciplină tehnolo
gică - in abataje și pe 
fluxurile de evacuare a câr-

Anton HOFFMAN

(Cont. în pag. a 2-a)

Începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de

Stat au început, miercuri,
20 ianuarie, convorbirile 
oficiale între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Is
lamice Pakistan, Moham
mad Zia-ul Haq.

La convorbiri participă 
persoane oficiale, rpmâine 
și pakistaneze.

Cu convingerea că dialo. 
gul ce-1 vor purta va con
tribui, prin rezultatele sale, 
la amplificarea și îmbogă
țirea relațiilor- româno-pa- 
kistaneze, președinții

Nicolae Ceaușescu și Mo- • 
hammad Zia-ul Haq au in. 
ceput prima rundă de con. 
vorbiri.

S-a subliniat, cu satisfac
ție, că relațiile româho- 
pakistaneze au cunoscut, în

(Continuare in pag. a 4-a)

Chemarea la întrecere 
adresată de Consiliul popular 
al municipiului Bacău tuturor 
consiliilor populare municipale 

și orășenești ' /-ș/J v” 
(Text prescurtat)

. Consiliul popular al mu
nicipiului Bacău adresează 
tuturor consiliilor popu
lare municipale și orășe
nești din țară chemarea la 
întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul 
1982, angajîndu-se să rea- 
lizeze,' între altele, urmă
toarele obiective :

în domeniul investițiilor 
și al construcțiilor de lo- 
cuințe^ 1/

Din cele 3 000 aparta
mente prevăzute în plan, 
1 000 vor fi date în folo-

servicii în valoare de peste 
345 milioane lei. De ase
menea, se vor dezvolta in
dustria mică și prestările 
de servicii pentru populație, 
âsigurîndu-se depășirea 
planului pe- anul 1982 eu 
15 milioane lei, se vor în

ec 
vor fi judicios amplasate 
în teritoriu.

Veniturile proprii ale 
bugetului local

Prin măsurile ce se vor

sință eu cel. <puțin 30 de 
zile, în medie, mai devre
me.
■> Se vor reduce cheltuie
lile planificate cu 3 lei la
1 000 lei producție de con- 
strucții-jnontaj, se vor ob
ține economii de 1 000 tone 
ciment, 200 tone metal și ființa 26 noi unități, 
100 mc material lemnos.

In domeniul industriei 
mici și al prestărilor de 
servicii
, tn unitățile subordonate 
consiliului popular munici
pal șe va realiză o produc, 
ție marfă și prestări de (Continuare în pag. a 4-a)

Noi succese in creșterea

temelia

care — realizează nivele ale 
productivității muncii „în căr
bune" superioare celor pla
nificate cu 330 și, respectiv, 
410 kg pe post, in această 
direcție, acționează cu înalt 
spirit de răspundere nume
roase brigăzi, pe locuri de 
frunte aflîndu-se - binecunos
cutele formații de lucru con
duse de Mihai Neștian, Ște
fan Gantz, Mihai Dudescu, 
Traian Borșoi, loan Bud, Sza
bo Balaș,

Minerii, inginerii și tehni
cienii minei Vulcan, care se 
situează în această lună prin
tre fruntașii Văii inregistrind 
pînă ieri un plus la produc
ția'fizică de cărbune de 
2 800 tone, obțin acest subs
tanțial plus pei seama depă
șirii productivității muncii fi-. 
zice. Astfel, sectoarele I și 
V, care dețin și cea mai în
semnată pondere în depăși-’ 
rea prevederilor ia extracție 
- 1 300 tone de cărbune fie-

însemnate sporuri 
la toți indicatorii

Brigadierii Alexandru 
lacob, Gheorghe Vene- 
eiuc, ortacii lor, Fran- 
Ci.sc Molnar și PalMa- 
lasz, cîțiva dintre frun-. 
tașii sectorului V de la 
I. M. Petrila, compo- 
nenți ai două formații 
de lucru situate ,pe lo
curi fruntașe în între
cerea socialistă pentru 
mai mult cărbune.

Foto ; Șt. NEMECSEK
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Productivitatea muncii 
depășirii producției fizice

Duhul blîndeții nu face casă bună î 
cu indisciplina >

Mina Bărbăteni a ră
mas, în perioada care a 
trecut din acest an, datoa
re economiei naționale cu 
5 000 tone de cărbune. 
Una din cauzele acestor 
nerealizări — absențele 
nemotivate. S-au înregis
trat de la începutul anu
lui pînă în prezent peste 
700 de absențe nemoti
vate. Dacă aceste posturi 
ar fi fost prestate în 
abataj, desigur minusul 
la producția de cărbune 
era. mult mai mic său 
dispărea. De la aceste rea
lități, expuse în fața mi
nerilor din schimbul II 
de către Zaharia Paras- 
ca, președintele comitetu. 
lui de sindicat pe mină, 
3 început judecata mun-.

citdrea-scă cu absenkrnja- Vasile Manolea.
nil schimbului respectiv. clin sectorul 11; ■ 
în fața colectivului au Boâriu, artificier,
fost chemați :' Tabel: Hu- Vrabie, Ion Cîrlan

lăcătuș 
loan 

Mihai 
, vaga-.

La I. M. Bărbăteni
țupâș, miner, Emil Zaha
ria, Viorel Cazan, Mihai 
ZaliariUc, vagonetari, din 
sectorul I, Gheorghe Co
tigă, miner, Ida Boun ■- 
gru, Ion Herciu, Vasi.e 
Pello, Vasile Vasilaș,. Je- 
nîcă Nichîfor, vagonetari,

de locomotivă, din secto
rul V transport — cu 
toții absentoniani, mulți 
dintre ei recidiviști. Ru
șinați de faptele lor, dă
deau din colț "în colț (Ion 
Mârășan fuge din fața 
colectivului), nu știau ce 
motive să mai aducă în 
apărare, inventînd fel de 
fel» de alibiuri, nedemne 

I de luat în seama, și care, 
bineînțeles,, au fost criti
cate cu asprime de orta
cii lor de muncă, de cei 

și 
demn și care nu doresc 
ca prestigiul harnicului 
colectiv de la Bărbăteni 

-.9' -■' '■

Cornel BUZESCU

netari; George Casian, care muncesc cinstit 
maistru minier, din secto
rul III ; Ticu Oharnic, 
Geza Moldovan, ajutori 
mineri, V.enus Dobre, va
gonetar din sectorul IV;
Nicolae Suciu, Vasile Har
nici, Ion Șaucă, mecanici

Ca o reflectare a mobili
zării exemplare a forțelor în
tregului colectiv, mina Ani- 
noasa înregistrează la înce
put de an substanțiale 
sporuri la principalii indica
tori productivi. Astfel, pro
ducția medie zilnică în pri
ma jumătate a lunii ianuarie, 
comparativ cu aceeași perioa
dă a lunii precedente, a spo
rit cu 430 tone, de cărbune. 
In aceeași măsură a sporit 
productivitatea medie a mun-

cii în abataje ji în subte
ran, concretizata în creșteri 
de 576 kg/post și, respectiv, 
200 kg/post. Sectoarele I și 
II ale minei însumează un 
plus de la începutul anului 
de 3 600 tone de cărbune, re- 
marcîndu-se în întrecerea 
rodnică a brigăzilor formați
ile de lucru conduse de Pa
vel Dediu, Vasile Burlec, A- 
lexandru Mathe, Dumitru Lu
ca, Sava Robu și numeroase 
altele. :■■'/ <■'■ .

in pagina a 3-a
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In gazetele de perete se vede

prea puțin viața colectivului!
îndemnați de același cri

teriu, care a stat și la baza 
altor raiduri al căror subiect 
i-a constituit propaganda vi
zuală, ne-am oprit, de astă 
dată, la mina Paroșeni. Am 
dorit să vedem ce... se mai 
vede prin gazetele de pe
rete ale minei, felul cum 
propaganda vizuală slujește 
cauza cărbunelui în noul an.

