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Sarcini calitativ 
superioare în fața tuturor 

unităților economice
Nlicolae HANE$,

secrefor al Comitetului municipal de partid

teagulsu

Cd întregul nostru po
por, Valea Jiului, oamenii 
«i harnici au pășit cu op. 
timism în noul an — 1981 
— primul an al unui nou 
cincinal, etapă hotărîtoare 
pentru înfăptuirea istori. 
celor directive ale Congre
sului al Xll-lea, a Progra- 

„mului partidului de făurire 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și îna. 

.tartare a României spre 
comunism. în această nouă 
etapă, țara noastră va face 
noi pași înainte pe calea 
dezvoltării forțelor de 
producție și, totodață, în 
realizarea une; noi calități, 
superioare, în întreaga ac. 
tivitate economico.socială.

Statie de 
concasare

i in noul an 1981, colecti
vul I.G.C.L. Petroșani a 

./pășit animat de ginduj în
făptuirii unor proiecte de 
dezvoltare a activității in 
domeniul micii industrii- 
Creșterea producției de a- 
gregăte necesare nevoilor 
proprii ale întreprinderii 
este unul din aceste obi
ective. Pentru a dispune 
de un volum sporit de. 
agregate de piatră necesa
re preparării mixturilor 
asfaltice, I.G.C.L. a adus 
de la Miercurea Ciuc o sta. 
ție de concasare giratorie 
cu o capacitate de 30 tone 
pe oră. Stația va produce 
sorturi de agregate cu gra- 
hulație optimă pentru mix. - 
turile asfaltice.

în aceste zile, vor înce
pe lucrările de montaj a 
stației de concasare. Oda
tă pusă în funcțiune stația, 
se va renunța Ia transpor
tul agregatelor de carieră 
din afara municipiului — 
ceea ce va duce la elimi
narea unor cheltuieli de 
transport, la economisirea 
de carburanți.

Datorită ninsorilbr abun
dente din ultimele două 
zile, in zona municipiului 
Petroșani s-a așternut un 
strat consistent de zăpa
dă. Odată cu aceasta a fost 
declanșată acțiunea de cu
rățire a zăpezii în toate 
localitățile.

Spre lauda lor, gospoda
rii municipiului au inter, 
venit cu promptitudine. U- 
tilajele destinate curățirii 
zăpezii au funcționat din 
plin zj și noapte fără ră
gaz. Au fost curățite de 
zăpadă principalele artere 
ale circulației rutiere și 
trotuare din raza orașelor.

„Aceasta impune — subll. 
nia tovarășul NIC OL A E 
CEAUȘESCU în însufleți- 
torul său Mesaj de Anul 
Nou — să asigurăm orga
nizarea superioară a pro
ducției și a muncii în toa
te sectoarele, afirmarea 
largă a revoluției tehnico- 
șființifice, creșterea sus
ținută a productivității 
muncii — izvorul principal 
al sporirii bogăției noastre 
naționale, aplicarea rigu
roasă a noului mecanism 
economico.financlar, crește
rea puternică a eficienței 
întregit activități econo
mice".

în noul an colectivelor 
oamenilor muncii din Va. 
lea Jiului le revin sarcini

Am încheiat un bilanț rodnic
Temelia viitoarelor înfăptuiri
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Cu toate forțele pentru 
CURĂȚIREA ZĂPEZII

între Dărănești și Bănită 
DN 66 n.a fost curățat în
să de zăpadă nici în di
mineața zilei de 5 ianu
arie. Lotrii din Livezeni 
al secției județene de 
drumurj a acționat cu în. 
tîrziere, neavînd puse la 

punct pregătirile tehni
ce necesare 
prompte. Așa se explică de 
ce lotul secției de dru
muri Livezeni a solicitat 
sprijinul I.G.C.L. 
degajarea de zăpadă 
porțiunilor de șosele 
care răspunde.

Pentru

cu care au acționat la cu- brizul la un moment dat 
rățirea zăpezii încă din 
primele ore s-au eviden.
țiat Vasile Băncilă,
secției E.G.C.L. Petroșani, 
conducătorii auto loan Mi- 
tran, Dănuț Bodnăriuc, 
Vincențiu Gurcă și alții, ca
re au asigurat funcționarea 

intervenției neîntreruptă a autogrede.
rului,' automăturătorilor do
tate cu plug și a autotrac
toarelor cu lamă. Dove
dind un meritoriu simț 
al datoriei, Vincențiu Gur
că a conținut să-și conducă 
utilajul în noaptea de du- 

promptitudinea minică spre juni, deși par-

pentru 
a 

de
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mobilizatoare. Față de a. 
nul trecut, planul național 
urne de dezvoltare econo- 
mico.socială prevede pen
tru 1981 creșterea produc
ției industriale globale cu 
743,9 milioane leî. Se pre
văd creșteri deosebite în 
principalele sectoare ale 
economiei municipiului, 
respectiv în industria mi
nieră, în care ponderea 
cărbunelui destinat cocsi
ficării trebuie să ajungă la 
25 ia sută. Se prevăd creș
teri însemnate la produc
ția de utilaj minier, în. 
repararea și întreținerea u- 
tilajului minier, în fabri
cația de tricotaje, confec-

fConrtiztiare fi* pap. a 2-a)

Tehnicianul Petrică 
Balei, din cadrul ateii, 
ertilui de reparat apara
te de măsură ți control 
al LR.LU.M.P.

