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Sosirea la Karachi a înalților soli 

ai poporului român

în spiritul Indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
date la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii 

PRODUCTIVITATEA, BENEFICIILE 
pirghii ale creșterii bunăstării

Sursa de asigurare a fondurilor nece
sare pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei o constituie creșterea mai 
puternică a productivității muncii și re
ducerea sistematică a consumurilor, a 
costurilor de producție și îndeosebi a 
cheltuielilor materiale.. Spre aceste do_ 
uă mari cerințe converg, în mod stărui
tor, indicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cuprinse în cuvîntarea rostită la Ple
nara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii. Din nou, conducătorul partidu
lui și statului nostru a insistat, prin e- 
xemple desprinse din activitatea practi
că a mai multor colective, asupra efici
enței economice, a rentabilității fără de 
care nu poate fi înregistrat progresul

general al societății, nu pot fi acționate 
noi pîrghii ale creșterii bunăstării. Par
te integrantă din hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului, majorarea retri
buțiilor, începută în septembrie 1983 va 
fi încheiată în luna august a acestui an. 
Această măsură de mare însemnătate 
economică și socială este însoțită de al
ta, la fel de importantă și anume de 
menținerea sub control a prețurilor și 
prevenirea oricăror influențe care ar de
termina creșterea acestora, fie în indus
trie, fie în cadrul desfacerii bunurilor 
de consum. Aceste obiective ale partidu
lui, asupra cărora se veghează cu stricte-

(Continuare în pag. a 2-a)

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Republicii 
Islamice Pakistan, gene
ral Zia-ul Haq, au părăsit 
Islamabadul, plecînd
miercuri, la Karachi — cel 
mai important centru eco
nomic al țării și cel mai 
mare oraș al Pakistanului.

La plecare, pe aeropor
tul internațional din Isla
mabad, au fost acordate 
înalților soli ai poporului 
român cele mai înalte o- 
noruri civile și militare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și președintele 
Zia-ul Haq au trecut în 
revistă garda de onoare. 
Fanfara militară a intonat^ 
apoi, imnurile de stat ale 
României și Pakistanului.

In timpul călătoriei spre 
Karachi, președintele
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Zia-ul Haq au 
continuat schimbul priete
nesc de vederi asupra unor 
aspecte de interes comun, 
ale relațiilor româno-pa- 
kistaneze, precum și cu 
privire lă unele probleme 
actuale ale vieții inter
naționale.

După aproape două ore 
de zbor — timp în care 
aeronava avînd la bord pe 
înalții soli ai României so
cialiste a survolat teritoriul 
țării, de la nord spre sud 
— s-a aterizat la Karachi.

In onoarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
la aeroport au fost arbo
rate drapelele de stat ale 
României și Pakistanului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa

Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită sti
mă de guvernatorul pro
vinciei Sind, general loco
tenent Jahan Dad Khan, 
de primul ministru al pro
vinciei, A. Sami Qureshi, 
de alte oficialități locale, 
care le-au urat* un căldu
ros bun-venit la Karachi.

Numeroși locuitori ai o- 
rașului, veniți la aeroport, 
au aplaudat și ovaționat cu 
căldură pe înalții soli ai 
poporului român, mariifes- 
tîndu-și satisfacția de a-i 
avea ca oaspeți, aclamînd 
pentru prietenia dintre po
poarele și țările noastre.

In această atmosferă, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășă Elena 
Ceaușescu, însoțiți de pre
ședintele Pakistanului, ge-

(Continuare in pag. a 4-a)

In semn de omagiu La întreprinderea minieră Uricani
RODNICIA MUNCII

In ziua de 8 mai, în 
care întregul "popor a 
sărbătorit 63 de ani de 
la crearea Partidului Co
munist Român, minerii 
Văii Jiului au extras, în 
semn de omagiu, can
tități suplimentare de 
cărbune.

■ MINA PAROȘENI 
continuă seria succeselor 
pe frontul cărbunelui. In 
ziua de 8 mai, din subte
ranele minei au plecat „la 
ziuă’’, 700 tone de cărbu
ne mai mult decît sarci
na planificată. In luna 
mai, minerii de la Paroșeni 
au extras aproape 5000 
ne de cărbune în plus, 
de la începutul anului, 
pășirea sarcinilor se 
frează la peste 22 000 
ne.

■ MINA VULCAN 
extras, de la începutul
nii mai, o producție supli
mentară de peste 1600 to
ne de cărbune, ceea ce de
notă că întreprinderea are 
serioase rezerve de îmbu
nătățire continuă a activi
tății.

■ MINELE LUPENI ȘI 
BARB ÂTENI, două între
prinderi producătoare 
cărbune pentru cocs 
realizat împreună, de
începutul lunii, o producție 
suplimentară de peste 2000 
tone de cărbune. (M.B.)
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I. M. PETRILA

O însemnata resursa pentru 
producției de cărbunesporirea

In
vederile de plan, colectivul 
I.M. Uricani a raportat de 
la începutul acestui an, 
lună de lună, însemnate 
cantități suplimentare de 
cărbune cocsi- 
ficabil. S-a 
realizat în to
tal, o produc
ție suplimen
tară de peste 
23 500 de to
ne de cărbu
ne comparativ 
planului la zi.
ceastă cifră exprimă ca
pacitatea de mobilizare, 
hărnicia minerilor de la 
Uricani.

La o analiză economică 
mai aprofundată, se poate 
spune însă că la I.M. Uri
cani există posibilitatea 
certă a realizării unor pro
ducții zilnice mult mai 
mari, resurse care nu sînt 
încă valorificate 
sporirea eficienței 
După cum ne-a 
ing. Emeric Kovaes, 
rector tehnic cu produc-

comparație cu pre- ția la I.M. Uricani, „linie 
de front există și va fi a- 
sigurată inclusiv pentru 
trimestrul IV al anului la 
nivelul producției plani
ficate". Productivitatea

-«• : agr

pășirea sarcinilor zilnice 
de producție se înregistrea
ză în abatajele de mare 
înălțime cu susținere și tă
iere mecanizată. Minerii 
din brigada

$

cu sarcina 
Desigur, a-

pentru 
muncii, 

informat 
di-

muncii la nivelul între
prinderii este realizată. De 
pildă în luna aprilie, fa
ță de productivitatea mun
cii planificată pe între
prindere, s-a realizat o de
pășire de 295 kg de cărbu
ne pe post. Pe baza depă
șirii productivității mun
cii la 
ducție 
prilie, 
portat
de plan cu 8,1 la sută.

Intre realizările la nivel 
de brigăzi se mențin însă 
mari diferențieri. Cea mai 
importantă pondere în de

sectoarele de pro- 
numai în luna a- 
I.M. Uricani a ra- 
depășirea sarcinilor

Toate sectoarele cu sarcinile depășite
și-au depășit sarcinile. întreprindereaUnul dintre cele mai puternice colec

tive de mineri din Valea Jiului, cei al I.M. înregistrează, pe luna mai un plus de 
Petrila, confirmă justețea măsurlor teh- 
nico-organizatorice întreprinse, buna 
organizare- a procesului de

. grija pentru asigurarea din timp a in
trării în funcțiune a noilor capacități, • 
în vederea asigurării liniei de front ac
tive. Rezultatele lunii mai atestă efici- , 

i! ența acestor preocupări. ' , ■
După cum ne informează tovarășa .