Prima surpriză dezamăgi
toare ne-o oferă gazeta 
„Fruntașii săptămînii". Deși 
in momentul vizitei erau ex
trase suplimentar peste 1000 
de tone, după cum reieșea 
din gazetă, mina nu avea 
fruntași. Cel puțin oșa reieșea 
din gazeta... goală I Alături,, 
rubrica „C.O.M. vă infor
mează", expunea un frag
ment dintr-un.v. fragment din 
Decretul 400 al Consiliului 
de Stat. Am spus „fragment 
dintr-un fragment" nu intîm- 
plător, căci aproape tot afi
șul respectiv era acoperit cu 
un alt afiș cu... anunțuri 
despre... filmele săptămînii la 
cinematograful „Luceafă
rul" (îl). La „Panoul nemoti- 
votelor" erau popularizați cei 
care au absentat nemativat

25000 tone 
de cărbune pentru cocs

(Urmare din pag. 1)

junelui — pentru asigura
rea unor revizii și reparații 
de calitate sporită, la ni
velul de competență teh
nică, de responsabilitate 
muncitorească a colectivu
lui.

îmbunătățirea calității căr
bunelui a revenit, de ase
menea, ca o cerință pre
santă pentru acest an în 
fața colectivului, și se aș
teaptă o soluționare con
cretă, Nu numai printr-o 
corelare mai justă, din vre
me, o structurii și ponderii 
producției pe jtrate, ci și 
prin acțiuni mai bine orga
nizate pentru alegerea ste- 

i ritului, pentru evitarea tă- 
1 ierii și transportării sale 

inutile la suprafață, organul 
colectiv de conducere are 
la îndemînă destule mijloa
ce ca să intervină opera
tiv.

Ordinea și disciplina în 
muncă, prevederile recen
tului Decret ol Consiliului 
de Stat privind îndatoririle 
in acest sens ale persona
lului muncitor - domeniu în 
care la Lupeni există deja 
o bogată experiență pozi
tivă — au constituit un punct 
distinct al dezbaterilor prin 
importanța care i-a fast a- 
cordată de vorbitori. S-a 
reliefat clar și cu acest 
prilej - atît la adresa con
ducerii colective a între
prinderii, cît și a tuturor 
oamenilor muncii — că dis
ciplina și ordinea se obțin 
in primul rînd pe calea 
mijloacelor educative, corn- 

, pietate cu măsuri ferme 
i de a pune capăt imediat 
• unor stări de lucruri neco

respunzătoare dacă ele a- 
par, cu scopul precis de a 
preveni abaterile de la nor
mele de conduită muncito
rească, de fa regulile/de

pînă in data de... 17 sep
tembrie 1981 (?!). Am fi
fost tentați să credem, că 
de atunci la I. M. Paroșeni 
nu s-a mai înregistrat nici o 
absență nemotivată. Da de 
unde I Numai în primele 15 
zile ale lunii ianuarie, numă
rul lor trece cu mult peste 
100. ,Să consemnăm totuși a- 
precierî pozitive la adresa 
rubricilor de „Cruce Roșie" 
(care însă ar putea fi mai 
bogată și mai interesantă), 
„Să ne mîndrim cu ei" (unde 
sînț trecuți Titu Teacenco, 
Francisc Fazakas, Constantin 
Avram, Mihai Agoston și 
Geza Kalman), „Vitrina ca
lității" și mai ales „Gazeta 
ADAS" (foarte bogată și in
teresantă).

Dar, pentru că predomină 
aspectele negative în propa
ganda vizuală, să notăm alte 
gazete care suferă de o... 
sărăcie acuță. Bunăoară, la 
gazeta „Femeia azi" este a- 
fișat un articol despre Con
gresul mondial ai femeilor 
din data de 8-13 octombrie 
1981 (?!) și un material pe 
tema Apelului F.D.U.S. Deci, 
două materiale despre eveni

securitate a muncit, pentru 
a asigura o deplină func
ționalitate procesului ex
tractiv, astfel ca munca să 
fie rodnică.

Adunarea generală a re
prezentanților oomenilor 
muncii de ta I. M. Lupeni 
a adoptat în încheiere o 
telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al parti
dului, în care, printre al
tele, se spune : „Minerii de 
la Lupeni, în frunte cu co- 
muniștii. chibzuind; bine a- 
supra resurselor interne ți 
posibilităților, chemăm cu 
înflăcărare la întrecere so
cialistă minerii întregii țâri 
pentru a ne angaja cu toții 
intr-o muncă tenace, tot 
mai rodnică în vederea 
creșterii contribuției noastre 
la înfăptuirea Înaltului de
ziderat al independenței e- 
nergetice a patriei. Ne an
gajăm ca, în anul 1982, 
folosind fa maximum capa
citățile de producție și mo
dernele complexe mecani
zate cu care sint dotate 
locurile noastre de muncă, 
să depășim prevederile de 
plan la producția fizică de 
cărbune cocsificabil cu 
25 000 de tone, la produc
ția netă cu 2 000 000 lei, 
să ridicăm la cote superi
oare eficiența economică a 
întregii activități de extrac
ție, dind viață cu fermitate 
principiilor autoconducerii 
și autogestiunii muncito
rești".

mente demult depășite de 
timp și în plus, un spațiu 
lăsat liber. Chiar să nu se 
fi întîmplat nimic interesant 
în viața femeilor din Paro
șeni, din Vale sau chiar din 
țară, din octombrie încoace ? 
O surpriză neplăcută și la 
„Graficul de .evidențiere a 
realizărilor" unde cele mai 
„recente" realizări sînt cele 
din 31 decembrie 1981 ?! 
Asta în timp ce la „Gazeta 
satirică" aspectul c... de rîs, 
din moment ce gazeta este 
goală I întrebarea care se 
pune : cum reflectă gazetele 
de perete (pozitiv sau ne- 
gotiv) evenimentele care âu 
ioc în întreprindere? Am' 
întîlnit in raidul nostru la 
I, M. Paroșeni citeva aspecte 
bune, dor majoritatea criti
cabile, care trebuie să dea 
serios de gîndit organiza
țiilor de partid, sindicat, 
U.T.C., de femei, tuturor a- 
celor factori care au res
ponsabilități în domeniul 
propagandei vizuale.