Oamenii muncii din toa. 
te colțurile țării au por
nit ieri la muncă — în 
mine, uzine, pe șantiere și 
ogoare — într-un nou an 
și cincinal. La fel ca în. 
tregul nostru popor, mine
rii Văii Jiului ău coborît 
în subterane, constructorii 
au urcat pe schelele vii
toarelor edificii ale muni
cipiului, toți cei ce mun. 
cesc pe aceste meleaguri 
au început activitatea pro
ductivă și socială în noul 
an, purtînd proaspăt în 
memorie vibrantul și însu- 
flețitorui îndemn la mun. 
că rodnică și mari împli
niri socialiste pe care se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolaa 
Cesușescu, l-a adresat în
tregului nostru popor în 
Mesajul de Anul N&u. Tțe- 
cînd pragul noului an, pri. 
vim încrezători și optimiști

s-a spart. In Petrila, Pe-, 
troșani. Vulcan, Lupeni și 

șeful Uricani s-a asigurat în 
cursul zilei de ieri dega
jarea principalelor dru
muri. în Petroșani, 
din primele ore ale dimi
neții de luni în fața majo
rității unităților comerci
ale și a instituțiilor s-a 
asigurat curățirea zăpezii.
Au
ții.

încă

existat însă și excep. 
Fotoreporterul nostru

V. STRÂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a) 

viitorul, căci am. pășit în 
cel de-al șaptelea* cincinal 
care asigură înfăptuirea 
istoricelor hotărfrî ale Con
gresului al Xll-lea al 
partidului, am intrat . în. 
tr-o nouă și deosebit de _ 
importantă etapă în reali
zarea Programului de edi. 
ficare a societății socia
liste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României.

Cu aceste însuflețitoare 
perspective în față, am re. 
ținut cu toții, din Mesa, 
jui de Anul Nou, exigen
țele și comandamentele a- 
cestei noi etape superioare, 
referitor la care secretarul 
general al partidului subli
nia : „Noul cincinal preve. 
de continuarea dezvoltării 
în ritm înalt a forțelor de 
producție ale firii și tot. 
odată, realizarea unei ca
lități noi, superioare în 
Întreagă activitate econo
mică șl sociali".

Așadar, pornim la drum 
sub imperativele cincina
lului calității șî eficien. 
țel. Va trebui c$ în eco
nomia municipiului, în ac
tivitatea fiecărui colectiv 
de muncă, preocupările și 
gîndirea creatoare să fie 
îndreptate spre organiza
rea superioară a produc
ției și a muncii în abataje

1. BĂLAN

(Continuare în pag. a 2-a)

La I.M. Dîlja

Realizarea programului 
de pregătiri

„Cind am 
' producția de 
minei Dîlja 
1981 este pe

se.
de

afirmat că 
cărbune . a 
pentru anul 
deplin reali

zabilă, ne mărturisea 
cretarul comitetului

- partid Emeric Nagy 
m-am gîndit la cei 375 
realizați în plus,

ml 
peste 

prevederile de plan în a- 
nuj 1980, care reprezintă, 
alături de celelalte măsuri 
tehnfco-organizatorice, ga
ranția sigură a realizării 
planului la producția de 
cărbune".

Printre măsurile luate 
de conducerea sectorului 
V pregătiri și investiții, ca
re să asigure realizarea 
planului în acest an, se în
scriu organizarea a trei 
formații omogene profilate 
numai pe .lucrări de pre-, 
gătiri, introducerea unei 
combine de înaintare, cit 
și asigurarea unei aprovi
zionări corespunzătoare a 
locurilor de muncă, aflate 
la mare distanță față de 
gurile de aprovizionare cu 
materialul necesar. „E ade
vărat că în cursul anului 
1980 au ieșit din producție 
două abataje din stratul 5 
blocul IV. Dar se lucrează 
intens ca în cursul lunii 
februarie să intre în func
țiune două abataje din

Foc continuu in 
noile abataje 

mecanizate
■ -X

Cu excepția nopții de 
An Nou, cînd au petrecut 
împreună cw familiile 
bucuriile trecerii dintre 
ani, trăind în cadru săr
bătoresc mîndria realizări
lor de pînă acum și în- 
crederea în succesele vi
itoare, ortacii cunoscutu
lui șef de brigadă de la 
sectorul Hl al I.M.- Lonea, 
loan Cojocariu, s-au aflai 
la datorie și în zilele în. 
ceputului de an. Alături 
de membrii formației ser- - 
vice a minei, condusă de 
Eugen Nagy, ei au parti
cipat la montarea în noul . 
abataj, nr. 62, a secțiilor 
complexului mecanizat de 
susținere aflat în dotarea 
brigăzii, după ce, în pa
ralel, acestea au fost de-- 
montate din vechiul aba
taj, iar apoi supuse re- 
con.diționărilor în camere 
de reparații șl montaj din 
imediata vecinătate a a- 
batajului.

