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ăspundem prin fapte

Plenara cu activul 
Comitetului municipal de partid

în atmosfera de inten- 
rsă efervescență politică, * 
de angajare comunistă 
pentru înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al P.C.R., 
ieri, a avut loc la Petro
șani plenara cu activul 
Comitetului municipal de 
partid. La lucrările ple
narei au participat mem
brii și membrii supleanți 
al Comitetului municipal 
de partid, membrii co
misiei municipale de re
vizie, activul de partid, 
secretarii comitetelor de 
partid și ai organizațiilor 
de bază, președinții comi
tetelor de sindicat, secre
tarii comitetelor U.T.C., 
directorii întreprinderilor 
și instituțiilor, președin
ții consiliilor locale ale 
F.D.U.S. și ai comitete

lor teritoriale ale O.D.U.S.
Plenara a avut la or

dinea de zi , dezbaterea 
modalităților de îndepli
nire a sarcinilor ce revin

organelor și organizațiilor 
de partid, consiliilor oa
menilor muncii din cu- 
vîntările tovarășului
Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidu
lui, la ședința de lucru 
comună a C.C. al P.C.R., 
și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice 
și Sociale, precum și la 
ședințele Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii și Consiliului Națio
nal al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste. Pe marginea mate
rialului prezentat în ple
nară, au luat cuvîntul 
tovarășii : Viorel Boantă, 
loan Ciungan, Marin 
Neacșu, Arpad Crișan, 
Constanța Stan, Otto A- 
braham, Petru Barb. Iosif 
Kelemen. Victoria Roșea, 
Dumitru Țurnă.

într-o amplă și fructu
oasă dezbatere, părtici- 
panții la discuții și-au 
manifestat ferma hotărire

ca, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, să dea viață la 
locurile de muncă, in în
treaga activitate politico- 
organizatorică și educati
vă consacrată mobilizării 
comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii la în
făptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, a 
prețioaselor indicații și 
orientări date de tovară
șul Nicoiae Ceaușescu ia 
ședința de lucru comună 
a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale și în cadrul foru
rilor supreme ale auto- 
conducerii muncitorești, 
în acest context, vorbito
rii au dat expresie anga
jării lor muncitorești de 
a îndeplini integral pla
nul de producție, planul 
în profil teritorial pe a-

Continuare in pag a 2-a,

Vom acționa energic 
pentru reducerea 

cheltuielilor
Lucrez la preparația Lupeni de peste 

două decenii. Pot spune că în acești ani 
am înțeles marea noastră datorie de a 
asigura „pîinea industriei", cărbunele 
pentru cocs. In perioada care a trecut 
din acest an, de pildă, am livrat supli
mentar siderurgiștilor peste 2 700 tone de 
cărbune pentru cocs. Așa înțelegem noi, 
preparatorii din Lupeni să răspundem 
grijii partidului pentru . miliardele* de lei 
acordate . suplimentar drept compensații 
bănești. în urma majorării prețurilor la 
produsele agroalimcntare. In ceea ce mă 
privește, împreună cu echipa pe care o 
conduc, sîntem hotărîți să punem cu to
ții umărul acolo unde este mai greu la 
prepararea cărbunelui. Deviza noastră 
de muncă este : „Nici o instalație să nu 
meargă în gol, nici un minut pierdut". 
Acționînd în felul acesta la locul nostru 
de muncă, în preparațîe, va crește pro
ductivitatea muncii, se vor economisi 
cantități însemnate de energie, combusti
bil, se va mări durata de funcționare a 
instalațiilor. Toate la un loc înseamnă

laeob OPREA, 
preparator, Preparația Lupeni

Avem de îndeplinit 
o înaltă îndatorire 

patriotică
împreună cu tovarășii mei de muncă 

am luat cunoștință cu profund interes 
despre Decretele Consiliului de Stat pri
vind majorarea și îmbunătățirea corelă
rii, pe principii economice, a prețurilor 
cu amănuntul la produsele agroalimenta
re și majorarea retribuțiilor tarifare ale 
personalului muncitor, a alocațiilor de 
stat pentru copii, a pensiilor. Recunoaș
tem în ăceste acte normative de o deose
bită importanță pentru dezvoltarea armo
nioasă a economiei noastre naționale, pre
ocuparea constantă a secretarului gene
ral al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de bunăstarea și ferici
rea întregului popor. înțelegem pe de
plin că actualizarea prețurilor a apărut 
ca o necesitate în urma creșterii puter
nice a prețurilor la materiile prime, en^V- 
gie și combustibil pe plan mondial, a 
creșterii cheltuielilor de producție în in
dustrie și agricultură, în industria ali
mentară. Pe de altă parte, prin creșterea 
retribuțiilor întregului personal muncitor 
din țara noastră au sporit veniturile popu-

Mihai POPESCU, 
maistru principal, 

Șantierul 3 Lupeni al T.C.IL

(Continuare in pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)
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ț t roșa ni, Livezeni 

ție de „frontieră" 
gionala de căi

Craiova — Iscroni, Vulcan 
și Lupeni) nu mai 
tace față traficului deo
sebit de intens, ceea ce 
impunea luarea unor mă-

„Drumul de fier si calea\

*

î

de progres pe care 
o străbate

Cu un rol covîrșitor în liniei Petroșani — Live- 
i cărbunelui zeni. Lucrarea, declanșa

tă încă de anul trecut, 
continuă în ritm intens. 
Cel tîrziu în iulie sau au
gust va fi dată în fund- i 
țiune. Doresc să amin- ? 
tesc tot la acest capitol 1 
că se încep lucrările de ț 
dublare a liniei Petroșani ‘ 
— Simeria, în semestrul 
I al anului în curs, în- ț 
cepîndu-se cu porțiunea ț 
de linie Petroșani — Peș- ) 
tera Bolii. Dublarea lini- 4 
ilor amintite va atrage ? 
după sine tftărirea capa- • 
citiții de primire-expedi- t 
ere a stației Petroșani, ' 
regularizarea circulației i 
trenurilor de marfă ji t 
de călători pe toată sec- ) 
fia. O ai'.ă măsură im- ț 
portantă este moderniza- l 
rea și mărirea capacității î 
stațiilor de pe secția Pe- J 
troșani — Lupeni, lucrări î 
care se execută din plin, i 

Stațiile de pe secție a- > 
vînd un număr redus 
de linii precum și insta- i 
Zații de tin vechi, de e- )

V
*

furnizarea 
cocsificabil șt energetic 
atit de necesar economiei 
naționale. Valea Jiului se 
confruntă in aceste zile 
de sărbătoare pentru ce
feriști eu momente 
bilanț prețios pentru pe
rioada trecută, dar și cu 
perspective la fel de mi
nunate pentru acest an 
și cincinal.

Zilele trecute, am par
curs cîteva secvențe pe 
„magistrala" înnoirilor și 
a progresului tehnic ce 
caracterizează în această 
perioadă activitatea Re
gulatorului de circulație 
și mișcare Petroșani.

Din discuția avută cu 
ing. Victor Iloiu, șeful 
R.CM (Regulatorului de 
circulație și mișcare) am 
desprins faptul că deși 
raza de acțiune a secției 
Petroșani — Lupeni nu 
este mare (doar ÎS km, 
adăugindu-se la aceasta, 
liniile industriale) s-a _ ____
simțit nevoia unor înno- lății de tip vechi, de e- 
iri, < 
ordin tehnic care să 
crească utilitatea secției.