Al. TATAR

Din materiale 
recuperate

Strîngînd diferite ateam. 
ble și subansamble de la 
utilajele, propuse pentru 
casare, strungarul Dumitru 
Mtal de la Autobaza de 
transport Petroșani a 
C.M.V.J. a construit o 
presă hidraulică necesară 
în atelier pentru recondi- 
ționarea unor piese.

Cu această presă comu
nistul Dumitru Micu a re
zolvat trei probleme: a 
recuperat materiale ce ur
mau să fie casate, a ușu
rat efortul fizic al munci
torilor și a contribuit la 
autodotarea atelierului fără 
nici o cheltuială. O iniția
tivă demnă de urmat.

(B. VASILE).

Pentru o funcționare sigură, pentru a evita orice defecțiune sau accident 
în procesul de exploatare din subteran, tot echipamentul electric este verificat 
și testat în laboratoarele compartimentelor de electro securi ta te de la CîC.S.M. 
Petroșani. în imagine, fizicianul Emil Comodi efectuează controlul unui astfel 
de echipament. ■ .

Foto: Șt NEMECSEK

Industria minieră a 
țării necesită utilaje mo
derne de o complexitate 
din ce in ce mai mare, 
cu un grad ridicat de 
siguranță în funcționa
re, pentru a asigura des
fășurarea normală a 
proceselor tehnologice și 
creșterea continuă ,a 
producției de substanță 
minerală utilă extrasă.

Pe lingă activitatea de 
revizii și reparații a 
întregului ansamblu de 
utilaje miniere de la 
minele din Valea Jiului 
în cadrul I.R.I.U. M. 
Petroșani se fabrică și 
o largă serie de piese 
de schimb, numeroase 
subansamble și ansam- 
ble destinate susținerilor 
mecanizate subterane.

în imagine, un as
pect din cadrul secto
rului de montare a stîl- 
pilor hidraulici de la 
S. S. II. Vulcan, unde 
se verifică la standul de 
încercări un lot de 
stilpi înainte de a fi ex- 
pediați beneficiarilor. ,

— Martin Ambruș, sînteți, pe 
bună dreptate, socotit unul 
dintre cei mai destoinici 
strungari de la I. U. M. Pe
troșani. Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră această uzi
nă ?
- E o întrebare copleși

toare. Ar trebui să mă retrag 
puțin în lumea amintirilor, 
prin negura anilor de înce
put, ca să vă pot răspunde. 
Vedeți, această uzină, este 
pentru mine un templu al 
muncii, în core om intrat 
pentru primo oară în august 
1955, Eram tînăr. Nu aveam 
cu mine decit „brățara de 
aur a meseriei", dobîndită la 
Școala profesională din Cluj 
și acel entuziasm nestăvilit, 
acea sete • de muncă și afir
mare ce caracterizează tine
rii...
- Și- ?
- Și am început munca. 

Eram fascinat de mecanică, 
înțelegeți, arborele genealo
gic al familiei noastre, cu 
ramurile pierdute în timp, își 
avea rădăcinile adine înfipte 
în tradiția satului românesc.

Și odinite mele de adoles
cent mai păstrau amintirea 
sapei și a coasei. Cînd, deo
dată, printr-o fericită și ge- 
neroosă conjunctură, eram 
pus în fața strungului, o ma

și uzi na
șină miraculoasă, în rotațiile 
căreia își găsesc geneza 
cele mai capricioase piese.

— Sînteți foarte poetic cînd 
vorbiți de strung.

— E firesc. Strungul o de
venit prietenul meu de viață. 
Alături de ei om trăit mari 
emoții și mari satisfacții. A- 
plecot deasupra lui mi-au în
colțit în minte inovații și îm
bunătățiri.
- Sîriteți conducătorul ri

nei brigăzi fruntașe. Ce ne 
puteți spune despre viața 
din brigadă ?

— Activitatea unei brigăzi 

este un fenomen complex. 
Ea nu trebuie privită ca o 
simplă sumă de eforturi uni
tare. Oamenii trebuie legați 
între ei printr-o conexiune 
sufletească desăvîrșită, lu
cru core nu se obține ușor. 
De multe ori e necesar să 
„strunjim”, ani to rînd, 
mite caractere umane, pen
tru eliminarea unor asperități 
capabile să tulbure apele 
limpezi ale colectivității.
- Am aflat că brigada 

dumneavoastră o început a- 
nul, lansind o inițiativă pri
vind economia de energie. 
Am dori cîtevo amănunte...'

— Știm cu toții că iarna 
este o perioadă de vîrf pen
tru energetică. Cred că e 
firesc ca fiecare muncitor 
să „drămuiască" mai atent 
kilowații. Mersul' în gol oi 
mașinilor să fie redus la mi
nimum necesar. La fel și cu 
iluminatul în timpul-zilei. De 
aceea propun ca această ac
țiune să fie extinsă la nivel 
de întreprindere. Ea este 
bogăția noastră, o tuturor !

Valeria BUTULESCU

Conștiință 
muncitorească

Era ora 14 și 30 de
minute. Mecanicii se 
pregăteau pentru a mer
ge acasă, după o zi de 
muncă cu bune rezulta
te, cînd în atelier se 
auzi vocea maistrului: 

. „Tovarăși ! Avem pro
bleme cu o mașină care 
alimentează eu cărbune 
centralele tehnice. Care 
dintre dv. vrea să 
rămînâ ?" Citeva clipe 

; de tăcere, după care au : 
; răspuns într-un glas : j 
; „rămînem toți". „Nu, 

nu-i nevoie, râmine* ri
nul care nu are pro
bleme urgente acasă". 
„Tovarășe maistru, cînd 
este vorba de a asigura 
căldură în apartamen
tele semenilor, lăsăm 
problemele noastre". Și 
acum haideți fraților la 
treabă, zise unul. Cu to. ■ 
ții merseră la mașina 
defectă și în scurt timp, 
conducătorul auto își 
continuă cursa.

Wsile HEI.DIE. 
șofer. Autobaza 

transport Petroșani

I ■ PATINOAR. La Ani- 
I noasa, 'în aval de bazinul 
| de captare a apei potabile, 
' a apărut un patinoar de 
| 50 X 20 m, amenajat de 
I pionierii și elevii școlii 
! generale din localitate, cu 
ș sprijinul pensionarului An- 
J drei Hegedîis. Pentru as- 
f lăzi se anunță primul car- 
j naval pe gheață al pionie- 
1 rilor și școlarilor.

0 MANIFESTĂRI. Din 
bogata paletă a manifes
tărilor desfășurate sub e- 
gida Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani re
marcăm dialogul membri
lor brigăzii de răspîndire 
a cunoștințelor știirtțifice 
cu oamenii muncii de la 
I.R.I.U.M.P., ce se va des
fășura astăzi, la ora 13,30, 
pe tema cunoașterii legi
lor țării. Seara, începînd 
de la ora 18, în sala de 
dans, se va desfășura tra
diționala „joîe a tineretu

lui", Mîine (ora 16), lice
enii din reședința munici
piului, iubitori ai poeziei, 
pot fi martorii concursu
lui pe tema „Mihail Emi- 
nescu, voievodul poeziei 
românești". . ■»

■ REÎNVIE O TRADI
ȚIE. La clubul pensionari
lor din Lonea s-a revitali- 
zat o tradiție frumoasă, a- 
ceea a concursurilor de 
biliard. De curînd aici s-au 
întîlnit veteranii de la Lu
peni și Lonea. S-au remar
cat, „ca pe vremuri", Ma- 
țanga și Prinț. Organiza

rea a fost asigurată de fra. 
ții Aron și Costin Aurel.