Aurelia Apostu, de la compartimentul de

peste 2500 • tone de cărbune, succes la 
care au contribuit îndeosebi sectoarele 

producție, IV (cu o depășire a sarcinilor de peste
1600 tone), II (plus 600 tone) și I. Aces
te realizări au fost obținute îndeosebi 
pe baza creșterii productivității mun
cii în cărbune. Spre exemplu, brigada 
minerului Ștefan Alba, din sectorul IV 
înregistrează constant depășiri ale pro- 

planificare al minei, de la începutul lu- ductivității muncii de 1,5—2 tone pe 
nii mai, toate sectoarele de producție post. (M.B.)

condusă de 
Petru Man- 
driș, care lu
crează intr-un 
astfel 
bataj 
zează 
die productivi
tăți zilnice mai 
tone pe post

de a-
reali- 

în me-

Viorel STRĂUȚ
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inginerului șef cu produc-
( ția Ionel Botoroagă, î~:

,,Băbuța“ 
butoniere

croiește 
în metal

și a altor subansamble ; 
pînă atunci operațiuni 
dificile care reclamau

In hala de prelucrări 
la rece de la I.U.M.P. a 
apărut, așa peste noapte, . . _
o mașină agregat, nemai- mult timp. efort fizic, 
întîlnită în țară și totuși 
deja alintată de mulți 
muncitori „Băbuța". In
ginerul șef cu pregătirea 
fabricației, Nicolae Biro, 
îi cunoaște bine biografia, 
ne-a destăinUit-o deună
zi. „Reconstituirea" o fa
cem la fața locului, unde 
„Băbuța", întocmai ca o 
gospodină meticuloasă, 
croiește „butoniere" în 
metalul tălpilor de susți
nere ale complexelor me-

Ideea a aparținut

schimbarea poziției pie
selor, repetarea unor o- 
perații, ba chiar exista 
pericolul rebutării unor 
piese.

— De la noi, intervine 
maistrul Eugen Geiger, 
de la serviciul mecanic 
șef, s-au angrenat în a- 
ceastă ambițioasă meta- i 
morfoză ing. Victor Lea- ( 
hu, lăcătușii loan Ebmer, 
Ioan Prodan, Aurel O- 
prean, Nicolae Catrina, 
Mihai Țelegredean, dar și 
electricienii Samoilă Ga
bor, Cornel Popa, Paul i 
Toth, loan Eiiviriceanu,.țin Ionel Botoroagă, își ____ _ ___ , .

l‘ aduce aminte ing. loan maistrul Wilhelm Lojadi 
’ Dărăban, de la secția pre Angrenarea, în defini

ția responsabilității mun
citorești înseamnă a 
munci peste program, fi
indcă sarcinile de plan

Ion VULPE

. VIV. ACT QCVVICl
) lucrări la rece. Două ma

șini de alezat, una veche 
de mai bine de patru de
cenii; cealaltă — din 
primul tip românesc — 
au fost unite într-o ma- 
șină-agregat, pentru gău- .
rirea tălpilor rigidizate (Continuare în pag. a 3-a)
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Prin depășirea ritmică a productivității muncii, 
minerii din brigada condusă de comunistul Cristea Va- 
lache, din cadrul sectorului II de la I.M. Livezeni, ra
portează depășirea sarcinilor de plan, Ia zi, cu peste 
8000 tone de cărbune. In imagine, 
dier (al doilea din dreapta) alături

Foto:

destoinicul briga
de trei ortaci.

INDIVID - i 
COLECTIVITATE

Pavel BEKE
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i Marți dimineață, în sala 
J mare a clubului sindicate-
J lor din orașul Vulcan a „
ț debutat Săptămîna activi- resc partidului iubit' 
1 taților politico-educative J-3— • ■»-- ■- 

■ de masă sUb genericul 
„Primăvara pionieriei vul- 
cănene". Numeroasele ac
tivități cuprinse în pro
gramul manifestărilor sînt 
organizate de Consiliul o- 
rășenesc al organizației 
pionierilor Vulcan și Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din localitate.

In prezența a sute de 
pionieri de la școlile din 
localitatea a numeroase 
cadre didactice, pârtiei- 

1 panții la deschiderea fes- 
i tivă au urmărit cuvîntul 
, primarului orașului, care a milor patriei Care au 

evocat momente deosebite 
din viața și activitatea ti- 

i nerilor aflați la virsta cu
tezanței revoluționare.

In cadrul programului 
artistic prezentat sub ge
nericul „Omagiu pionie- 

t“, zeci 
de pionieri de la școlile

activități prevăzute a se vor organiza dezbatert 
desfășura în cursul acestei tema „Modalități 
săptămîni, am reținut: de- de comandamentele 
clanșarea întrecerilor spor- nitățile de pionieri în sti- 
tive în fiecare școală, la mularea interesului pen

tru învățătură și îmbună
tățirea disciplinei". Vor a- 
vea Ioc concursuri gen „Ci
ne știe, cîștigă", pe diver
se teme și expuneri ca: 
„Sensul și semnificația * 
negativă a noi idei și prac- 4 
tici religioase", .
explică", 
lumea plantelor și 
lelor" etc.

Șirul acțiunilor 
educative de masă 
drul săptăminii 
verii pionieriei vulcănene" 1 
se va încheia duminică, 13 > 
mai, la locul de agrement ) 
„La Brazi" unde sînt in vi-| 
tați toți pionierii din oraș, | 
părinți, cadre didactice, | 

Ștefan NEMECSEK | 

I

1 
I l

Debutul Săptăminii activităților
politico-educative de masă

„Primăvara pionieriei 
vulcănene"

din localitate au evoluat pe 
scenă cîntîhd, dan si nd sau 

Eforturile 
șoi- 

evo- 
răs- 
din

recitind poezii. F" 
tuturor pionierilor și

luat pe scenă au fost 
plătite de colegii lor 
sală cu aplauze.

Din bogatul program de

handbal, fotbal, șah, tenis 
de masă. La această oră 
este în plină desfășurare 
faza Orășenească a acțiunii 
„Tot înainte", prin concur
sul „Pionieria la a 35-a a- 
niversare". La nivelul tu
turor comandamentelor u- 
unităților de pionieri se

p* 
folosite 

și u-

„Știința i 
„Curiozități din * 

anima- |

politico- ! 
din ca- * 

„Primă- 1

O însemnată resursa
(Urmare din pagina 1) disciplina muncii lasă de 

---------------------------------- - dorit. In timp ce în bri- 
tează și unele brigăzi 'din găzile bune .nu se înregis- 
abatajele cameră. Astfel în trează luni de zile absen- 
brigăzile conduse de Ioan țe nemotivate în cele care 
Nicolae și Traian Pop — nu-și fac planul se consta- 
abataje cameră cu susține
re clasică — se realizează 
adeseori două sau chiar 
trei fîșii pe schimb, pro
ductivități înalte și deci 
mari sporuri de producție. 
Cu rezultate similare mun
cesc și minerii din brigă
zile conduse de Petru 
Cherciu și Grigore Savin. 
In același timp însă, dacă 
analizăm situația realiză
rii sarcinilor de plan la 
nivelul brigăzilor în pri
mul trimestru al acestui 
an, se constată că din to
talul de 25 de brigăzi nu
mai 13 și-au realizat 
pășit sarcinile de 
Deci, 12 brigăzi nu 
îndeplinit planul de 
ducție. Aceeași situație s-a 
menținut, în linii genera
le, și în luna aprilie. De 
fapt, aceleași brigăzi ră- 
min lună de lună sub plan.