— Cele cinci stații (Pe-
— sta- 
cu re
ferate

de

a unor modificări de xemplu Vulcanul, nu fă- ț 
„— -a ceau țață traficului

implicit, se diminua 
capacitatea de 
expediere, precum și de 
manevră a stației Petro
șani. Pentru aceasta se

și
primire-

puteau lucrează la suplimentarea

V
suri deosebite. Prima------------- :-------------- i
dintre ele este dublarea'Continuare în pag. a 2-a) 1

loan Al. TATAR

Cind fuga de muncă este o 
profesie, mai rămine... rușinea

5

i

Ceea ce. în prezent, 
caracterizează colectivul 
de oameni ai muncii de 
la mina Vulcan este ordi
nea și disciplina, puter
nica mobilizare în mun
că. Spre deosebire de a- 
nul precedent, an în care 
întreprinderea a înregis
trat un număr de 13 800 
absențe nemotivate și un 
minus la producția de 
cărbune de peste 50 000 
tone, în anul ’82, colecti
vul a înregistrat salturi 
calitative în toate dome
niile activității de extrac
ție și îndeosebi în ceea 
ce privește întărirea or
dinii și disciplinei. Jude
cata muncitorească insti
tuită aici, încă din anul 
trecut, ca instrument țle 
lucru — împotriva absen-

vârât puțini la număr — 
oameni care nu fac cinste 
colectivului, care intr-un 
fel sau altul fug de răs
pundere. se eschivează de 
la lucru, altfel spus nu 
se încadrează în normele 
codului eticii și echității 
socialiste. în disciplina

tomanilor. folosit de or
ganele și organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.C. — 
a făcut ca. în perioada 
care a trecut din acest an 
numărul absențelor ne- 
motivăte să se reducă 
considerabil, media zilni
că coborînd la 40 față 
de 95—100 cit era în anul muncii. Față de aceștia, 
precedent. Desigur, acest 
lucru a condus la spori
rea productivității muncii 
în abataje, la acoperirea 
posturilor planificate în 
cărbune, la eliminarea 
defecțiunilor electrome
canice, precum și la spo
rirea producției de căr
bune. La zi, în acest an 
s-a înregistrat un plus 
de 18 000 tone. Cu toate 
aceste rezultate bune mai 
sînt, din păcate — e ade-

colectivul minei, în frun
te cu comuniștii, acțio
nează cu intransigență 
pentru a-i face să se de
baraseze de năravuri și 
a-i determina să pună 
umărul, alături de toți, 
la sporirea producției de 
cărbune.

■ Constantin GRAURE

(Cont. în pag. a 3-a)

Printr-o mobilizare e- 
xemplară a forțelor u- 
mane și tehnice de care 
dispun, dind curs che
mării secretarului gene- ■ 
ral al partidului, tova- ’ 
râsul Nicolae Ceaușescu, ' 
de a da țării mai mult ■ 
cărbune, minerii Văii 
Jiului au obținut, de la 
începutul anului și 
pină in prezent, rezul
tate lăudabile în ceea 
ce privește realizarea 
și depășirea sarcinilor 
de plan. In rindul în
treprinderilor fruntașe, 
ce și-au realizat și de
pășit, cu mult planul 
se numără și I. M. Uri- 
cani, mină ce înregis
trează peste prevederile 
la zi, un plus de peste 
4 000 tone de cărbune, 
în imagine, tînărul șef 
de brigadă Eugen Tă- 
lin, de la sectorul II, 
alături de ortacii săi 
Georgel Bosnea, Con
stantin Talabă, Gheor- 
ghe Deac și Nicolae 
Cristea.
Foto: Șt. NEMECSEK
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Răspundem prin fapte de muncă grijii partidului

Plenara cu activul Vom acționa energic pentru" reducerea cheltuielilor
(Urmare din pag. 1)

cest an și a spori astfel 
contribuția municipiului 
nostru la înfăptuirea pla
nului național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, Ia crește
rea venitului național 
și, pe această bază, a 
nivelului lîe viață al po
porului nostru. A fost 
subliniată cerința expre
să-a îndeplinirii planului 
la producția fizică de 
cărbune, mai ales pentru 
cocs, a realizării peste 
prevederi a sporurilor su
plimentare de încă 2100 
tone de cărbune energe
tic, cerute de conducerea 
partidului, minerilor Văii 
Jiului, concomitent cu 
sporirea , eforturilor în 
colectivele miniere pen
tru recuperarea nereali- 
zărilor ia cărbune din 
anul trecut. Totodată, a 
fost evidențiată necesita
tea ca în sectorul rural 
să crească preocupările 
pentru mai buna folosi
re a pămîntului, crește
rea producției agricole și 
animaliere, realizarea 
contractelor cu statul și 
creșterea contribuției ' la 
autoaprovizionarea teri
torială în Valea Jiului.

tn centrul dezbaterilor 
V__________________ __

plenarei au stat, de ase
menea, măsurile adopta - 
te în ședința comună a 
C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Suprem al Dezvol
tării Economice și Socia
le cu privire la reașeza
rea și corelarea, pe prin
cipii economice echita
bile, a prețurilor cit a- 
mănuntul la produsele 
agricole și agroalimenta- 
re. Participanții la discu
ții, manifestîndu-și totala 
adeziune față de aceste 
înțelepte măsuri, care se 
impuneau în mod obiec
tiv, logic, în actualele 
condiții ale crizei mondi
ale energetice și de ma
terii prime, și-au expri
mat totodată satisfacția 
față de grija partidului 
și statului purtată celor 
ce muncesc prin crește
rea retribuției personalu
lui muncitor, alocațiilor 
de stat pentru copii și a 
pensiilor, compensații bă
nești de peste 25 miliarde 
lei menite să facă posi
bilă neafectarea venituri
lor populației în urma 
majorării prețurilor cu 
amănuntul la produsele 
agroalimentare, menține
rea ridicată a nivelului 
de trai al oamenilor 
muncii.

Plenara a adoptat un 
plan de măsuri menit să 
asigure îndeplinirea în
tocmai a indicațiilor se
cretarului general al
partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, la
ședința de lucru comună 
a C.C. al P.C.R. și a
Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și 
Sociale, plan a cărui a- 
plicare va duce la mobi
lizarea colectivelor de 
muncă pentru îndeplini
rea exemplară a sarcini
lor la producția de căr
bune.

Intr-o atmosferă de de
plină adeziune față de 
măsurile adoptate de con
ducerea partidului și sta
tului, de angajare comu
nistă pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor 
cincinalului, plenara a ■ 
adoptat textul unei tele
grame adresate Comite
tului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral ăl partidului.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a vorbit tova
rășul Radu Bălan, prim- 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R.

.

(Urmare din pag. 1)

cheltuieli de producție reduse, eficiență 
economică mai mare.