B PLICUL. în mai toate 
orașele din țară au apă
rut plicuri cu citronadă 
„Turist", concentratul solid 
se dizolvă în apă, sifon 
sau apă minerală. într-o 
zonă turistică precum Va
lea Jiului,- un astfel de 
produs n-a ajuns încă. în 
acest caz, pentru merceo
logii întreprinderilor co
merciale din municipiul 
nostru înaintăm propune
rea... în plic, sperăm ca 

răspunsul să nu fie „șah 
etern".

B CONTRACTE. Luna 
ianuarie s-a arătat fructu
oasă pentru contractarea 
animalelor și produselor 
animaliere din comuna A- 
nînoasa. Astfel, țăranii cu 
gospodării individuale, dar 
și alți cetățeni au contrac
tat cu statul 40 de porci, 
ceea ce reprezintă aproape 
jumătate din planul anual.

B EXPUNERE. Din bo
gata activitate a clubului 
muncitoresc Lupeni, în a- 
ceastă săptămînă, reținem

expunerea „Și bunul gust 
poate fi educat". Expune
rea va fi urmată de dez
bateri cu participarea unui 
grup de tineri de la între
prinderile din oraș. Acțiu
nea are loc astăzi la I 
ora 18. ■: •

Rubrică realizată de |

Ion VULPE «
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La I. M. Bărbăteni

se 
minus

în stare să-și. redreseze ac
tivitatea, nu se mai arată 
mulțumiți de rezultate : de 
la ,1 500 tone zilnic (plan 
1 250) vor să scoată la lu
mină tot mai mult cărbune. 
Acestea sînt roadele auto- 
exigenței. Toate brigăzile, 
își depășesc planul, „de la
stingă la dreapta”, remar
că, glumeț, șeful de sector; 
in abatajul mecanizat con-

De la minus 70000 la pîiis 3343 tone de cărbune

I
1 II
1
I 
(
I

"W

La prima vedere, lucrul 
în sine pare că nu 
o explicație plauzibilă 
doar printr-0 minune 
poate trece de la
70 000 tone de cărbune pe 
anul trecut la plus 3 343 
♦one, în nici două decade 
ale lunii ianuarie.

— In noiembrie, remarcă 
noul șef al sectorului I de 
la mina Aninoasa, tehnici
anul Petru Bîrleanu, obți
neam o productivitate de 
3,8 tone pe post, cu 1,4 
sub plan. In ianuarie, va
lurile productivității variază 
între 6,846 și 7,582 pe sec
tor, în cărbune.

„Statul major" ai secto
rului ne pune în temă cu 
problemele rezolvate în 
mod prompt și exemplar : 
organizarea funcționării ire
proșabile a- utilajelor (com
bine, benzi, transportoare) : 
revizii și reparații de bună 
calitate ; aprovizionarea rit
mica cu materiale a locu
rilor de muncă ; recupera
rea țî refolosirea unor ma- 
țeriole ; scăderea substan
țială o numărului de nemo- 
trvote, învoiri și foi de 
boală. S-o înființat în 
subteran un atelier de .re
parare a pieselor de ta 
transportoare- și benzi înca
drat cu meseriași pe fiecare 
schimb ; cadrele tehnice ur
măresc activitatea tuturor 
locurilor de muncă și acor
dă asistență tehnică pe 
toate schimburile etc

„Schimbarea Io față" im
presionează ; aceiași oa
meni, învățați cu puțin timp 
în urmă doar să ceară a- 
jutor, sau să pronunțe, cam 
odeseo, „nu se poate", a- 
cum dau dovadă de ini
țiative demne de invidiat. 
Cîteva exemple. Io ziua de 
2 ianuarie, cînd alții pre
lungiseră sărbătorirea Re
velionului. ortacii lui Pavel 
Dediu au muncit patru

. Schimburi în continuare 
pentru a pune combina în 
stare de funcționare. Me
seriașii maistrului principal 
Deneș Socol au efectuat 
trei schimburi consecutive 
pentru montarea benzii nr. 
4, in aceeași zi, brigada 
lui Gheorghe Tănase, de la 
pregătiri, n-a părăsit locul 
de muncă patru schimburi 
pentru asigurarea condiți
ilor dei funcționare a benzii 
nr. 5. Secretarul comitetu
lui de partîd pe sector, 
sing, Zian Hodor nu-i maes
tru la vorbe, dar ne ex
plică faptul că secretul a- 
cestui reviriment constă în 
reconsiderarea valențelor 
educative ale muncii cu 
omul, în îmbunătățirea sti
lului ți metodelor de mun
că _ ale organizației de 
partid și conducerii secto
rului. Dincolo de speciali
zarea îngustă, oamenii pri
vesc acum activitatea în 
totalitate, lăcătușul se inte
resează cum merge treaba 
în abataj, minerul ți maistrul 
minier urmăresc deopotrivă 
funcționarea utilajelor. S-au 
eliminat „golurile" cauzate 
de repausul ,,pe sprincea
nă", ortacii respectă întot
deauna comenzile.

- Nu se moi zice, asta 
e partea mea, a energeti-

■ cului. asta ea
minier,, subliniază 
electromecanic
Vișan. Astfel participăm îm
preună la mai buna orga
nizare a activității sectoru
lui. Șefii de brigadă, șefii 
de -schimb, comuniștii, cei
lalți ortaci își spun deschis 
părerea in adunările de 
partid, în grupele sindicale, 
dar, de această dotă, scu
zele nu mai au trecere, ci 
critico și mai ales aut'cri
tica, măsurile hotărîte de ei 
pentru înlăturarea deficien
țelor.

- Ne-am dat seama

revine secretarul de partid 
-, că oamenii singuri, pot, 
și trebuie, să rezolve pro
blemele din abataje și gale
rii. Cei harnici, deși , mun
ceau vîrtos, cîștigau mereu . 
prețul II. Am avut ideea 
de a demonstra ortacilor 
lui Francisc Nemeș că pierd 
lunar pe brigadă 20 000 de 
lei (adică 500—600 de fie
care) din pricina nemotiva- i

să mal fie pătat de fap
tele nesăbuite ale unor in
divizi certați cu ordinea și 
disciplina.