Sesizînd la fața Jocului 
această stare de fapt to
varășului Traian llamz, 
secretarul comitetului de 
partid, președintele c.b.m. 
al I.M. Uricani, am căutat 
să identificăm cauzele care 
au dus la rămînerea sub 
plan a brigăzilor pentru _a 
pune în valoare posibilită
țile de sporire a producți
ei de cărbune. „In princi
pal, ne-a spus tovarășul 
Traian Hamz, cu nerealiza- 
rea sarcinilor de plan se 
confruntă brigăzile în care

fl I I

(Urmare din pag. I)

țe, nu pot fi însă înfăptu
ite dacă nu crește produc
tivitatea muncii, deci va
loarea nou creată, și dacă 
nu scad cheltuielile, într- 
atît îneît să se înregistre
ze. o activitate economico- 
financiară avantajoasă. 
„Noi am stabilit ca anul 
acesta, a arătat secretarul 
general al partidului, să 
nu se realizeze: nici o creș
tere a prețurilor, nici în 
industrie, nici la bunurile 
de consuni. Sîntem hotă- 
riți să realizăm aceasta — 
și auem posibilitatea să 
facem acest lucru și tre
buie să-l facem! Insă tre
buie să înțelegem ca pen
tru a asigura creșterea re
tribuției reale este necesar 
să crească productivitatea 
muncii și beneficiile, ca 
în fiecare sector activita
tea să fie rentabilă”.

In lumina indicațiilor 
trasate, colectivele de mun
că, sub conducerea organi
zațiilor de partid își re
găsesc îndatorirea de a ac
ționa mai perseverent pen
tru ca rezultatele econo
mice ale întreprinderilor 
să fie pe deplin corespun
zătoare. Eforturile colec
tivelor sînt îndreptate spre 
valorificarea de noi re
surse interne, o bună par
te din acestea fiind amin
tite in cuvîntarea secreta
rului general al partidului: 
îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii, a- 
plicarea cu fermitate a 
noului principiu de retri-

spiri- 
de 

Alte

Pârghii ale 
creșterii bunăstării

buire, în acord global, a 
celorlalte prevederi ale 
mecanismului economico- 
financiar, creșterea 
tului de răspundere, 
ordine și disciplină,
resurse le aflăm în dimen
sionarea optimă a efective
lor, creșterea nivelului de 
calificare și pregătire pro
fesională în pas cu muta
țiile petrecute în fiecare do
meniu, îmbunătățirea ac
tivității de întreținere a u- 
tllajelor, a calității revizi
ilor și reparațiilor tehni
ce, diminuarea penaliză
rilor aplicate pentru ne- 
încadrarea în indicatorii 
calitativi și reducerea la 
maxim a rebuturilor.

înțelegem în mod deose
bit de clar din cuvîntarea 
secretarului general al 
partidului că bunăstarea 
este nemijlocit legată de 
productivitatea muncii și 
economiile realizate pe u- 
nitatea de produs. Calita
tea vieții are, așadar, un 
corespondent direct în ca
litatea muncii prestate, în 
răspunderea cu care se ac
ționează pentru ca rezul
tatele procesului de pro
ducție să fie străbătute de 
coordonatele rentabilității. 
Finalitatea acestor orien
tări cu un pronunțat con
ținut lucrativ se Va răs- 
frînge în creșterea venitu
lui național, pe aceas’’ 
cale —- singura, după cv 
știm — urmînd să fie a- 
sigurate condițiile necesa
re adoptării de noi măsuri 
în vederea creșterii bu
năstării întregului popor.

FOTBAL, DIVIZIA G

și de- 
plan. 
și-au 
pro-

rOPmOT

tă aproape zilnic nemoti
vate. Ește clar că acolo un
de înregistrăm pe schimb 
cite 2—3 nemotivate, se 
produc dereglări în activi
tatea de producție, în rea
lizarea ciclurilor. Vom ac
ționa cu mai multă fer
mitate pentru întărirea dis
ciplinei, cu atît mai mult 
cu cit efectivele medii zil
nice sînt depășite. Avem 
în abataje zilnic o depă
șire medie de 10 oameni, 
față de efectivele planifi
cate, în timp ce la sectoa
rele de deservire se resim
te uneori lipsa de efecti
ve. Va trebui, desigur, să 
acordăm o atenție mai ma
re în special brigăzilor ră
mase sub plan. In acest 
scop în adunările genera
le ale organizațiilor de 
partid vom analiza temei
nic activitatea fiecărei bri
găzi, pentru a descoperi 
cauzele nerealizărilor și 

pentru a stabili măsuri co
respunzătoare".

Evident, stă în puterea 
colectivului de la I.M. U- 
ricani să analizeze temei
nic cauzele care situează 
aproape jumătate din bri
găzi sub plan, să stabileas
că măsuri corespunzătoare 
pentru a valorifica aceas
tă resursă de creștere a 
producției de cărbune, de 
sporire a eficienței muncii.

CAR-PRIETENI AI
ȚII. Librăria „Liviu Re- 
breanu" din Lupeni (șef
de unitate Traian Jimbo- 
rean), de mai mulți ani 
deținătoare a locului II pe 
județ între unitățile de 
profil, are mulți prieteni
aî cărții. In luna aprilie 
a.c. librăria a vîndut citi
torilor cărți în valoare de
90 000 lei, față de 53 000

Contează golurile, nu ocaziile
MINERUL ANINA — 

MINERUL VULCAN 2—0. 
Deplasîndu-se Ia Anina, e- 
chipierii combinatei din 
Vulcan aU reușit un joc 
spectaculos, dar din păca
te nu au cîștigat punctul 
care să-i aducă la 0 în cla
samentul adevărului. Nu 
au reușit aceasta datorită 
ratărilor incredibile 
lui Constantin, care, 
min. 5 și 7, scăpat singur , 
pe contraatac, a șutat, pri
ma dată în bară și după 
aceea în portar. Și cum o- 
caziile se „răzbună", în 
min 9, Ene îi pasează lui 
Cociș, pe linia de 6 m și 
acesta cu un șut puternic 
îl învinge pe Bogheanu :

ale
în

Competiție de fotbal 
între sectoare

Desfășurîndu-se în ca
drul festivităților organiza
te în cinstea Zilei tinere
tului, sub patronajul Co
mitetului U.Ț.C. de la I.M. 
Vulcan, finala competiției 
de fotbal între sectoare a 
adus față în față sectorul 
VII producție și XI aeraj, 
rezultatul fiind 6—0 în fa
voarea sectorului XI.

învingătorilor, li s-au 
înmînat „Cupa 2 Mai" și 
premii în echipament spor
tiv și cărți. (I.O.). ,

-

lei cît a avut plănui de 
vînzări. (A.M.)

cul rutier în cele două o- 
rașe.