Trebuie să spun că imediat după a- 
pariția Decretelor privind îmbunătățirea 
corelării prețurilor și majorarea retribu
țiilor tarifare ale personalului muncitor, 
a alocațiilor de stat pentru copii și a pen
siilor, am discutat, în calitate de orga
nizator de grupă sindicală, cu membrii 
de sindicat, cu preparatorii și am hotărît 
să facem tot ce depinde de noi pentru a 
contribui la recuperarea în acest an a 
cel puțin 30 la sută din valoarea compen
sațiilor acordate de stat. Cum vom ac
ționa ? Am trasat sarcini concrete fiecă
rui om al muncii, am început să inten

sificăm acțiunea de creație tehnică de 
masă, să confecționăm, prin autdutilare, 
dispozitive care să contribuie ia bunul 
mers al procesului de preparare, la creș
terea productivității muncii. Am luat, de 
asemenea, măsuri care să conducă la re
ducerea procentului de umiditate, și de 
cenușă în cărbune, la sporirea producției 
de cărbune pentru cocs.

Făcînd parte, împreună cu soția și fiica 
mea, din marea familie a preparatorilor, 
considerăm că măsurile luate de stat, re
centele acte normative sînt menite să 
sporească nivelul nostru de trai material 
și spiritual. Față de aceste măsuri noi 
ne exprimăm totala adeziune și sistem 
hotărîți să răspundem grijii ■ partidului 
și statului prin fapte demne de muncă.

Avem de îndeplinit 
o înaltă îndatorire patriotică

(Urmare din pag. 1)

lației în condiții de neconcordanță intre 
prețurile de producție și cele de vîn- 
zare cu amănuntul, afectînd nivelul ren
tabilității în activitatea eeonomico-finan- 
ciară. Este firesc deci ca prețurile să fie 
reașezate în vederea cointeresării în re
alizarea tuturor produselor și sortimen
telor de care au nevoie oamenii muncii, 
în condițiile unui consum rațional.

întrunit majorarea concomitentă a 
prețurilor, dar și a veniturilor populației 
cere un efort deosebit din partea econo
miei naționale, nouă, tuturor oamenilor 
muncii ne revine îndatorirea de a face

totul pentru realizarea exemplară a sar
cinilor de plan care , ne revin, iar pe 
această cale să sporim venitul național 
și să recuperăm printr-o muncă plină d^. 
dăruire aceste cheltuieli suplimentare. 
Aceasta este îndatorirea noastră patrio
tică, a fiecărui om al muncii, de a ne a- 
duce zi de zi întreaga contribuție, în 
unitățile unde muncim, la sporirea efici
enței economice, prin reducerea cheltu
ielilor de producție și sporirea producti
vității muncii. Cu cît vom produce mai 
mult și mai ieftin, cu atît vom asigura 
mai bine ridicarea nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii. -i

O necesitate

Corelarea prețurilor 
de vînzare a ziarelor și 
revistelor cu cheltuielile

nWIUIIIUI uu

(Urmare din pag. 1)

de apariție
Tn actuala conjunctură 

economică internă și mai 
ales internațională, cînd 
cheltuielile de producție au 
crescut — datorită pe de 
o parte sporirii continue 
a prețurilor la hîrtie, cer
neală și energie, S trans
portului, iar pe de altă 
parte datorită prețului ri
dicat al utilajelor tipogra- 
Jice, la toate acestea adău- 
gîndu-se și creșterea retri
buției personalului munci
tor, se impune ca o necesi
tate stringentă corelarea 
prețurilor de vînzare a 
ziarelor și revistelor cu 
cheltuielile de apariție, ti
părire și vînzare.

Numai pentru apariția 
ziarului nostru, spre exem
plu, valoarea serviciilor 
prestate de tipografie pen
tru tipărire s-a dublat in 
ultimii ani, în condițiile în 
care prețul de vînzare a 
ziarului a rămas același 
de mai bine de 20 
de ani, ca să nu mai a- 
mintim de creșterea conti

nuă a prețului hîrtiei și 
cernelii.

De fapt, corelarea prețu
rilor de vînzare a ziarelor 
și revistelor, cu cheltuielile 
de •Apariție s-a impus și pe 
plan mondial, in diverse 
țări, prețurile de vînzare 
fiind deja reașezate și re
ajustate la nivelul im
pus de cheltuieli în ideea 
rentabilizării publicațiilor.

Or, în condițiile actuale, 
cînd societatea are nevoie 
de tot mai multe cunoștin
țe, de o cantitate tot mai 
marc de informații care se 
culeg și prelucrează ca 
apoi să fie tipărite și să 
ajungă în mina cititorului, 
de un număr mare de oa
meni cu specialități și ca
lificări diferite și un înalt 
nivel de pregătire profesi
onală, se impune tot mai 
mult necesitatea creșterii 

cu cite Ș linii de circu
lație și manevră ă stați
ilor Livezeni și îscroni, 
și cu două linii a stației 
Vulcan. De altfel aceasta 
din urmă va „suferi" cele 
mai ample modificări. 
Stația va fi centralizată 
electrodinamic — cu toa
te cele 6 linii pe care le 
va avea, se construiește 
o diagonală care să de
servească liniile industri
ale ale I.C.M.M., I. M. Pa
roșeni și I. M. Vulcan, 
se construiește o clădire 
pentru CED (centralizare 
electrodinamică) și se re
fac liniile industriale cu

prețurilor de vînzare a 
ziarelor și revistelor, la ni
velul cheltuielilor de edi
tare.

I
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Preparația Coroești și 
Termocentrala Paroșeni.

In -cel mai scurt timp 
stația Lupeni va fi deza
fectată pentru trenurile 
de marfă, urmînd ca tot 
transportul de mărfuri 
sa fie preluat de la Is- 
croni pină la, Uricani de 
către serviciul transport ■ 
al C.M.V.J. înființarea 
unui triaj la îscroni va 
crea posibilitatea formă
rii trenurilor de marfă în 
condiții superioare de 
timp și calitate, elimi- 
nîndu-se astfel manevre
le inutile. Prin dublarea 
secției, lungimea liniilor 
din stații și 
acestora.

modernizarea 
centralizarea

stației Vulcan și formarea 
trenurilor in stația Is- 
croni se vor mări capaci
tățile trenurilor tractate 
ele la 3 000 la 3 600 tone, 
se va spori capacitatea 
de circulație și manevră 
atît în stații cît și pe în
treaga secție, va crește 
capacitatea de primire- 
expediere și — ce-i mai 
important — se va rea
liza acea regularizare ne
cesară circulației trenuri
lor de călători și de mar
fă. Trenurile de călători 
pe distanța Petroșani — 
Lupeni vor circula, odată 
cu aceste modificări, pînă 
in Bărbăteni, unde se

lucrează în prezent la 
construcția unei halte de 
călători care va deservi 
orașele Uricani și Lupeni. 
Cursele de persoane pe 
această secție, vor prelua, 
în mare măsură, atribuți
ile, in domeniul transpor
tului de călători.

Sărbătoarea lor, 
riștilor, constituie 
nunat prilej, nu 
de bilanț rodnic, 
de perspective îndrăznețe. 
Perspective care, așa 
cum am văzut, așează vi
itorul transportului fero
viar al Văii pe noi cote, 
mult superioare.

a cefe- 
un mi- 
numai 
dar și

In atenția cititorilor 
șl abonațîlor noștri!

Vă informăm pe aceas
tă cale că începînd de 
astăzi, 18 februarie 1982, 
prețul de vînzare cu a- 
mănuntul al ziarului 
„Steagul roșu" este de 
0,50 lei.