în cu vin tul său, Gheor- 
ghe Bosea, miner șef de 
schimb, a făcut un amplu 
rechizitoriu ăbsentomani- 
lor. „Este timpul să nu

„SA MUNCIM Șl SA TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST"

ților. S-au purtat discuții 
foarte aprinse pe schim. 
buri. Au fost luați la între
bări cei «novați ; n-ar mai 
vrea nimeni să fie în pie
lea lor. Acesta a fost mo
mentul TREZIRII Io realitate. 
Adică, de acum interesează 
nu cum îmi fac EU datoria, 
ci cum își fă ce COLECTIVUL 
MEU datoria. „Săpunealo" 
a prins bine și a fost a- 
bordotă, ca mod de lucru, 
în toate formațiile. De fapt, 
în acest fel a acționat cea 
mai democrc că instanță o 
societății noas.re — „judeca
ta muncitorească". Un olt 
exemplu. Lucrind în condiții 
grele, oamenii lui Prisecon 
se învățaseră să ceară o 
retribuție mai mare și. a- 
tunci cînd lucrau în condi
ții normole. Am calculat 
împreună cu forhaieiul re
tribuția ; ei te-a explicat 
ortacilor ; nimeni n-a mai 
avut obrazul să ceară drep
turi nemuncite. Și retribuția- 
a crescut în luna următoare 
cu mult.

lată deci cum s-au pe
trecut restructurări funda
mentale în' conștiința orta
cilor din sectorul I. Dacă 
înainte se arătau mereu 
blazați sau erau tentați să 
se tragă „la umbra”’ scuze
lor, acum, văzînd

dus de Pavel Dediu se ob
țin curent productivități de 
11 tone, la înălțime se 
află ortacii tur Stan Rota 
ru, ' , ______
lin lacob, Francisc Nemeș, 
de 1a pregătiri se remorcă ■* 
brigada lui Mihai Griguc, 
apoi laude se cuvin mese
riașilor maiștrilor energetic' 
loon Borca și minier loan 
Huțuțui.

— De mai mulți ani, con
chide minerul Octavian Du
mitru (27 de ani în ace
lași sector), uitasem cum 
arată „iarba verde"...
- Cum adică ?
- Păi, dacă depășești 

planul, îți mai vine să ieși 
varo cu ortacii, cu nevasta 
și copiii Io o bere, la iarbă 
verde. ;

lată deci, că după o ,,să- 
puneală" pe care și-au ad
ministrat-o singuri, minerii 
și meseriașii sectorului I 
de la mina Aninoasa , s-au 
redescoperit pe sine, au 
regăsit colea succeselor, 
prin propriile lor eforturi. 
Acționînd ca adevărați 
conducători, beneficiari și 
proprietari ar mijloacelor 
de producție.

ne mai purtăm' cu du- 
.1 blîndeții cu acești 

de nimic I
V hui 
i oameni de nimic I Dacă 

ortacii lui Stan Rota- i nu se încadrează în disci- 
Vasile Burlec, Constan- > plina 

plina 
respectă normele 
act legislativ, 
pătează prestigiul colecti-

■ vului, cîștigat 
nu șagă, să 
noi. Așa nu 
Acum '• să fie 
cînd mai șînt 
fan Kanț, combainer, om 
de mare probitate profesio, 
naiă spunea : „Am ascultat 
motivele pe care le-au in
vocat cei care trag colec
tivul înapoi; 'ele sînt jos
nice, nedemne de luat în 
seamă. Pentru a-i mai a- 
juta pentru ultima dată 
eu propun ca fiecare din
tre membrii colectivului, 
cei., care sînt canștitacieși 
și buni meseriași, să ia în 
grijă cîte, un absenta man.. 
Eu, de pildă, l-am luat din 
proprie inițiativă pe Mihai 
Covaci, vagonetar, care în 
anul, trecut a făcut 2d de 
nemofivate, dar în 
an nu mai 
I-am zis că dacă mai face 
vreo nemotivată voi fi 
primul om care-i cere des
facerea contractului de 
muncă". Tudor Mocanu, 
maistru principal, secreta-

muncii și
tehnologică,

disci- 
nu 

noului 
dacă tot

prin muncă 
plece dintre 
mai merge ! 
ultima dată 
iertați'*. Ște-

rul Organizației de bază 
nr. 3 : „Cei cărora li s-a 
acordat astăzi demenț i tre. 
buie șă confirme, prin 
comportament demn în 
muncă, încrederea colecti
vului. Altfel, la prima aba. 
tere, Ie vom desface con
tractul de muncă". Aseme
nea opinii intransigente îm. .. 
potriva celor care absen
tează nemotivat de la lu
cru au fost exprimate de 
mulți mineri, maiștri, ingi
neri șefi de sectoare, 
de inginerul șef al .minei, 
Nicolae Tonioi, și de Mar
cel Makarovschi, secretarul 
adjunct al cpmitetului de 
partid pe întreprindere.

Desigur, în cadrul jude
cății muncitorești de la 
mina Bărbăteni ortacii au 
cerut și măsuri disciplinare 
împotriva acelora care nu 
au depus nici un efort 
pentru a, se îneadra în dis
ciplina muncii. Au fost 
sancționați disciplinar Ion 
Marășanu, Marin Cazan, 
Geză Moldovan, Dorel Ma. 
teas, Gheorghe Cotigă, Cos- 
tache Dobre. Vasile Pella 
și George Casian, care, 
considerăm noi, vor reflee, . 
ta bine asupra a ceea ce , 
au de făcut, asupra faptu
lui că, ia prima abatere; 
ortacii lor nu-i vor mai 
ierta, nu le vor mai acorda 
nici o șansă. Recidivișt-ilor, 
Mitică Bucur, Liviu Co- 
prean, Ion Hercu, Victor 
Sturzu și Paraschiv Buru
iană, colectivul a hotărât 
să li se desfacă, contractul 
de muncă, cerând să nu 
mai fie primiți în nici o 
unitate, a C.M.V.J.,

moistrului 
maistrul 

Gheorghe

acest
are nici una.

Ion VULPE

Din cînd în cînd ni se 
povestesc întîmplări de do
meniul absurdului, despre 
creduli care se lasă, ușor 
păcăliți de primul. întâlnit. 
Vocația de pleșcari și-o 
descoperă mai ales aceia 
care tinjesc după strălu
cirea metalului nobil.Jfără 
a se întreba de provenien
ța sau veritabili tatea „bi
juteriilor". Se mai găsesc, 
din păcate, si ind vizi, de 
obicei „bronzați", care ex
ploatează _ tocmai excesul 
de naivitate, lntr-ace.știa, 
Ion Munteanu și Silvia 
Preda din Petriia. aflati 
în relații de concubinaj, 
își făcuseră un adevărat vad 
printre amatorii de bijute
rii, la preț de chilipir. Lui 
Dumitru Macariu i-au în
tins prima nadă 
righetă autentică,. 
...prins în mreje.

— Pricopseală 
doar 8 000. Un 
două verighete. Nu le-am 
vinde, dar avem niște ne
cazuri, l-au ademenit cei 
doi.