PLOMBĂRI. In ora
șele Petrila și Petroșani 
continuă acțiunea de plom
bare a denivelărilor de pe 
arterele principale de cir
culație. Pînă acum s-a 
plombat porțiunea de la 
tunel pînă în dreptul car
tierului 8 Martie, iar în 
Petroșani s-a ajuns la zo
na I.U.M.P. Efectuarea a- 
cestei lucrări bucură pe 
toți participanții la trafi

EXCURSIE. Filiala 
Petroșani a O.J.T. primeș
te înscrieri pentru o ex
cursie cu trenul în U.R.S.S. 
care se va efectua între 
21 iunie — 4 iulie a.c. Iti
nerarul excursiei: Kiev — 
Leningrad — Moscova. 
(I.D.)

♦--------
COMERCIALA. Uni

tatea nr. 44 a I.C.S. Mixte

1—0. In . min. 9, apărarea 
oaspeților se oprește și cen
tralul Aurel Manusop din 
Arad nu ia în considerare 
semnalizarea colegului de 
la linie, Platagă, singur 
cu Bogheanu, ridică scorul 
la 2—0.

După pauză, jocul este 
plăcut,- cu faze electri
zante la ambele porți, dai’ 
ratările lui Postelnicii (50, 
51 și, 75), Constantin. (54 
și 68) și Neagu (60) de
termină pe spectatorii din 
Anina să-i aplaude la sce
nă deschisă, dar ce folos... 
Gazdele au și ele câteva 
ocazii de gol, prin Tismă- 
naru și Purdea, Bogheanu 
se remarcă la șuturile lor.

La juniori, 2—1 pentru
Minerul Anina.

Iustin ONTEȘESCU, 
corespondent

Tehnicianul principal Ileana Ciacu efectuează o 
probă respiratorie unui pacient-în cadrul modernului 
laborator de pneutnoconioze de Ia I.C.P.U.C. Pe
troșani. Foto: Șt. NEMECSEK

Activități de Cruce
Cu prilejul zilei mon

diale a Crucii Roșii, 8 
mai, în cadrul spitale
lor și căminelor de ne- 
familiști din municipiul 
nostru a fost prezenta
tă expunerea „Crucea 
Roșie — factor de pace". 
In librării și biblioteci 
s-au organizat vitrine 
și expoziții de carte e- 
ducativ-sanitară, iar la

magazinul universal 
„Jiul" o expoziție de in
signe sanitare și de 
Crucea Roșie cu concur
sul amatorilor de nu
mismatică din Petro
șani. Tot în ziua de 8 
mai s-a desfășurat faza 
locală a concursului 
grupelor sanitare de 
Cruce Roșie. In nume
roase unități economice

Roșie
și în școli, comisiile de 
Crucea Roșie și „Sani
tarii pricepuți" au or
ganizat concursul „Re
cunoașteți greșeala ?“ cu 
tematica educativ-sani- 
tară, precum și controa
le urmărind starea de 
igienă și alte acțiuni de 
ordine și curățenie.
(T.T.)

Vulcan, condusă de Viorica 
Pali și Viorica Mathe, în
registrează o depășire a 
sarcinilor de plan pe pri
mele 4 luni de peste 800 000 
lei. (M.B.)

♦ —;
„JOIA TINERETU

LUI", manifestare cultural- 
educativă și distractivă 
organizată săptămînal la 
Casa de cultură din Petro
șani, se va desfășura azi 
(de la ora 18) cu colabora

rea Studioului de radio 
Craiova. Redactorul Florin 
Șișu (sonorizare — Geb 
Popa) va comenta Topul 
melodiilor de muzică u- 
șoară al studioului și ulti
mele noutăți în acest do
meniu al muzicii. (T.S.)

♦----- — ?
EXPOZIȚIE DE ME

DALII. In cinstea zilelor
de 8 și 9 Mai, Muzeul mi
neritului găzduiește o ex
poziție de insigne și meda-

Iii comemorative.
natele aparțin ing. Miron
Hebedea și sing. Ion Veli- 
ca, membri ai secțiunii I ' 
Petroșani a Societății nu
mismatice române. Progra
mul de vizitare: zilnic în
tre orele 10—18.

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCA
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lui Vasile Pa- 
sectorul de in- 
minei Petrila 
de un presti- mon. Petru Moroșan, E- 

eoneretîzat

1

’ ■

Brigada 
vel de la 

I vestiții al 
se bucură 
giu meritat, 
în fapte meritorii: 70 ml 
din cei 330 depășire ai 
sectarului de la începutul 
anului revin ortacilor lui 
Pavel. Ca argument al 
hărniciei se invocă capa
citatea de bun organiza
tor și experiența șefului 
de brigadă, două decenii 
de minerit, vreo 17 ani 
in funcția de conducător 
de formație.

— De doi ani, ne pune 
tn temă ing. Bujor Bog
dan, șeful sectorului, bri
gada s-a specializat în 
puțuri, spre exemplu pu
țul orb 15, ultimul con
turai de ea are 500 m a- 
dîncime. Ca deschizători 
de drumuri spre cărbu
ne, ei se îndreaptă spre 
orizonturile secolului 
XXI. Să nu uităm că au 
atins deja cota minus 250

- m- : .. ..
Ca niște scafandri ai 

subteranului, muncesc la 
250 m sub nivelul mării, 
ortacii lui Pavel își fac 
cu cinste datoria. Lucru 
remarcabil însă, forma
ția lor sa „dilatat” în 
ultimii ani, de la 15 mem
bri a ajuns la 50, are 
trei locuri de muncă, fie
care „veteran” muncește 
alături de trei tineri în
cadrați. O brigadă com
plexă, care a executat în 
anul trecut lucrări citjun 
sector de la altă mină.

— Spiritul de organi
zare, experiența colecti
vului, ne lămurește se-

motori pe șefii de schimb 
Gherasim Tarnaș, Grigo- 
re Timofte, Vasile Solo-

merik Szabo, dar în ulti
mul timp îndeplinesc a- 
ceastă funcție mineri ti
neri,^ precum Gheorghe 
Baron, Constantin Ro- 
mașcanu, Chtriae Mesza- 
roș și Vasile Atomi.

— Calificarea constitu
ie o preocupare perma
nentă a colecttoului nos
tru, precizează ' Constan-

Bărbați care onorează 
titlul de miner 

aaaaiaaaaaaaaaaaaaaawaaia

tin Romașcanu. In ulti
mii ani în brigada noas
tră 16 oameni au devenit 
•mxneri: Gheorghe Porfi
re, Mircea Bibirig, Nico- 
lae Timiș, Viorel Gheor- 
ghifă, Vasile Docan, care 
este și student Ia seral. 
Cei tineri învață să fie nu 
numai mineri pricepuți, 
ci și adevărați <------- '
Șeful de brigadă nu stri
gă la noi, dar știe să se 
facă ascultat.

Cuvinte de laudă au 
Nicolae Troană și Dumi
tru Rizea, care au fost 
promovați, în urmă eu 
cîteva luni, ca șefi de bri
gadă. Și in general orici
ne ar vrea să munceas
că în acest colectiv.

— La puțuri, intervi
ne tînărul Dorel Gheor- 
ghiță, e mai dificil, lu
crările au o calitate deo- 

_____ ... ___ sebită, una-i să min- 
cretarul organizației de cești pe orizontală și alta 
partid din sector, loan pe verticală. Totuși noi 
Stanciu, maistru meca- reușim să ne depășim Iu
nie principal, au ca pro- nar sarcinile, pentru

sîntem un colectiv bine 
sudat.