în urma majorării pre
țului de vînzare cu amă
nuntul, ținînd seama de 
sumele achitate de abona- 
ții noștri, abonamentele 
încheiate pe perioada 
pînă la 28 februarie a.c., 
rămîn valabile numai 
pînă la data de 25 februa
rie a.c., iar abonamente
le încheiate pînă la 31 
martie a.c,, rămîn vala

bile pînă la data de 12 
martie a.c.

Invităm pe abonații 
noștri să se prezinte de 
urgență la oficiile poștale, 
la factorii poștali și Ia 
difuzorii voluntari- din 
întreprinderi și instituții 
pentru reînnoirea abo
namentelor.

Abonamentele se fac 
pe perioade începînd" din 
ziua expirării abonamen
tului și pînă la sfîrșitul 
lunii următoare, trimes
trial, semestrial sau 
pînă la sfîrșitul anului 
1982.

I 
I 
I

; ■ PREMIERA. La Tea-,
trul de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani are loc as
tăzi, la ora 18,30, premie
ra spectacolului cu piesa 
„încurcă lume" de A. de 
Herz, realizat de Nicoiae 

' Gherghe.
I actorii 
I Paula
I Zabalon, Ilie Ștefan, Ale- 
Lxandru Codreanu.

în distribuție, 
Ștefania Donca, 
Mpraru, Mircea

■ CLUBUL TINERETU-
• LUI 

luat
mai .. . ..
viața culturală a orașului. 
Astăzi, de la ora 18, este 
organizată o seară educati
vă și distractivă la care 
participă și formația de 
muzică ușoară „Astral".

din Vulcan șî-a re
activitatea 4 după o 
lungă absență din

■ MUNCA PATRIOTI
CA. Un grup de tineri de 
la sectoarele V și VII ale 
minei Uricani au efectuat 
duminică, din inițiativa 
organizației U.T.C„ o fruc-

sectorul

a 70

tuoasă muncă patriotică în 
sprijinul producției, 
fășurată la 
acțiunea s-a încheiat 
extragerea
de cărbune șl curățirea, 

pe o distanță de 100 m. a 
cărbunelui de pe lingă 
transportor. S-au eviden
țiat tinerii Florin Cazan, 
Szilagyi Tîberiu, Gelu 
Gheorghe Iancovescu, 
briei Petcu și alții.

Des
ul, 
cu 

tone

Uliu, 
Ga-

DE■ LA CĂMINUL 
NEFAM1LIȘTI de la Lonea 
a fost pusă în funcțiune o 

stație de radioamplificare. ] 
La montarea ei, .a instala- I 
țiilor din fiecare cameră I 
a participat un grup de I 
uteciști coordonați de A- 
lexandru Scafariu. De a- 
cum locatarii căminului au 
posibilitatea să asculte un 
program zilnic .bogat.’ rea
lizat cu contribuția lor.

Rubrică realizată de
T. SPATARU
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ndivid — ColectivitateColectivitate

— loan Ludinasîu, 
n-aș vrea să risc cu 
firmația : sînteți sau 
cel mai vechi om 
LU.MJP.-utai ?
— Nici e.u nu vreau _

risc. Un lucru este cert: 
am pășit în această u- 
zină în anul 1937, înce- 
pîndu-mi activitatea ca 
ucenic în delicata și fas- 
cinaițta meserie de tâm
plar modelor. Ca și în 
prezent, atelierul nostru 
servea turnătoria. 1937 
este un an cu rezonanță, 
anul în care marele 
Brâncuși ne-a încredințat 
spre 
lele" 
fontă 
înșirate pe un tronson de 
oțel aveau să constituie 
„Coloana recunoștinței 
fără sfîrșit", peria a 
sculpturii moderne.

— Ați trăit momentul tîmplărie ^i 
în care uzina și-a legat Necesita o pregătire 
indestructibil numele de meipică, E cunoscut fap- 
Brâncuși, cel mai mare 
sculptor al începutului 
de secol...
— în memorie îmi 

stăruie un amestec de a- 
devăr și legendă ; să nu 
uităm că pe atunci ei-am 
un simplu ucenic în vîrs- 
tă de 15 ani.

— Ce ne puteți spune 
despre drumul ’ ” 
dumneavoastră ?
— A fost întortocheat, 

presărat cu momente gre
le, dar și cu satisfacții. 
Au venit anii triști ai 
războiului. Ani luptat. 
După eliberare am urmat 
trei ani la Institutul de • p-j.
mine din Petroșani, obți- ’ _ ■
nînd titlul de tehnician. Valeriu BUTULESCU

--■v 
a- 
nu 
al

sa

execuție „mărge- 
romboedrice din 

arămită, care

vieții

Ne scrie o femeie necă
jită, Elena Pop din Petro
șani, care a trăit un ade
vărat calvar alături de so
țul ei. Din șapte ani de 
căsnicie, au stat împreună 
doar vreo doi, despărțirea 
a fost iminentă cu urmări 

' dezastruoase pentru Mihae- 
la, fiica lor, ajunsă acum 
la vîrsta de șase ani. In 
acest răstimp. Dumitru Pop 
a fost încadrat la nu mai 
puțin de cinci întreprin
deri, „divorțul1* de locuri
le de muncă petrecîndu-se 
mereu din vina lui, adică 
a absențelor nemotivate. 
Din scrisoarea Elenei Pop 
reiese că, deși despărțiți 
doar în fapt, soții locuiesc 
în blocuri diferite, pe stra
da Aviatorilor și, respectiv, 
Saturn. Ne întrebăm atunci

Din 1955 activez ca mai-, 
stru și conduc atelierul 
de modelărie. în repetate 
rînduri am făcut parte 
din colective de inventa
tori și inovatori. Rezul-

De fapt, acesta a fost 
scopul judecății muncito
rești, ținută pe sectoare 
marți, 16 februarie, la 
mina Vulcan. Au fost ju
decați de ortacii lor oame
nii care fug de muncă, lip
sind de la șut, avînd clar 
afișat în manifestări re
frenul leneșului cum că:

Judecate muncitorească
creze conștiincios, de cei 
care știu bine că truda 
brațelor lor și minții e te
melia cea mai solidă a 
bunăstării noastre a tutu
ror. iată ce spunea Con
stantin Tomă, miner, șef

„SĂ MUNCIM ȘI SĂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST"

țațele muncii noastre au 
fost brevetate, așa cum 
s-a întlmplat cu „mașina 
de îndreptat sîrmă" și cu 
„tehnologia și modul de 
formare și turnare a ro
toarelor de pompe cen
trifuge".