De ce avea nevoie Du
mitru Macariu 
verighete nu 
unde atîta aur. iată între
barea ne care cumpărăto
rul de ocazie nu și-a pus-o. 
In loc să-i ia de mînă pe 
cei doi si să-i ducă la mi
liție, chilipirgiul a deschis 
punga, dar, la primul a- 
telier de bijuterii, a con
statat ca s-a „pricopsit" 
cu aur de trompetă... adică 
alamă strălucitoare. Or. 
Silvia Preda era cunoscută

—- o ve- 
apoi l-au

curată, 
ghiul si

de atîtea 
știm, de

cu antecedente 
penale, tocmai datorită o- 
perațiunilor interzise cu 
metale prețioase și înșe- 

*'lurii mai multor creduli, 
înti-o manieră similară,

-Alte două bisnitărese din 
Petriia, pare-se rubedenii 
cu cuplul de concubini, 
Paula și Rodica Munteanu. 
și-au dat seama că vadul 
lor e compromis în orașul 
de baștină, iar în conse
cință și-au „transferat" ac
țiunile în Lupeni. mizînd 
pe butada speculanților ere. 
dulității „alamă să fie, că 
destui creduli trăiesc sub 
soare*'. Și astfel, pentru 
două tinichele curate, au 
încasat 8 500 lei, dar du
pă dezvăluirea escroche
riei au ajuns la miliție.

Cert este că cei care se 
ocupă cu operațiile inter
zise cu metale prețioase 
sau încearcă să inducă în 
eroare pe Creduli ajung, 
mai devreme sau mai tîr- 
ziu. în fața completului de 
judecată. Pină atunci. în 
pungile păgubașilor* va su- 

• fia vîntul, vînt stârnit de 
propria lor credulitate, ca 
să nu spunem, de-a drep
tul, prostie. Și, de cele mai 
multe ori, paguba rămîne 
nerecuperabilă, ba chiar 
angajarea unor astfel de 
„afaceri" cade sub inciden
ța legii. Și atunci ne în
trebăm: de ce oare mai e- 
xistă atîția creduli pe lu
mea asta?

Ion FIASTRUL

AntonȘeful de brigadă Fra ucise Nemeș cu ortacii săi: Ștefan Vlașin,
Timpul Dorel Hepcal, Romulus Hăbian. Sectorul I al minei Aninoasa se nsindreș-

Șeful de brigadă Francisc Nemeș cu ortacii săi: Ștefan Vlașin, Anton 
Timpul DOrel Hepcal, Romulus Hăbian. Sectorul I al minei Aninoasa se mîndreș- 
te cu realizările lor, realizări care au fost la înălțime și în schimbul din care 
tocmai au ieșit.
te cu realizările lor, realizări care au fost la înălțime și în schimbul din care
tocmai au ieșit.

9 Marți, ne anunță 
sergentul major Constan
tin Panduru de la Mili
ția municipiului Petro
șani, au fost judecați „la 
urgență" alți cîțiva indi
vizi care au ignorat cu 
premeditare munca și tra
iul cinstit. între ei, An
drei Csontos Szasz, care 
s-a găsit, pentru a treia 
oară consecutiv, în pos
tura de parazit social, a 
fost condamnat la o pe
deapsă de trei luni în
chisoare, potrivit preve
derilor art, 1, lit. d din 
Decretul nr. 153/1970.
• După ce a „tocmit" 

un concubinaj pasager,

soldat totuși cu nașterea 
a trei copii, Petru Rlfan 
a considerat că a... „mun
cit" prea mult pentru 
sine și pentru societate. 
Hibernarea îndelungată 
i-a fost tulburată de oa
menii legii ; acum se 
vede nevoit să execute la^ 
locul de muncă o pedeap
să de trei luni, în speram 
ța că tratamentul amne
ziei sale se va dovedi e- 
flcient.

• Ce se întîrnplă cînd 
se-ntîlnesc doi paraziți 
sociali? Fac „schimb" de 
năravuri, ba chiar le și 
înmulțesc. Așa s-a soldat 
și întâlnirea dintre Ale
xandru Ilie Luță și Vio
rel Oprea, ambii din Pe
troșani, cînd, după un 
ehef de pomină, în seara 
zilei de 18 ianuarie, au 
tulburat liniștea vecinilor. 
Prompt, completul de ju
decată le-a oferit „nota 
de plată" — cite 6 luni 
condamnare la locul de 
muncă. Să sperăm că a- 
cum va fi liniște...
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Sever NOIAN j

Nevoia de comunicare, 
năzuința de a împărtăși 
cuiva idealurile înălțătoare, 
de a milita pentru împli
nirea lor, se constituie în 
mobiluri trainice ale în
cheierii unor prietenii jș- 
devărate. Sentimentul iu
birii presupune, încă de la 
vîrsta adolescenței, un te
mei de înaltă ținută mora
lă. Prietenia închegată la 
un „pahar de vorbă", dra
gostea la „prima vedere"

au de multe cri consecințe 
neplăcute, ba chiar grave. 
•3 .nun.țlare petre •-ia re
cent în PetFila demonstrea
ză convingător cit de, efe
mer, dar și fals este re
versul adevăratelor senti
mente.

Costel Amăriuței, un tî- 
năr de prin părțile Moldo
vei, lucra de vreo trei 
luni la mina Petriia. între 
timp închegase prietenie 

' cu un coleg de muncă, 
Nicolae Mocanu. în seara 
zilei de 12 ianuarie, împre
ună cu concubina sa, l-a 
invitat pe prieten să mai 
stea de vorbă la „un pa
har". Cînd alcoolul a în
ceput să le tulbure min
țile, lui Costel Amăriuței 
i s-a părut că prietenul se 
uită chiorâș ba la el, ba 
la „iubită". Cearta a dege
nerat intr-un scăndal de 
pomină; Amăriuței a scos 
cuțitul... Prietenul său a a. 
juns la urgență, iar el la 
miliție ; acum execută deja 
pedeapsa intr-un peniten
ciar. Oare aceasta se mai 
poate numi prietenie ? 
Curmată printr-o lovitură 
de cuțit, după ce alcoolul 
le înfierbîntase mințile...

Andrei APOSTOL
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mementoVizita oficială de prietenie în (ara noastră 
Islamice Pakistan• • I
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I (Urmare din pag. 1) 

țări în toate domeniile de 
activitate, în folosul ambe
lor noastre popoare, al ca
uzei păcii, destinderii 
Înțelegerii în întreaga lu
me.

Ceremonia sosirii înaltu
lui oaspete a ^vut loc pe 
aeroportul internațional O- 
topeni.

** în întîmpinarea înaltului 
. Oaspete pakistanez au ve
nit tovarășul Nicolae 
Seaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu,
: La ora 16,00 aeronava cu 
bare a călătorit înaltul sol 
al poporului pakistanez a 
aterizat. .

e r e m o n
Nicolae
salutat cordi-

și

Tovarășul 
Ceausescu a 
al pe generalul Mohammad 
Zia-ul Haq la eoborîrea 
din avion. Cei doi condu
cători și-au strîns călduros 
mîinile, s-au îmbrățișat cu 
prietenie. La rîndul său, 
tovarășa Elena Ceausescu a 
adresat un călduros bun 
venit președintelui Pakis
tanului.

Tovarășul Nicola e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au urat 
bun sosit în România 
doamnei Zia-ul Haq.

în continuare, comandan
tul gărzii militare aliniate
pe aeroport, a prezentat o- Nicolae Ceaușescu și pre-

im

i a sosirii
norul. Au fost intonate 
nurile de stat ale Pakis
tanului și României, în 
timp ce, in semn de salut, 
au fost trase 21 salve de 
tun.