— Am doar 
vetdiime în 
brigadă, ni se destăinuie 
Vasile Decan. Am îiwă- 
țat multe aici, 
mul rînd să-jfi respecți 
ortacii. Datorită înțelege
rii lor, muncesc doar în 

__ schimbul 1 și pot astfel să 
urmez cursurile facultă
ții de ingineri. Am încer
cat multe . meserii — 
strungar, frezor, rabotor, 
mortezor, electromeca
nic, mecanic în industria 
lemnului, am învățat 
insă să prețuiesc mineri
tul, acesta este destinul 
meu profesional.

Anii au sedimentat ex
periența, cei tineri s-au 
familiarizat cu -meseria, 
brigada a devenit o ade
vărată școală a mineritu
lui petrilean.

— Opinia colectivului 
hotărăște totul, cei indis- 
eiplinați sînt trași la răs
pundere; ori se îndreaptă 
ori trebuie să plece din 
rtndul nostru. La noi în- 

oameni. să majoritatea au rămas, 
subliniază Vasile Pavel. 
Cu toate dificultățile in- 
tîmpinate în muncă, ne 
depășim planul, fiindcă 
fiecare membru al bri
găzii este conștient de 
misiunea lui.

Și astfel prinde 
tur mai devreme viito-

trei ani 
minerit și

tn pri-

con-

rul minei Petrila. Mulțu- 
mită abnegației, maturi
tății politice și bunei pre
gătiri profesionale ale ce
lor 50 de Ortaci (echipa
jul submarinului spre 
cărbune, cum se expri
mă metaforic șeful de 
sector) ai lui Vasile Pavel.

nu trebuie să sufere, 
gîndî, a acționa ea mese
riaș cu înaltă calificare.

— Noi, îl continuă ingi
nerul Dărăban, am proiec
tat dispozitivele pentru 
prelucrarea subansamble- 
lor. Au dat dovadă de pri
cepere și dăruire lăcătușii 
Ionel Roman, Albert O- 
prea, alezatorul Adalbert 
Svoboda, trasatorul Ladis- 
lau Kiss.

— Sculăria, se mindreș- 
te maistrul Mircea Guia, 
a realizat bucșele de ghi
dare, cuțitele lărgitoare, 
dornurile speciale. Au fost 
alături ; de proiectantul 
Ștefan Kiss, maistrul Iulîu 
Pasternak, ascuțitorul Er
nest Korb, frezorul lancn 
Toma, strungarii Gheor
ghe Marc și Nicolae Ma- 
giyari.

— Noi (ce mtodril sună 
acest; pronume ja I.U.M.P.! 
— n.n.) ține să precizeze 
lăcătușul Aurel Oprean, 
am conceput masa care de
plasează piesa, sistemul 
de ungere, transmisia cu

reductorui și motorul, sis
temele de blocare și de 
prindere. Satisfacția e ma
re. Să vezi că ce am gândit 
funcționează și nu oricum, 
e o mare satisfacție. înain
te muncitorii suprasolici
tau mașinile de alezat, 
pentru a da producție, e- 
rau dese reparațiile acci
dentale. Acum aceste ma
șini au deja altă menire.

Nu oricum, într-adevăr. 
Alezatorul Marcel Coroi 
are aproape 25 de ani, du
pă numai 4 ani de la ab
solvirea liceului și arma
tă, a devenit un bun ale- 
zator. El stăpânește acum 
mașina agregat.

— Prin vechiul proce
deu făceam două găuri pe 
schimb, acum realizăm pa
tru.

— De fapt, randamentul 
a sporit cu aproape 300 la 
sută, ne lămurește mais
trul Geiger.

— Pentru realizarea ale- 
zajelor unei tălpi, îl con- . 
tinuă ing. Dărăban, con
sumam înainte 400 de mi- 
nute, acum aceasta opera- catari ai bunurilor mate- i ’ 
țte decurge în 200. Tot ast- riale.

fel alezăm acum pîrghiile 
față și spate.■

Talpa este încorsetată în 
șuruburi, cuțitele lărgitoare 
devorează cu lăcomie me
talul, îl străpung simultan. 
O mașină de alezat nouă 
costă aproape firi milion 
de Iei. Acești oameni mi
nunați au scos de la ca
sare două mașini : vechi, 
le-au unit, le-au adaptat 
pentru executarea concomi
tentă a unor complicate o- 
perații. Rezultă timp cîș- 
tigat, producție suplimen
tară.

O idee inspirată l ,.Bă
buța a schîtnbaț specta
culos fluxul tehnologic, a 
înlăturat „gâtuirile". A- 
cești minunăție muncitori, 
tehnicieni și ingineri în- 
tr-o desăvîrșîtă osmoză 
profesională și de crez po
litie, nu s-au așteptat la 
cine știe ce recompensări; ! 
au făcut totul din proprie 
inițiativă, pentru că așa 
acționează de regulă cei i 
care sînt buni gospodari ' 
în casa lor, adică propti- f 
etari, beneficiari, produ- i

Bocioacă și mai tînăra ei colegă MariaNastasia
Jclădiu, două muncitoare apreciate Ia Fabrica de mo- 
bilă Petrila.;  Foto: N. ȘTEFAN

Colectîvul m-a 
format ca om 
și ca specialist

Cu 15 ani în urmă m-am 
încadrat ca muncitor în 
atelierul de reparații tur
bine de la Uzina electrică 
Panoșeni. Datorită condi
țiilor create de partidul și 
statul nostru, am putut 
urma cursurile lfceuiui la 
serai. La absolvirea liceu
lui am dat admitere și am 
reușit la Institutul de mi
ne din Petroșani. După 
patra «ai am absolvit 
cursurile serale ale facul
tății -de subingineri. A- 
cum îmi desfășor activita
tea ca subinginer în ca
drul -aceluiași colectiv și 
mă mîndresc eu realizări
le sale.

Colectivul uzinei noas
tre a cinstit recenta săr
bătoare a zilei de 1 Mai 
depășind producția globală 
planificată cu 5.2 milioa
ne, producția netă cu 941 
mii lei. Pentru locuitorii 
Văii Jiului .am livrat 30 000 
Gcal peste sarcinile de 
plan, iar în sistemul ener
getic național am pulsat 
600 MW peste sarcinile de 
plan. Sîntem hotărîți 
întâmpinăm cu succese și 
mai mari cea de-a 40-a a- 
niversare a Eliberării pa
triei și Congresul al XIII- 
lea al partidului.

Sing. Ion DRĂGOI, 
U.E. Faroșeui

Andrei APOSTOL

Prețuirea anilor îndelungați de muncă

MÎINI
DE AUR

Condiționat de situația 
socială vitregă, existen
tă în Valea Jiului în anii 
deceniului 3» tînărul Pe
tru Boar din Vulcan, plea
că la Tg. Mureș, la vira
ta de 15 ani, pentru a-și 
găsi un rost în viață. Se 
califică în meseria de 
vopsitor. Revine în Valea 
Jiului, chemat de melea
gurile natale, Unde lucrea
ză la diverse firme par
ticulare. După anii grei 
ai războiului, lucrează 
la uzina electrică din 
Vulcan, apoi în anul 1964 
se transferă la moderna 
preparație de la Coroești, 
fiind printre primii ca
re au consolidat temelii le 
noii și modernei unități 
economice. Terminarea în 
anul 1948, a unei școli 
medii îi dă noi energii în 
practicarea profesiei.