—- Meseria de mode
lor ocupft un Joc apar
te. Ne-ați putea-o defini 
în cîteva cuvinte ?
— Este un amestec de 

sculptură, 
te-

tul că toți modelorii știu 
foarte mult desen tehnic. 
Să nu uităm că un model 
reușit ușurează enorm 
întregul ciclu de operații 
tehnologice care urmea
ză. Un model reușit în
seamnă economie de ma
terial, energie și mano
peră. Uitați-vă la acest 
model de carcasă de la 
combina CA-1. Să fim 
sinceri, rivalizează cu 
multe opere' ale sculptu
rii moderne. Ei bine, mo
delul acesta este făcut 
aici de noi, de mîinile 
noastre, cu oamenii noș-

■ „ziua trece, leafa merge...". 
Aceștia sînț; Irimie Cher- 
teș, Viorel Zavincu, Ioan 
Apro, Pavel Fărcaș, Valen
tin Pavelencu, Ioan Cara
ba, llie Betnic, Marin Pău- 
nescu, Ion Reileanu, Toan 
Vasilache, Gheorghe Schul- 
chi, Petru Fieraru, Do.ru 
Cojocaru. El au fost aspru 
trași la răspundere de mi
nerii care înțeleg să lu-

de schimb: „Mulți dintre 
cei judecați astăzi, lipsesc 
numai cînd primesc retri
buția. Eu le-am spus, nu 
o dată, măi ortaci nu e 
bine să cazi din greșeală 
în greșeală. Cînd greșești 
n-ai scăpare, te văd oame
nii și te judecă. Iar dacă 
nici acuma nu vreți să 
înțelegeți că această jude
cată este un ajutor

partea ortacilor, atunci, 
noi ne lipsim de voi". Un 
alt șef de schimb, Constan
tin Dragornir, spunea : 
„Față de cei care nu Înțe
leg nici acum, că este ca
zul și timpul să-și revizu
iască atitudinea față de 
colectivul în care lucrează, 
față de familie și socie
tate, trebuie să se ia * mă
surile prevăzute de lege". 
Wicolae Dragnea, miner, șef 
de schimb: „Cu absento- 
manîi, în brigadă, se duce 
multă muncă de lămurire, 
mulți înțeleg, alții însă nu. 
Pe primii noi îi ajutăm 
să se încadreze în discipli
na muncii și tehnologică, 
iar la ceilalți propunem 
să li se desfacă contractul’ ’ 
de muncă". Vrednicul mi
ner Nicolae Ciofliga afir-

ascultat si bună..

angajamentele pe care și 
le-au luat. De aceea, pro
pun că dacă ne vom mai 
întîlni cu ei la o nouă ju
decată muncitorească să 
fie înlăturați din colecti
vul nostru, să li se des
facă contractul de muncă. 
Să simtă că judecata orta
cilor este aspră, dar 
dreaptă". Aceleași opinii 
le-am întîlnit și la Jenică 
Tudose, miner, 
schimb, 
tînăr de 24 de ani, 
încadrat in muncă, la. Vic
tor Botez, Virgil Șoavă și 
la mulți alți ortaci de-ai 
lor. . ’

La propunerea 
vului, în ziua 
muncitorești, li 
făcut contractul 
că
Baltag, loan 
bu. Marin F ' ,
nică Creița, Octavian 
monca și Iosif lacob. Cine 
nu înțelege de vorbă

șef de
Ștefan Broscaru, 

nou

»

colecti- 
judecății 
s-a des- 
de mun- 

urinătorilor ; Cornel
Sir- ;

Dubu, Fă- 
Si-

In imagine, maistrul 
Fierea Rusu, electricie
nii Marcel Gura și Vi
orel Mucenic de la I.M. 
Livezeni.

FAIMA. Lui Iosif Perdi, 
din Petroșani, i se dusese 
faima de bețiv notoriu. 
Viciul l-a îndepărtat cu 
timpul de cele mai ome
nești preocupări. Tristă și 
amară experiență, mai ales 
că Iosif Perdi nu mai mun
cește din luna septembrie, 
a anului trecut. Pînă cînd 
aburii alcoolului se vor 
risipi, perioada de „rriedi-

-tație" ii va servi ca bună 
învățătură de minte...

debitelor, imediat ce și-aucum a putut primi locuia- <’ i___„ v;
ță Dumitru Pop sau cine dat seariia că aveau de-a 
îl găzduiește fiindcă, de- 
jure, el este, pînă la pro
nunțarea divorțului, capul 
familiei sale. Dar, apropo

De la o inimă 
la

face cu un rău platnic, nu 
acum cînd au pus toată 
datoria în seama Elenei 
Pop, care muncește la Vîs- 
coza Lupeni, are o retribu
ție modestă, cu care își 
crește, cu destule greutăți, 
fetița. Poate că era nece-

, .sar să se dea de urmă so
țului, care eluda legea cu 
bună știință, să fie obligat 
gă-și achite datoriile din 
vremea cînd era titularul 
apartamentului. Nu ne vine 
să credem că Dumitru 
Pop a ajuns insolvabil. 
Pînă atunci, în cazul de 
față, după părerea noastră, 
s-a procedat birocratic, a- 
vîndu-se în vedere . doar 
stingerea debitelor nu și

de îndatoririle capului de 
familie. Cită vreme a lo
cuit împreună cu familia. 
Dumitru Pop n-a achitat 
cheltuielile de întreținere 
(2 128 lei) către asociația 
.de locatari din strada Avi
atorilor. Normal, președin
tele asociației și ceilalți 
lucrători trebuiau să caute 
toate căile de lichidare a de la cine (Red Vion).

Burduful urii
După șapte ani de căsnicie, cu destule bucurii, dar 

și. avataruri, Rodica- D. vrea să-i plătească polițe
grele soțului. Pentru că nu achită pensia alimentară, 
pentru că vrea să înstrăineze bunurile dobîndite în 
comun, pentru faptul că a despărțit-o de orașul 
natal, amețită ’ de mirajul dragostei. Dragoste, care 
a plămădit o ură încrîncenată, soldată cu suspiciuni 
reciproce și, în cele din urmă, cu atacuri dure. Dis
puta oarbă nu mai are nici rostul irevocabilei, dar 
totuși elegantei despărțiri ; nu sînt nici primii, nici 
ultimii soți care păcătuiesc, după atîția ani, prin 
„nepotrivire de caracter". Fiecare vrea să-1 facă de 
rîs pe celălalt, fiecare, cu o ură aibă, nebrodată de 
firul înțelegerii, vrea să-l „dărîme" pe celălalt. Să-1 
scoată din serviciu, sa-1 dea pe mina miliției, să-1 
vadă cerșind etc., etc. ’

■ — Să-1 dați la ziar, astăzi am impresia, că n-a - 
fost la șut...

O vorbă a strămoșilor noștri latini spune să 
asculți și partea cealaltă. Dar acest lucru il vor face, 
desigur, oamenii legii, care vor cumpăni adevărul, 
vor împărți dreptatea. Pe noi ne-a impresionat însă 
tonul abrupt al invectivelor și amenințărilor. Și cine 
este „andrisantul", vorba maestrului Caragiale ? Toc
mai acela cu bare plămădise visurile fericirii, teme
liile unui cămin.

e-
de

FUMUL ILUZIILOR.
Plictisit subit de meseria 
de fochist, pe care o 
xercita la- complexul
alimentație publică „Mine
rul" din Petroșani, Gyorgy 
Emerik a „suflat" cu foc 
în jarul parazitismului. 
„Dogoarea” unui astfel de 
trai i-a afectat .simțitor 
modul de comportare în
trucît, îngrijorați de soar-* 

ta sa, oamenii în robă 
prescris un tratament 
„răcoare" de 6 luni, 
și timpul, altfel

■ mul iluziilor se 
scrumul.

i-au 
la 

Era 
fu-după

alegea..

ti

Andrei APOSTOL Sever NOIAN

în urmă cu vreo patru satul fără cîini, au distrus 
ani, un recidivist notoriu 
din Vulcan, Muntean Mir
cea, se tocmea cu un afa- U. E. Paroșeni, T. C. Ind.

Craiova, șantierul nr. 7 
Lupeni, I.C.M.M. etc., in
stalații care au costat va
lută forte, numai prejudi
ciul creat (și recunoscut !)