Generalului Mohammad 
Zia-ul Haq i-au fost pre
zentate persoanele oficiale 
române venite în întîmpi- 
nare.

Numeroși cetățeni ai Ca
pitalei, afiați pe aeroport, 
cărora li s-a alăturat un 
grup de studenți pakista
nezi care se pregătesc în 
țara noastră, au ovaționat 
îndelung pe președintele

începerea convorbirilor oficiale
' (Urmare din pag. 1) reciproc avantajoase dintre

protocolară
PETROȘANI — 7 No- 

iembrie : Escadronul hu
sarilor zburători, I—II ; 
Unirea : Asociatul.’

ședințele Mohammad Zia-ul 
Haq.

în aplauzele și ovațiile 
celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și gene
ralul Mohammad Zia-ul 
Haq au părăsit aeroportul, 
îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înalților 
oaspeți pakistanezi.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și gene, 
ralul Mohammad Zia-ul 
Haq, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Zia-ul 
Haq s-au întreținut într-o 
atmosferă cordială, .priete
nească.

Președintele Republicii 
Islamice — • • • 
ral 
Haq, 
curi 
zită 
telui A.__ .... ________
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Palatul Con
siliului de Stat.

întrevederea dintre 
doi șefi de stat, premer
gătoare începerii convorbi, 
rilor oficiale, ș-a desfășu
rat într-o ambianță caldă, 
prietenească, în spiritul bu
nelor relații dintre țările 
și popoarele .noastre.

gene- 
Zia-ul 
mier- 

V4M|^țț^CU4.11CX£iC3,r O Vi- 
protocolară președin- 

Republicii Socialiste

FILME

Pakistan, 
Mohammad 

a făcut, 
după-amiază,

PETRILA : Orașul
tăcerii.

LONEA Ștefan Lu- 
chian.

cei

ANINOASA; Vineri 
nu e sărbătoare.

VULCAN — LuceafL 
rul : Piedone în Egip7‘

LUPENI — Cultural: 
Stele de dimineață ; 
Muncitoresc: Kojac la 
Budapesta.

URICANI ; Orașul 
cerii. . .

ta

Dineu în onoarea înalților TV

Ultimii ani, importante pro. 
grese pe multiple planuri. 
Totodată, s-a considerat 
u sînt create premise fa
vorabile pentru dezvoltarea 
și adîncirea în continuare 
a conlucrării bilaterale. 
'Ambele părți s-au pronun- 
Jat pentru o cît mai largă 
Valorificare a posibilităților 
existente, în scopul ampli- 
jScăril schimburilor co
merciale prin finalizarea și 
Identificarea unor noi acți-
tl*>>aaaa*a>a>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaajJ*aaaa>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa>,aaaaaaaaaall>aia>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallaaaaIaaIaa,aaaa

uni de cooperare econo
mică, intensificării conlu- România și Pakistan, 
crării în domeniile mine- ~ 
ritului, agriculturii și 
dustriei alimentare, prelu
crării metalului, materiale
lor de construcții, electro
nicii, transportului și în 
alte ramuri de interes co
mun. în acest scop, în ca
drul convorbirilor s-a in
dicat ca miniștrii de resort 
din cele două țări să dis
cute și să convină, în 
cursul vizitei, căi și moda
lități concrete de lărgire a 
colaborării și cooperării

De ambele părți, s-a 
in- prestat că promovarea sus

ținută a relațiilor româno- 
pakistaneze slujește pro
gresului și prosperității ce
lor două țări și popoare, 
cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării între națiuni.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohammad 
Zia-ul Haq au avut, de a- 
semenea, un prim schimb 
de păreri în probleme ac
tuale ale vieții internațio
nale.

a-
oaspeți pakistanezi

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
au oferit, miercuri, la Pa
latul Consiliului de Stat, 
un dineu oficial în onoarea 
generalului - Mohammad 
Zia-ul Haq, președintele 
Republicii Islamice Pakis
tan și a doamnei Zia-ul 
Haq.

.La dineu au participat 
persoane oficiale române 
și pakistaneze.

în timpul dineului, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
președintele Republicii Is
lamite Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Haq, au 
rostit toasturi.

•■•■•■•■•■«•(•■■••••■■■■■■•I
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9.00 Telescoală.
11,15 Unirea — aspira

ție istorică a po
porului român, iz. i 
vor al forței sale I 
creatoare.

11,40 Omul si sănătatea 
12,oo Vatră Io dorică.
12,25 Consultații în 

sprijinul învăță- 
mîntului nolitieo- 
ideologic. 
Telex. 
Telex. 
Telescoală.

(Urmare din pag. 1)

lua pentru atragerea unor 
Coi surse de venituri la 
fcugăt, se vor depăși yeni- 
tttyile proprii cu 5 la sută, 
(ȘT pînă la sfîrșitul anului, 
bele 4 comune suburbane 
Sfe VOT autofinanța.
i Participarea cetățenilor 
lis autogospodărirea locali
tății " - q...../
i, Cetățenii municipiului 
Vor asigura, din contribuția 
bănească și prin muncă 
patriotică, executarea unor 
pbiective de interes ob- 
ștosc, lucrări tehnico-edili- 
târe și de înfrumusețare a 
localității, în valoare delocalității, în valoare 
150 milioane lei.

In domeniul gospodăriei 
comunale și locative

.Volumul producției și 
prestărilor de servicii vă

spori cu 8 milioane lei față 'Antrenînd asociațiile de dintre blocuri și a curților 
de plan. Coeficientul de 
utilizare a parcului auto la 
transportul în comun ur
ban va crește cu 4 la sută 
față de 1981.

Prin intensificarea mun
cii de educație a locatari
lor și printr-un control e- 
xigent privind folosirea și 
întreținerea fondului loca
li. -1. „ ...
misi fonduri de reparații 
în valoare de 500 mii lei.

Ia domeniul reducerii 
consumurilor de combusti
bili și energie electrică, re
cuperării materiilor prime 
și materialelor

. Prin îmbunătățirea ran
damentului instalațiilor de 
producere a energiei ter
mice și eliminarea pierde
rilor din rețele, se vor e- 
conomiși 450 tone combus
tibil conventional și 5 000 
MWh.

locatari,, comitetele de ce
tățeni din circumscripțiile 
electorale, tineretul din 
școli, se va depăși planul 
de colectare a materialelor 
recuperabile cu 15 la sută 
la metal, hîrtie, materiale 
textile, i 
sticlă.

In domeniul autocondu- 
tiv de stat, se vor econo- , cerii și autoaprovizionării 

populației, cu produse agrp. 
alimentare

Se va acționa cu hotărîre 
pentru îndeplinirea inte
grală a programului de 
dezvoltare a producției a- 
gricole în unitățile de stat, 
cooperatiste și la gospodă
riile populației din muni
cipiu și comunele subur- • 
bane. Se va folosi fiecare 
metru pătrat de pămînt 
prin amenajarea terenuri
lor virane din incinta în
treprinderilor, a spațiilor

rnase plastice și porcine;

cetățenilor, asigurîndu-se 
o creștere cu 300 ha a su
prafeței cultivate.