In mîinile sale mese
ria de vopsitor capătă va
lențe de aur. Pe parcur
sul anilor, au ieșit, de sub 
pensula mîauîtă de' el, 
numeroase lucrări ridi
cate la nivel de arta. Prin 
grafice inspirate și sub o 
formă atrăgătoare, a pre
zentat alături de membrii 
echipei sale, peste tot 
unde au fost afișate, rea-

Uzările din domeniul 
conomiei noastre națio- , 
nale, realizările mineri
lor și ale preparatorilor 
din Valea Jiului.

Iată pe scurt biografia, 
unui om, comunist de; 
nădejde, care acum, la 
plecarea în pensie a lă
sat pensula și vopselele 
pe mâinile bune, mîini 
instruite sub competen
ta sa îndrumare. Pentru 
calitățile sale 
pentru 
ductivă 
mătate 
Boar a 
puțină vreme în urmă de 
colectivul de preparatori. 
Noua șefă de echipă Vio
rica Țirlea, colegele ei j 
Valerica Lazăr, Adriana ! 
Onițu și Ana Anghel, în-] 
tregul colectiv de prepa- j 
ratori de la Coroești i-au j 
urat viață lungă și mul-J 
tă sănătate.

4

Miliția ne informează
SCRISORILE

căminul de nefami-In ____ __________
liști nr. 3 din Petrila, stra
da T. Vladimirescu, locu
iau tinerii Cobasă Valeriu

Vio- 
mun- 
Erau 
pen-

tul că a scăpat mașina în 
pîrîu. Probabil că pățania 
s-a încheiat șl cu cîteva 
stricăciuni. Dar era pe a- 

i „otn de bine” 
unul Traian, care l-a în
trebat dacă e asigurat ta 
ADAS. Onescu răspunzîn- , 
du-i afirmativ, acest Traian, 
■după ee i-a zis ,Te fac cu ; 
mașină nou ! ’, a apucat ș 
un lemn șt i-a făcut zob \ 
toată partea stingă. Pro
prietarul autoturismului 
este cercetat pentru fals în 
declarație și tentativă de 
înșelăciune in paguba avu- 

de
a-

Pentru violarea -secretului ~ .
corespondenței (pedepsit cu colo și un 
închisoare de la o lună 
până la un an de Codul pe
nal, art. 195) cei doi ama
tori de astfel de „distrac
ții” vor fi trimiși în jude
cată.

(18 ani) și Dobîndă 
rel (23 ani), amîndoi 
citori la I.M. Petrila. 
cunoscuți nu numai 
tru absențele lor nemoti
vate de la locul de muncă, 
ci și ca barbugii sancțio
nați, jocurile de noroc fi
ind sub incidența Decretu
lui 153/1970. Socotind că 
nu se distrează prea mult, 
sau din alte motive, au în
ceput să rețină scrisorile 
colegilor din cămin. Cel 
dțd, te citeau (asupra lor 
s-au găsit 20 scrisori).

„TE FAC CU 
MAȘINĂ NOUĂ F*

Zilele trecute, în 5 mâi, 
s-a împlinit un an de cînd 
Onescu Petru, din Lupeaii, 
a fost cu autoturismul 
l-HD-7743, proprietate 
personală, la locul de a- 
grement Brăița. Cine știe 
ce manevră o fi făcut, des-

tului obștesc. Lucrătorii 
la ADAS sînt vigilenți, 
viz amatorilor 1

să

T. SPĂTARE 
cu sprijinul miliției 

municipiului PetroșaniI
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In întunericul nopții

deosebite, 
activitatea pro- 
de aproape o ju

de secol, Petru 
fost sărbătorit cu

Ștefan NELEANU

Pînâ la oei 27 de ani, 
Zoltan Virgil, a ajuns cu
noscut mai mult pentru 
faptele lui antisociale de
cît pentru munca lui. L-am 
întrebat despre familie, 
meserie, loc de muncă, dar 
a răspuns telegrafic :

— Eu sînt acum sudor 
calificat, dar am lucrat, la 
construcții și la I.C.M.M., 
puțin timp. Sînt căsătorit 
și am un copil însă m-am 
despărțit de soție. In mar- - 
tie m-am certat cu ea. a- 
poi am băut și împreună 
cu Peța Victor am făcut 
faptele pentru care acum...

In doar cîteva zile cei 
doi au săvîrșit șapte fapte 
grave (furt în dauna avu
tului personal, furt califi
cat, tentative de tâlhării 
și tâlhării), cele mai multe 
într-o singură noapte, în 
22—23 martie a.c. Victime
le erau cunoscuți de-ai lor 
șf oameni în vîrstă, cu fi
nii un fel de prieteni de ra consumată, cei doi s-au

pahar (cum este 
Francisc în a cărui 
ță din Petroșani, 
Mărășești, nr. 13, la
Zoltan i-a „luat" 600 lei). 
Faptele s-au precipitat și 
au avut loc numai la în-

Gyorfi 
locuin- 
strada 
beție.

înapoiat la Gyorfi Frau- 
cisc, au forțai ușa și l-au 
amenințat, iarăși, să le 
dea bani. Dar fiu mai a- 
vea, așa că au mers, pă- 
trunzînd cu forța, în locu
ința lui Siklodi Bela,' apoi

Anchetă socială

tunericul nopții: de Ia lanoși 
Gheorghe, Zoltan a „luat” 
130 lei, apoi a venit în 22 
martie, împreună cu Peța, 
și l-au forțat să le mai 
dea bani; (3400 lei) au re
venit noaptea și, prin lo
vituri și amenințări, i-au 
luat încă 400 iei și butelia 
de aragaz, obligîndu-1 să 
le mai dea 2000, pe nare 
păgubașul i-a scos de la 
C.E.C. Intărîtați de băutu-

la Sovage Emerik (pe care 
l-au lovit cu lopata, 
n-au găsit decît un 
„și ăsta-i bun” și-au 
nemernicii). De la 
Bumbac, din strada Grivi- 
ța Roșie ar. 51, de aseme
nea au furat 1600 lei.

Acestea sînt faptele a 
căror gravitate cutremură 
conștiințele, dar nu pe a 
lui Zoltan Virgil — tînăr 
cu antecedente penale de 
același gen, abia în ianua-

dar 
ceas; 
spus 
soții

rie ieșind din penitenciar 
— sau a lui Peța Victor (28 
ani, vagonetar la I.M. Dîl- 
ja). Fte lingă toate cele de 
mai sus, Peța Victor, în 
26 martie, a furat, din ra
ionul încălțăminte al ma
gazinului universal „Jiul”, 
o pereche de pantofi (stil 
„original’’: i-a ’ ~‘ț
cei noi și i-a lăsat acolo 
pe ai lui). Nici Z.V., al 
cărui tată a fost miner, a- 
cum pensionar, nici P.V., \ 
nu au învățat să prețuias- ! 
că munca, cinstea, omenia 
și respectul pentru oamenii 
în vîrstă.