,1a I. M. Vulcan, I, M. Pa- 
*roșeni, Preparația Coroești,

cerist din Tg; Jiu, Istrate 
Stănescu, zis Lichardo, 
pentru vânzarea unei can
tități, însemnate de aramă. 
De unde provenea ? Nu se ' 
știe precis, în nici un caz 
Mircea Muntean nu era 
proprietarul vreunei mine, 
descoperise doar filonul... 
sustragerilor din avutul 
obștesc. Partenerul de 
"tîrg i-a propus subit să-i 
cumpere argint industrial, 
pentru început cu 1000 
lei/kg. Apoi prețul a ur
cat pînă la 7 000. De unde 
argint? Mircea Muntean 
și-a racolat o serie de in
divizi de teapa lui, și a în
ceput să „atace" utilajele 
și instalațiile întreprinde
rilor din Paroșeni și Vul
can, înzestrate cu contactor 
de argint, 
nopți de-a 
n-au ocolit 
Ie) între 
1981. în cele din urmă lu~

. crătorii de miliție au de
pistat urmele, iar vinovă
ții și-au primit pedeapsa. 
Timp de doi ani, au reușit 
însă să dljmulascfi avutul 
obștesc, au „operat" ca în

de partid si economistei 
Ileana Seprodi.

— Ne-am constituit în' 
parte civilă — ne relatea
ză economista Ileana Se
prodi — cînd miliția a. 
descoperit că trei dintre 
muncitorii noștri au furat • 
pastilele de argint de la

fac cum trebuie datoria. 
Paznicul de la postul nr. 
2 are obligația să contro
leze sectorul său de urmă
rire periodic. Or, cînd a 
fost spart depozitul, în 
noaptea spre 1. mai 1981, 
hoții au pătruns nestinghe
riți în sectorul lui, au

treprinderii, în perioadele 
de vîrf ale zilei se execută 
controlul tuturor locurilor 
de muncă, îndatorire pe 
care o are și ofițerul de 
serviciu.

Că paznicii detașamentu
lui de pază militarizată 
riu-și fac nici măcar acum

Paznicii de-aia-s paznici să păzească. 
Dar nu unul pe altul...

Au operat 
rîndul ' (dar 

nici zile- 
anii 1980 și

de dispariția contactoarelor 
atinge 97 890 Iei. Să mai 
adăugăm faptul că multă 
vreme utilajele n-au putut 
fi folosite în producție, că 
pentru procurarea altor 

-conțactori au fost investite 
eforturi financiare supli
mentare. Cum au putut 
opera acești infractori, 
abia știindu-se- iscăli, fără 
a fi depistați decît după 
multă vreme ?

Cu
ne-am adresat Ia U. E. Pa- 
roșeni tovarășilor ing. Al. 
Aruncuteanu, directorul 
termocentralei, loan Salte- 
lichi, secretarul comitetului

electrice 
valorând

Paroșeni 
repetate 
oară de 
oară de 

iei,

au 
în- 
cu

spart tăblia unei uși, 
forțat lacăte. Am 
tărit ușile laterale' 
plăci metalice. Cuntactorii 
de argint nu se mai eli
berează decît după recupe
rarea celor vechi. Am du- 

' hiat paza ‘ cu lucrătorii 
noștri, în zilele de sărbă
toare, iar la poarta prin-

această întrebare

întrerupătoarele 
ale unor utilaje 
13 424 lei.

Dar, la U. E. 
hoții au provocat 
prejudicii prima 
13 424 Ici, a doua
4 292 lei, apoi 3 276 
altădată 7 362 lei și în cele 
din urmă 9 654 lei. în anul 
1980, unitatea nu și-a creat cipală a uzinei și în zilele 
debite (!?), în urma spar
gerilor, întrucît... nu se cu-

de program. Am reparat 
_ _ _ . toate împrejmuirile’ centra* 

noșteau autorii furturilor. lei, dai' din păcate,
— Furturile, intervine 

directorul unității, s-au 
datorat și faptului că paz
nicii de la detașamentul 
de pază militarizată nu își

con
structorii care asigură ter- 
moficarea Lupeniuluî, au 
spart gardul pentru lu
crări, fără a-1 mai repara. 
Din partea conducerii în

datoria ne-am convins la 
postul nr. 1 (poarta prin
cipală). Acolo era prezen
tă și Eugenia Mihai, care 
avea în grijă postul nr. 2.

—_Am preluat schimbul 
la ora 13.30 (normal era la 
ora 14 !), colega mea Elena 
Kiss a plecat mai devre
me. ’

— De ce nu sînteți la 
post? L;,

1?
La I. M. Paroșeni (pre

judiciul de 4 275, plus 2 541, 
plus 5 733 lei) purtăm o 
discuție pe aceeași temă 
cu inginerul șef mecanic 
Petru Voinea.

— Paza militarizată nu-și 
face conștiincios datoria, 
paznicii uită să-și facă 
rondul, am sesizat de mai 
multe ori organele locale 
și miliția. Se string cu 
toții la poarta principală 
și stau la taclale. Datorită 

i neglijenței lor, magazia 
unui sector a fost spartă 

• de două ori. Ofițerul de 
serviciu controlează modul 
cum își fac datoria paznicii.

Iată așadar că paznicii 
din corpul militarizat au 
nevoie de... pază. Atunci 

■ de ce nu apelează la su
periorii lor, care au înda
toriri exprese în ceea ce 
privește îndrumarea și con
trolullor 1 Că așa stau 
lucrurile, ne-ăm convins și 
la I. M. Vulcan, la celelal- 

unități afectate de cei 
mina lungă. Amintind 
profitînd de atitudinea 
gură-cască a unora, ho- 
au operat „sistematic",

te
cu 
că 
de
ții ....... ...
spărgînd de mai multe ori 
consecutiv ' aceleași unități 
și magazii, ne miră faptul 
că, uneori, prejudiciile 
create nu au fost nici mă
car aduse la cunoștința or
ganelor de miliție...

Ion VULPE, 
cu sprijinul 

cpt. de miliție Ion VEGH

J

Do.ru
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Din țările socialiste
BELGRAD 17 (Agerpres)

— Prima fabrică de cau
ciuc sintetic din Iugosla
via va intra în funcțiune 
la sfîrșitul acestui an în 
localitatea Elemir, Voivodi- 
na. Noua unitate a indus- ______
triei chimice iugoslave va ducerea 

metal, ci și la economisi
rea de energie și de ma
noperă. Realizarea se da
torează. în primul rînd, 
modificării principiilor 
constructive, fără schimba
rea caracteristicilor teh
nice ale utilajului.

Fabricarea unor produse 
moderne în condițiile -unor 
cheltuieli materiale cît 
mai reduse constituie una 
din principalele preocu
pări ale sectorului 
strucțiilor de mașini 
R. D. Germană. Este 
cient de arătat în 
sens că, în condițiile 
terii cu 5,4 la sută a 
ducției sectorului în 
oadă 1976—1980, consumul 
de materii prime și mate
riale a crescut numai ,cu 
1,2 la sută. Economiile de 
laminate de oțel au 
de aproximativ 80 
sută.