De asemenea, în gospo- 
dăriile populației se vor 
crește, peste plan, un în
semnat număr de bovine, 

, ovine și păsări, 
care vor produce importan. 
te cantități de carne, lapte 
și ouă.

In domeniul educației, 
politice și culturii socialis
te ,

înțreaga activitate poli-' 
ticd-ideologică și cultural- ■ 
educativă va fi axată' pe ț 

• ridicarea conștiinței socia- î 
liste a cetățenilor în vede- 
rea unei participări active 
și responsabile la îndepli
nirea exemplară a tuturor 
sarcinilor economice și po
litice. O atenție deosebită 
se ya acorda generalizării

inițiativelor 
creșterii eficienței 
lor de propagandă 
economică.

Oamenii muncii . ..........
nicipiul Bacău, în frunte 
cu comuniștii, se angajea
ză în fața conducerii parti
dului și statului, a mult 
stimatului și iubitului nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să ac
ționeze cu ' înaltă răspun
dere, în spirit revoluționar, 
pentru a înfăptui exemplar 
obiectivele stabilite, antre. 
nînd toți cetățenii orașu
lui, tineri si' vîrstnici, pen
tru o mai bună gospodări
re si continuă- înfrumuse
țare a mUniciptului în care 
muncesc și trăiesc.

muncitorești, 
acțiuni- 
tehnico-

din mu-

I

*aCTUZKiTaTg* »N LU/Hg
Împotriva cursei înarmărilor, 

pentru dezarmare,
'ATENA 20 (Agerpres). — 

La invitația filialei din Sa. 
tonic a Comitetului pentru 
destindere internațională și 
pace din Grecia, în acest 
oraș a avut loc o reuniune 
a reprezentanților organiza
țiilor obștești elene care se 
pronunță împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezar. 
mare, pace și securitate, la 
care au luat parte delegați 
din rîndurile tuturor cate
goriilor populației — mun
citori, țărani, funcționari, 
intelectuali, femei, tineri, 
Oameni de cultură și artă, 
în rezoluția adoptată de 
parii*, ipanții la reuniune 
se subliniază necesitatea 
intensificării luptei pentru 
ieșirea 
pentru 
punerii
marea
zonă a

Greciei din- NATO, 
materializarea pro- 
privind . transfor- 
Balcanilor într-o 

păcii și colaborării.

pace șl securitate
LISABONA 20 (Agerpres). 

„Niciodată asupra păcii și 
destinderii în Europa nu a 
planat un pericol atît de 
mare ca în prezent. El este 
generat de planurile actu
ale de înarmare, de insta
larea pe continent a unor 
noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune, de 
decizia privind producerea 
bombei cu neutroni și în
cercările de diseminare a 
concepției privind posibili
tatea unui «război nuclear 
limitat»11 —- a declarat cu
noscutul militant 
pe tărîm obștesc 
queira, membru 
cerii Consiliului 
pentru pace și 
Intr-un interviu acordat pu
blicației „Diario de Noti- 
cias“. Dar, a adăugat el, 
există și alt factor care a- 
duce speranță; niciodată 
mișcarea pentru pace nu a 
atins asemenea proporții.

portughez 
Silas Ser. 
al condu- 
portughez 
cooperare,

PE SCURT • PE SCURT

CONTINUÎND ACȚIU
NILE dedicate centenarului 
lui George Enescu, la bi
bliotecă centrală a Univer. 
sității din Brasilia a fost 
deschisă expoziția ' docu
mentară de fotografii în- 
fățișînd aspectele cele mai 
reprezentative ale vieții și 
activității marelui compo
zitor român.

Expoziția, care va rămî- 
nje deschisă timp de două 
săptămîni, a atras din pri
ma Zi bn mare număr de 
vizitatori din rîndul tine
retului universitar.

ÎN CONTEXTUL în care 
șomajul afecta în R. F. 
Germania la sfîrșitul anu
lui trecut 1,7 milioane de 
persoane, reprezentînd 7,3 
la șută din totalul forței 
de muncă, problema com
baterii acestui fenomen re. 
prezintă una dintre priori
tățile guvernului și ale 
sindicatelor.

în acest context, Uniu
nea sindicatelor vest-ger-

mane (DGB) a propus a- 
plicarea unei suprataxe a- 
supra veniturilor ridicate, 
în vederea constituirii unui 
fond de 50 miliarde de 
mărci (22 miliarde dolari), 
destinat finanțării progra
mului de creare a noi lo
curi de muncă.

CONGRESUL dMUNCII 
DIN MEXIC, organizație 
care grupează principalele 
federații sindicale muncito. 
re.ști și agricole din aceas
tă țară, a cerut naționali
zarea industriilor chimică; 
alimentară, chimico-farriTa. 
ceutică și petrochimică se
cundară — informează a- 
genția IPS. Deputatul An
gel Olivo Solis, vicepre
ședinte al Congresului 
muncii, a subliniat că „na
ționalizarea acestor sectoa. 
re constituie o necesitate 
vitală pentru dezvoltarea 
economiei și asigurarea ță
rii cu produse alimentare 
de bază“.
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; creatoare^ i 
Drumurile Stării) T

I
I

Sport si sănătate. 
Viata culturală. 
Desene animate. 
Tele i urnal.

12,50
16.00
16,05
17,00 Șah
17,15
17.30
18.35
19,00
19.30 Actualitatea 
. ' nomică.
19,45 Studioul tinere

tului.
20.25 Unirea . — aspi

rație istorică a 
poporului român, 
izvor al forței sa

le creatoare^
20.45

21.50
22,10

eco-

drumurile inirpii 
— concurs de cul
tură generală. 
Telejurnal.

Meridianele cânte
cului.

CONSILIUL POPULAR 
AL MUNICIPIULUI 

BAC AU

Cooperativa „Straja" Lupeni 
face cunoscută deschiderea unității de tocilărie 
în orașul Lupeni, unde se execută lucrări de 
ascuțit foarfeci, cuțite, bisturiuri etc., pentru 
populație cît și pentru unitățile socialiste.

Mica publicitate
Lenuța, eWbțrată de l.U.M. 
Petroșani. O declar- nulă.

(129) 
PIERDUT 'certificat de 

opt clase pe numele Hu
bert Constantin, eliberat 
de Școala generală de 8 
clase, comuna Ude,ști, ju
dețul Suceava, 
nul.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nagy 
Anda, eliberată de I. M. 
Lupeni. O declar nulă. (127)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bilac 
Ilonca, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

- . . (12$)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele. Popa -

ANUNȚ DE FAMILIE

îl declar
(130)

SOȚIA Matilda, fiul Ristea, fiica Matilda, nora 
Matilda, nepoții anunță cu adîncă durere încetarea 
din viață a celui care a fost un bun soț, tată, socru 
»i bunic

UZONOVICI RISTEA
înhumarea are loc azi, 21 ianuarie 1982, ora • 

14,30 de la domiciliu. (133).
REDACȚIA Șl ADMINISTRATA ; Petroșani, str. Nicolae Sâlcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu - 2.