Străbătute de un profund 
umanism (Zoltan Virgil 
s-a bucurat deja de cle
mență în al ți ani), legile 
tării noastre sînt aspre cu 
astfel de fapte care* trebu
ie, însă, să frămînte atît 
conștiința părinților cit și 
a colectivelor de muncă.

încălțat pe

S. TIBERIU
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Vizita oficiată de prietenie
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Islamică Pakistan

Oaspeți ai muncitorilor întreprinderii petroliere 
de stat „National Refinery LTD“

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Re
publicii Islamice Pakistan, 
generalul Zia-ul Haq, au 
fost, miercuri, oaspeții 
muncitorilor întreprinde
rii petroliere de stat „ Na
tional Refinery LTD", una 
din puternicele unități in
dustriale din Karachi, ca
re reflectă eforturile de
puse de această țară pen
tru dezvoltarea unei indus
trii proprii, menită să va
lorifice bogățiile naționa
le, în scopul progresului și 
bunăstării țării, al întări 
rii Independenței sale. E- 
dificarea acestei rafinării 
și dezvoltările ei ulteri- 

. oare au fost făcute cu spri
jinul României.

Sosirea distinșilor soli 
j ai României socialiste a 

fost așteptată cu multă 
bucurie de muncitorii și 
specialiștii rafinăriei — 
pakistanezi și români.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită căl
dură de președintele so
cietății „State Petroleum 
Corporation” (PERAC), Ja
vad Mirza, de membrii 
consiliului de conducere al 
societății, de Mohammad 
Hussein, director general 
la „National Refinery 
LTD”, de numeroși spe
cialiști care Je-au urat un 
călduros bun-venit.

Gazdele au invitat pe 
oaspeții români să vizite- 

i ze cele două obiective 
: construite de România, pre- 
f zentînd principalele ca- 
: racteristici ale acestora.

Tovarășul Nicolae 
I Ceaușescu și tovarășa Elena 

Ceaușescu au fost întîmpi- 
hați cu multă căldură și 
dragoste de numeroșii spe
cialiști români care lucrea
ză aici, și care le-au făcut 
o manifestare de profundă 
stimă și prețuire. La rîn- 
dul lor, numeroși specia
liști pakistanezi au salu
tat cu simpatie pe solii 
României prietene.

Adresîndu-se președinte
lui Nicolae Ceaușescu și 

tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele societății „Sta
te Petroleum Corporation” 
a subliniat că îi revine o- 
noarea deosebită de a 
transmite din toată inima 
înalților oaspeți un cordial 
salut din partea muncito
rilor, inginerilor, a întregu
lui personal al rafinăriei, 
profunde mulțumiri pen
tru această vizită care re
prezintă o nouă mărturie 
a relațiilor strînse și trai
nice dintre România și 
Pakistan, a cooperării sta
tornice între cele două 
țări.

Luînd cuvîntul, în înche
ierea întîlnirii, președinte
le Nicolae Ceaușescu a 
spus:

Aș dori să adresez un 
salut prietenesc construc
torilor și tuturor lucrători
lor din rafinărie. Sînt 
bucuros că am avut prile
jul să vizităm această ra
finărie și construcția blo
cului de ulei care urmea
ză să intre în curînd în 
funcțiune.

Intr-adevăr aceste obiec
tive reprezintă un rezul
tat al colaborării dintre 
specialiștii și muncitorii 
români și pakistanezi, un 
simbol al prieteniei și co
laborării dintre România 
și Pakistan. După cum ați 
auzit — și după cîte cu
noașteți dumneavoastră, 
cei de aici — rafinăria lu
crează deja cu o depășire 
importantă a capacității, 
ceea ce înseamnă că, în 
acest domeniu, colabora
rea româno-pakistaneză 
este deosebit de avantajoa
să și rodnică.

In cursul convorbirilor 
pe care le-am avut cu 
domnul președinte și cu 
miniștrii pakistanezi, am 
ajuns la concluzia să dez
voltăm colaborarea noas
tră și în alte domenii. A- 
vînd în vedere rezultatele 
bune de la această rafină
rie, am discutat ca, even
tual, să construim încă 
o rafinărie și un centru 
petrochimic care, de ase
menea, să reprezinte un 
nou simbol al dezvoltării 
pe trepte superioare a co

laborării româno-pakista- 
neze. '/

Colaborarea dintre Româ
nia și Pakistan în realiza
rea de noi obiective eco
nomice constituie un fac
tor important pentru asi
gurarea progresului eco
nomic și social al țărilor 
noastre, pentru ridicarea 
bunăstării ambelor popoa
re, pentru întărirea inde
pendenței naționale.

Aș dori să vă urez dum
neavoastră, muncitorilor, 
specialiștilor, inginerilor 
români și pakistanezi din 
cadrul rafinăriei. • precum 
și constructorilor acestui

■ important obiectiv econo
mic, o colaborare cît mai 
bună, succese în darea cit 
mai rapidă în funcțiune a 
noii capacități de produc
ție. Urez o colaborare 
strinsă între toți muncito
rii, inginerii, specialiștii 
români și pakistanezi, în
tre popoarele și țările noas
tre.

In același timp, în timpul 
convorbirilor, ne-am înțe
les să intensificăm conlu
crarea noastră pe plan in- 
ternațional, în lupta pen
tru o politică de pace și 
independență națională. 
Pentru a construi, pentru 
a-și asigura dezvoltarea e- 
conomico-socială, popoare
le au nevoie de pace. Deci, 
și constructorii rafinăriei, 
toți muncitorii, țărănimea, 
intelectualitatea trebuie 
să facă totul pentru a fi‘ 
pace, pentru ca toate mij
loacele, tot ceea ce cons
truiesc și realizează prin 
munca lor să servească 
oamenilor, .bunăstării, fe
ricirii și independenței po- 
popoarelor.

Să trăiască colaborarea 
și prietenia româno-pakis
taneză !

Urez poporului pakista
nez prieten mult succes 
în dezvoltarea sa, în ridi
carea bunăstării, în întări
rea independenței !

Să trăiască pacea și co
laborarea internațională !

încă o dată vă doresc 
dumneavoastră succes și 

multă sănătate! (Vii aplau- 
zej.

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 9 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secrerat 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, s-a transmis to
varășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, un salut 
prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări de 
succese poporului ' bulgar 
în făurirea societății socia
liste dezvoltate,

Exprimînd vii mulțu
miri pentru mesajul pri
mit, tovarășul Todor Jiv

Depunere de coroane la monumentele 
eroilor români căzuți în războiul 

pentru independență, din 1877—1878
_ SOFIA 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul Zilei indepen
denței de stat a României, 
la monumentele de la Plev
na, Grivița și Oreahovo 
ale eroilor români căzuți 
în războiul din 1877-1878, 
ambasadorul român la So

Realități 
social-economice din 

țările occidentale
ROMA 9 (Agerpres). — 

Prețurile bunurilor de 
consum au înregistrat o 
nouă creștere în aprilie, 
în Italia — cu 0,7 la sută 
față de luna precedentă, 
rata inflației ridieîndu-se, 
astfel, în ultimele 12 luni, 
la 11,6 la sută.

In cursul primelor pa
tru luni ale acestui an, pre
țurile bunurilor de con
sum au crescut, conform 
datelor publicate de Ins
titutul central de statisti
că din Roma, cu 3,7 la 
sută comparativ cu sfîrși- 
tul anului trecut.