în acest cincinal, 
structorii de mașini 
R. D. Germană își 
nuă eforturile pentru re
ducerea consumurilor și 
costurilor de producție 
prin introducerea unor me
tode tehnologice avansate, 
a elementelor de microe
lectronică, a altor realizări 
ale științei și tehnicii.

avea o capacitate anuală 
de circa 40 000 tone, ceea 
ce va contribui la diminu
area considerabilă a im
portului de cauciuc sinte
tic. ce se ridica în prezent 
la 70 000—80 000 tone pe 
an. Fondurile cerute de 
construirea fabricii din 
Elemir se ridică la circa 
5,2 miliarde de dinari.

Tn acest an urmează să 
fie finalizate lucrările la 
aproximativ 190 de obiec
tive industriale importante 
din totalul de 359 prevăzu
te a se construi în Iugos
lavia în perioada planului 
de dezvoltare economică 
1981—1985, Printre unită
țile și instalațiile care vor 
fi date în exploatare în 
1982 se numără, alături 
de fabrica de cauciuc sin
tetic menționată, o serie de 
alte obiective prioritare: 
cîteva centrale termo și 
hidroelectrice, o mină de 
magnezită. fabrici pentru 
producerea de îngrășămin
te chimice, de amoniac, de 
materiale plastice.

★

BERLIN 17 (Agerprgș). 
— Combinatul „Umform- 
technic" a început fabrica
rea unor forje și prese în

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al Pakis
tanului, Agha Shahi, și-a 
prezentat demisia din mo
tive de sănătate, informea
ză agențiile Reuter și 
France Fresse, citind surse 
oficiale. din Islamabad. 
Delii i.sia a fost acceptată 
ele președintele Mohammad 
Zia-ui Haq, care l-a numit 
in a est post pe Șahjbzada 
Yaqub Aii Khan, actualul 
e<. jăsador al Pakistanului 
în Franța.

HĂT A ȘOMAJULUI a 
continuat să crească în 
Franța, în pofida eforturi
lor întreprinse de guvern 
în vederea atenuării aces
tui grav flagel cu care se 

variante mai ușoare decît 
cele precedente. De pildă, 
una din noile prese 
cu aproximativ 30 la 
mai ușoară decît cea 
dusă anterior, ceea ce 
tribuie nu numai la 

i consumului

este 
sută 
pro- 
con- 
re- 
de

con- 
din 

sufi- 
acest 
creș- 
pro- 
peri- 

fost 
la

con- 
din 

conți-’

confruntă, practic, toată 
lumea occidentală. Potrivit 
cifrelor oficiale date publi
cității la Paris, numărul 
șomerilor francezi a cres
cut de la 2 014 000. in de
cembrie anul trecut, la 
2 034 000 1 în ianuarie, anul 
acesta. Rata șomajului în 
Frânța este de aproxima
tiv 9 la sută.

CENTRALA SINDICALA 
americană AFL-CIO a dat 
publicității o declarație, a-

Acțiuni pentru eliminarea armelor 
racheto nucleare din Europa

LUXEMBURG 17 (Ager
pres). — Sub deviza „Nu 
rachetelor nucleare ameri
cane în Europa occidenta
lă", „Nu bazelor militare 
în Luxemburg !", „Nu fas
cismului !“, în orașul Esch 
s-a desfășurat o mare de
monstrație pentru pace, 
împotriva cursei înarmări
lor și a militarizării Euro
pei occidentale, organizată» 
din inițiativa Comitetului 
pentru apărarea păcii din 
Luxemburg. La manifesta
ție au luat parte reprezen
tanții a numeroase organi
zații politice și sociale, în
tre care Rene Urbany, pre
ședintele Partidului Comu
nist Luxemburghez.

în cuvîntările rostite la 
mitingul care a urmat de
monstrației, vorbitorii s-au 
pronunțat împotriva am
plasării de noi rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune pe continentul eu
ropean, au cerut încetarea 
cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării.

BONN 17 (Agerpres), — 
Organizația „Tinerii demo-, 
erați" a Partidului Liber- 
Democrat din landul Sa-, 
xonia inferioară a adoptat 
o rezoluție in care cere a- 
nularea hotărîrii N.A.T.O.' 
privind amplasarea unor 
noi arme nucleare cu rază 

doptată la reuniunea anua
lă a Consiliului Executiv 
în curs de desfășurare la 
Bal Harbour, în Florida, 
prin care cere Congresului 
SUA „să pună, capăt ori
căror reduceri bugetare 
în programele sociale , vi
tale și în cele privind for
ța de muncă" și propune, 
la rîndul său. restabilirea 
alocațiilor sociale suspen
date, precum și o serie de 
programe vizînd crearea 
de noi locuri de muncă, 
între altele, prin sporirga 
investițiilor în sectoarele 
productive ale economiei. 

medie de acțiune în Euro
pa centrală. De asemenea, 
în rezoluție se exprimă 
protestul în legătură ’ cu 
recenta hotărîre a S.U.A. 
de a relua producția de 
arme chimice. Participanții 
la conferința organizației 
„Tinerii democrați" din 
Saxonia inferioară s-au 
pronunțat pentru nego
cierea unor măsuri concre
te de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nuclea
ră, și pentru realizarea u- 
nor acorduri care să con
ducă la eliminarea armelor 
racheto-nucleare din Eu
ropa.. 1; <

. -
WASHINGTON 17 (Ager, 

preș). — Organizația ob
ștească americană „Cetățe
nii pentru o pace raționa- 
lă“ a dat publicității, la 
Washington, o declarație în 
care critică proiectul ad
ministrației americane de 
a relua producția armelor 
chimice. Programul de pu
nere la punct a unor noi 
tipuri de arme chimice — 
se arată în document — 
reprezintă un nou pas în 
direcția intensificării cursei 
iraționale și costisitoare a 
înarmărilor. Se apreciază, 
de asemenea, că acest pro
iect de înarmare va în
greuna eforturile în direc
ția elaborării unui acord 
internațional vizînd eli
minarea definitivă a ar
melor chimice.

a

HELSINKI 17 (Agerpres). 
-— Mișcarea finlandeză de 
tineret „Pentru o zonă de- 
nuclearizată în Europa de 
Nord" se pronunță în fa
voarea denuclearizării a- 
cestei părți a continentului 
european' — a declarat 
R. Mattson, secretar al or
ganizației Partizanii păcii 
din Finlanda. Mișcarea a 
adresat tineretului finlan
dez chemarea de a parti
cipa activ la lupta pentru 
pace și dezarmare, pentru 
transformarea nordului Eu- 

. ropei într-o zonă liberă de 
arme' nucleară. ;,
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PETROȘANI — 7 No
iembrie": Campionii;
Unirea : Un șerif extra
terestru..

PETRILA: Viu sau
mort.

. LONE A: Ana și ho
țul. . ■
ANINOASA : Scite
din Imereția.

VULCAN — Luceafă
rul : Aventuri în Ma
rțea Nordului. --

LUPENI — Cultural:
Războiul stelelor, I-II.

URTCANI: Cîinele.

întreprinderea minieră
Dîlja-Petroșani

strada Cărbunelui nr. 20 
organizează concurs pentru ocuparea unui post 

■< de /.
— șef sector aeraj
Concursul va avea loc în 26 februarie 1982 

ora 10 la sediul I.M. Dilja.
Relații privind încadrarea și retribuirea, se 

pot obține zilnic Ia biroul O.P.I.R. — telefon 
42491 — interior 198.

A;:1'

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii, nr. 1, telefon 42820

încadrează :

— STRUNGARI

— turnători

— FORJORI

încadrarea și retribuirea se fac în con
formitate cu Legea 12/1971 și Legea 57^1974.

TV
11,00 Viața satului.
13,00 închiderea pro

gramului.
16,00 Telex.
16,05 Viața culturală.
17,00 Studioul tineretu

lui.
18,00 închiderea pro

gramului.
20,00 Telejurnal,
20.25 Actualitatea eco

nomică.
20,45 Memoria docUmen- 

telor. "V '
21,10 Program muzical- 

folcloric.
21.25 La frontierele cu

noașterii — serial
științific. EpisoduS» 
2.

21,50 Meridianele cîn- 
tecului.

22,15 Telejurnal.
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„Un prim bilanț al convorbirilor SUA'CEE"
; Convorbirile dintre CEE 
și SUA, desfășurate zilele 
acestea la Washington, nu 
au determinat nici, o a- 
propiere în ceea ce priveș^ 
te disensiunile comerciale 
dintre cele două părți, „ci 
au adus numai asigurări 
că se va face tot posibilul 
pentru a se evita, „un răz
boi comercial". In cursul 
unei conferințe de presă 
comune, organizată la în
cheierea convorbirilor, șe- 
fii celor două delegații au 
reafirmat că riu vor în
treprinde nici o acțiune 
care să poată duce la un 
astfel de război, avînd în 
vedere importanța legături
lor economice și politice 
existente' între SUA și 
CEE. Ei au subliniat, în 
acest sens, importanța ce 
o acordă aplicării regle
mentărilor comerciale in
ternaționale, precum și in
tenția de a lăsa GATT să 
judece, în ultimă instanță, 
diferendul dintre cele 
două părți. Reprezentantul 
special al președintelui a- 
merlcan pentru probleme 
comerciale, William Brock, 
a repetat că șansele unui 
război comercial sînt
„nule". La rîndul său,. 
Wilhelm Haferkampf, vice
președinte al Comisiei 
CEE, și-a exprimat convin
gerea că depășirea actua
lelor dezacorduri ar fi 

posibilă prin negocieri, da
torită „comunității de o- 
biective" ale CEE și SUA.

Conferința de presă a 
constituit, în primul rînd, 
o ocazie ca principalii 
participant ‘ la convorbiri 
să-și expună fiecare pozi
țiile și punctele de deza-

Din presa străină
(AGENȚIA FRANCE PRESSE)

cord asupra a două njari 
subiecte ale contestației a- 
mericane : exporturile vest- 
europene de oțel către 
SUA, și politica agrară a 
Pieței comune. în ce pri
vește primul punct, 

idouă părți au trebuit

ce

va

cele 
să 

recunoască că nu vor pu
tea face nimic pînă
Comisia federală de co

merț internațional nu 
hotărî asupra plîngerilor 
depuse împotriva siderur- 
giștilor vest-europeni de 
către cei americani pentru 
„concurență neloială".

Etienne Davignon, mem
bru al Comisiei CEE pen
tru probleme industriale, a 
declarat că CEE va urmă
ri, în continuare, îndea
proape „procesul oțelului". 
El a reafirmat că subven
țiile acordate de CEE si
derurgiei vest-europene, în 

special pentru moderniza
rea și evoluția acesteia că
tre producții cu 
mai mici, sînt în 
conformitate cu
GATT. Davignon a adău
gat că în cursul 
t Uniri ale delegației CEE 
cu parlamentari americani 

opacități . 
perfectă 
normele

unor in-

influenți nici unul dintre 
aceștia nu a menționat po
sibilitatea ca Congresul să 
aibă în vedere adoptarea 
unei legi de limitare a im
porturilor americane de 
oțel. Ministrul american al 
comerțului, Malcolm Bal- 
drige, ca și William Brock, 
a evitat să ia poziție în 
legătură cu acest subiect, 
afirmînd că diferendul se 
află în mîinile tribunalu
lui comercial american, 
care va trebui să emită — 
au subliniat ei — e hotă
rîre în funcție de compe
tențele sale economice.

Referitor la problemele 
agricole, Paul Dalsager, 
membru al Comisiei CEE 
pentru agricultură, a ex
pus și apărat marile linii 
ale politicii agricole comu
nitare. El a afirmat că 
schimburile agricole dintre 

CEE și SUA au dus la 
excedent american de 
dinul a șapte miliarde

un 
or- 
do- 

lari anual. La rîndul său. 
llaferkamp a reafirmat că 
practică „restituirilor" la 
exporturile agricole vest- 
europene este conformă cu 
acordurile încheiate în 
cadrul GATT. Ministrul 
american al agriculturii, 
John Block, a acuzat însă 
CEE că-și extinde exportu- 

.. rile agricole pe seama 
SUA și a țărilor subdez
voltate, exprimîndu-și 
„profunda îngrijorare" față 
de amploarea acestor ex
portul i. El a arătat că 
Piața comună oferise asi
gurări SUA că-și va apro
pia prețurile agricole depia prețurile agricole 
cele mondiale.

La încheierea conferinței 
de- presă, impresia domi
nantă în cercurile apropi
ate Pieței ’ comune era că 
nu a intervenit nici o a- 
meliorare în raporturile 
dintre CEE și SUA în 
urma convorbirile? la ni
vel înalt. O oficialitate re
amintea, dealtfel, că, în 
afara divergențelor privind 
oțelul și agricultura, cele 
două părți sînt departe de 
a fi de acord asupra po
liticii economice america
ne, în special în ce priveș
te nivelul înalt al ratei 
dobînzilor bancare.

; p (Agerpres)

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea jiului 

Petroșani
>■' încadrează

pentru secțiile Petrila, Coroesti si Lupeni
— MUNCITORI NECALIFICAȚI

în vederea calificării în meseriile de acar, fri- 
nar, manevrant de vagoane, păzitor de barieră, 
prin cursuri de calificare fără scoatere din 
producție.

Informații suplimentare la sediile prepara- 
țiilor Petrila, Coroești și Lupeni.

Mica publicitate
plinirii vîrstei de 66 de ani.VÎNDA Dacia 1300. In

formații Trajan 22/2 Pe
troșani. (329)

SOȚUL, copiii, nora și 
nepoțica urează „La mulți 
ani !", multă sănătate și 
fericire scumpei lor Iulia- 
na Coconeț, cu ocazia îm
plinirii vîrstei de 51 de 
ani și 25 de ani de căsni
cie la 19 februarie 1982.

RUS loan și soția urea
ză „La mulți ani!“ mamei 
Rus Etelka cu ocazia îm- 

ANUNȚ DE FAMILIE

MARIA soție, Eugenia Merfu fiică și Ioana ne
poată anunțăm cu durere încetarea din viață a iubi
tului nostru

ȘOICA IOAN
înhumarea va avea loc la Petroșani în 18 fe

bruarie 1982. Cortegiul funerar pleacă din strada 13 
Septembrie, bloc 2, ap. 2, ora 15. (348)

Multă sănătate si fericire !
(341)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fried
mann Martin, eliberată de 
G. G. S. M. Petroșani. O 
declar nulă. (345)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lăuta- 
ru Mariana, eliberată de 
Fabrica de mobilă Petrila. 
O declar nulă. (347)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s Petroșani, tir. Nicoloe Bâlcescu - 2, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu - 2.