★
BRUXELLES 9 (Ager

pres). —- Potrivit datelor 
oficiale publicate la Bru
xelles' numărul șomerilor 
a ajuns în Belgia la 
508 503, ceea ce reprezintă 
12,2 la sută din populația 
activă a țării. In ultimii 
doi ani. numărul șomeri
lor a crescut-în țară cu 
40 000. ' 

kov a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un salut 
călduros și cele mai bune 
urări de sănătate și ferici
re, iar poporului român 
urări de noi și tot mai 
mari realizări în construc
ția societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Todor 
Jivkov a tovarășilor 
Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Gheor
ghe David, ministrul a- 
griculturii și industriei a- 
limentare, care efectuează 
o vizită de lucru în R.P. 
Bulgaria.

fia, Gheorghe Cioară, a de
pus coroane de flori.

La ceremonie au parti
cipat reprezentanți ai or
ganelor de partid și . de 
stat din județele Plevna și 
Vrața, militari, oameni ai 
muncii.

AGENȚIA A.D.N. IN
FORMEAZĂ că la Berlin 
a avut loc o ședință festi
vă a C.C. al P.S.U.G. a 
Consiliului de Stat, Con
siliului de miniștri și Con
siliului Național al Fron
tului Național ale R.D.G., 
consacrată celei de-a 39-a 
aniversări a eliberării țării 
de sub fascism. Despre 
importanța evenimentului 
a vorbit Alfred Neumann, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al 
R.D.G.

LA SEDIUL DIN NEW 
YORK al Națiunilor Unite, 
s-a deschis sesiunea Co- ' 
misiei O.N.U. pentru de
zarmare —• din care fac 
parte cele 158 de state 
membre ale organizației

M™ 
în favoarea păcii

HELSINKI 9 (Agerpres). 
— In Finlanda a început 
săptămîna de acțiuni pen
tru pace și destindere. La 
apelul organizației „Parti
zanii păcii din Finlanda" 
și al altor organizații ale 
opiniei publice finlandeze, 
în întreaga țară se vor 
desfășura adunări și semi- 
narii consacrate proble
melor actuale ale vieții in
ternaționale. In cadrul lup
tei împotriva amplasării de 
rachete nucleare în Euro
pa, partizanii păcii fin
landezi vor cere instituirea 
unei zone denuclearizate 
în nordul continentului.

COPENHAGA 9 (Ager
pres). — Primul ministru 
al Spaniei, Felipe Gonzalez, 
care a efectuat o vizită o- 
ficială de două zile la Co
penhaga, a ținut o confe
rință de presă, relevînd că 
țara sa sprijină toate efor
turile vizînd eliminarea 
armelor nucleare în lume, 
transmite agenția France 
Presse. Totodată, el a 
menționat că Spania nu 
va autoriza niciodată ins
talarea pe teritoriul său de 
arme nucleare și s-a pro
nunțat în favoarea creă
rii unei zone denucleariza
te în nordul Europei.

mondiaje. Pe agenda dez
baterilor sînt înscrise, cu 
prioritate, probleme vi
zînd limitarea armamente
lor nucleare, reducerea 
bugetelor militare, măsuri 
de consolidare a încrede
rii între, state, precum și 
interdependența dintre 
dezarmare și dezvoltare.

LA GENEVA S-A DES
CHIS cea de-a 36-a sesiu
ne a Comisiei O.N.U. pen
tru drept internațional, 
care continuă examinarea 
unor convenții internați
onale multilaterale.

AGENȚIA A.D.N. A- 
NUNȚA că, potrivit Co- 
misiei electorale a R.D.G., 
candidații Frontului Na
țional în alegerile comu
nale desfășurate la 6 mai 
au întrunit 99,88 la sută 
din voturile exprimate.

Intîlnire cu oameni de afaceri pakistanezi
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut, miercuri după-amia- 
ză, o întîlnire cu oameni 
de afaceri pakistanezi, 
membri ăi Federației came
relor de comerț și indus
trie.

Intîlnir?a a fost deschi
să de Mian Saifullah Knau 
Paracha, președintele Fe
derației camerelor de co

Sosirea la Karachi a înalților soli 
ai poporului român

(Urmare din pag. I)

neral Zia-ul Haq, au pără
sit aeroportul, îndreptîn- 
du-se spre reședința rezer
vată pe timpul șederii la 
Karachi.

Străbătînd bulevardele 
și străzile orașului, nume

merț și industrie, care a 
subliniat că oamenii de 
afaceri și industriașii dm 
Pakistan sînt deosebit de 
onorați de a avea în mij
locul lor pe șeful statului 
român Și a exprimat bucu
ria și deosebita lor satis
facție pentru vizita pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu în Pakistan.

Răspunzînd invitației 
gazdelor, a luat cuvîntul 

roși locuitori au făcut 
aceeași caldă manifestare de 
simpatie solilor poporului 
român, aplaudînd pentru 
prietenia dintre cele două 
țări și popoare, pentru 
continua dezvoltare a co
laborării româno-pakistane- 
ze. 

președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cuvîntarea a 
fost subliniată în repetate 
rînduri cu vii aplauze, fi
ind urmărită cu deosebit 
interes de participanți.

In încheierea întîlnirii, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu personalități ale 
vieții economice pakista
neze.

Dineu
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au participat, 
miercuri seara, la un di
neu oferit în onoarea lor 
de guvernatorul provinciei 
Sind, general locotenent 
Jahan Dadm Khan.

Dineul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă 
prietenie.

I gflEHitiMI
| FILME

I PETROȘANI — 7 No-

I* ienibrie : Drumul spre 
victorie, I—II; Unirea :

- Căruța cu mere; Parîn- 
| gul: Dragostea și revo-

I Iuți a.
PETRILA: Cafe Expres, 
I LONEA Tatăl reginei.
VULCAN — Luceafărul:

Mica publicitate
PĂRINȚII urează scum

pului lor fiu Vladu Adrian, 
la împlinirea a șase pri
măveri, Copilărie fericită și 
,,La mulți ani !”. (1927)

SOȚIA Margareta, fiii 
Adrian . și Marius felicită 
pe dragul lor Vladu Vasi- 
le cu ocazia aniversării a 
33 de ani și-i urează „La

Comisarul Maigret se 
înfurie.

LUPENI — Cultural : 
De dragul tău, Anca.

URIC ANI: Educația
sentimentală a Dașei.

TV
15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15.20 Studioul tineretu

lui.
16.20 Desene animate.
16,30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.

serviciu pe numele Brân- 
da Partenie, eliberată de 

mulți ani fericiți 1“ (1928) B.A. Petroșani. O declar 
PIERDUT legitimație de nulă. (1929)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA și fiica anunță cu aceeași durere că se 
împlinesc 10 ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeau
na neuitatul nostru

VASINCA IOAN
Cu lacrimi în ochi ii păstrăm amintirea. (1930)

20.20 Actualitatea in e- 
conomie. ’ /

20,35 Partidului iubit, un 
gînd fierbinte.

20,45 Reportaj ’8-,» 
21,05 Film artistic:

: Copiii din Vetrov.
Premieră TV. Pro
ducție a studiouri
lor cehoslovace.

22.20 Telejurnal.
22,30 închiderea progra

mului.

MEMENTO
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