Cele două formații au 
acționat astfel, cu hărni
cie și răspundere munci
torească, pentru grăbirea 
punerii în funcțiune a noii 
capacități de producție — 
de circa 250 tone cărbune 
pe zi — care se va încheia 
pînă la 15 ianuarie, și p» * 
seama căreia brigada și-a 
propus să obțină substan
țiale creșteri ale producti
vității muncii.

stratul 3 blocul III est, cu 
o capacitate zilnică de iul) 
tone de cărbune fiecare, 
ne asigura, tehnicianul Tra
ian Codreanu, șeful secto
rului de pregătiri și inves
tiții. La aceste pregătiri 
lucrează formații bine co-, 
tale în clasamentul hărni
ciei — cele conduse de co
muniștii Alexandru Levai, 
Augustin Szânta, David 
Laszlo care și în 1980 au 
realizat lucrări dificile și 
la un nivel superior cali
tativ.

Pentru anul 1981, prin e. 
xecutarea unui volum de 
1468 ml lucrări de pregă
tiri, vor fi create premise 
sigure care să garanteze 
realizarea producției de 
cărbune. De aceea vor fi. 
create noi capacități în 
stratele acoperitoare 7, 6, 
5 din blocul II, între ori. 
zonturile 300 și 350, pre
cum și în stratele: 13, 7 și 
5, între orizonturile 350—5, între 
400“.

Acesta 
numărul 
rilor 
partid, de sindicat, U.T.C. 
și ale conducerii sectaru
lui pentru anul 1981, pri- 
mul an al noului cincinal.

este obiectivul 
unu al preocupă, 
organizației de

Teodor ARVINTE
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Primit in marea familie 
a comuniștilor în fața

Sarcini calitativ superioare 
tuturor unităților economice

La șfîrșitul anului 
trecut, uțecistui Ionel 
Sin, sudor la atelierul 
electromecanic al 'minei 
Âninoasa, a trăit cu pu
ternică emoție un eve
niment de cea maj ma
re însemnătate din via
ța sa. Adunarea gene
rală de dare de seamă 
a organizației de bază 
nr. 8 A, din ziua de 17 
decembrie, l-a avut ca 
invitat pe tînărul I. Sîn 
a cărui cerere de pri
mire în rîndurile parti
dului a fost pusă în 
discuția comuniștilor, la 
primul punct al ordine) 
de zi a adunării. Rînd 
pe rînd au fost asculta
te recomandările din 
partea organizației 

U.T.C., ale unor tineri, 
membri de partid, sco- 
țîndu.se în evidență des
cendența sa dintr.o fa
milie de muncitori din 
Âninoasa, strădaniile sa. 
le de a aplica în acti
vitatea productivă cu. 
neștiutele dobîndite în 
liceu și de a.și perfec
ționa breeătirea nrofe.ționa pregătirea profe- 

j sională, preocupările 
i șale de a si îmbunătăți 

calitatea muncii, de a 
1 economisi materialele la 

lucrările de sudură ce i 
se încredințează In ate
lier, faptul că își duce 

ț la îndeplinire răspunde-

rile sociale pe care le 
are.

Evenimentul primirii 
în partid a constituit 
pentru tînărul Ionel Sîn 
o lecție vie de educa
ție comunistă, prin în
trebările <e i s-au pus ‘ 
privitoare la politica 
partidului, prevederile 
Statutului P.C.R., prin 
recomandările ce i s.au 
făcut ,de a-și perfecți
ona în continuare pre
gătirea profesională, de 
a.și ridica continuu ni
velul politico-ideologic 
și de cultură generală, 
de a căuta să se auto, 
depășească în munca și 
viața de organizație. A- 
dunarea generală i-a 
oferit totodată sprijinul 
de a se ridica pe deplin 
la cotele maxime ale 
adestej înalte calități, 
încredințîndu.i sarcina 
de a se ocupa de de- 
săvîrșirea sa profesio
nală și moral-politică, 
tovarășului Mihaî Feier, 
secretarul organizației 
de bază nr. 8 A. Este o 
garanție în plus că în 
marea familie a comu
niștilor, tînărul Ionel 
Sîn are larg deschis în 
față orizontul realiză, 
rii Iu; ca om adevărat, 
devotat cauzei socialis
mului și comunismului, 
propășirii patriei.

I. BRADEANU

!

V

(Urmare din pag. I)

ții, în exploatarea și pre
pararea cuaițuiui, precum 
și în alte ramuri economi, 
ce. Pentru dezvoltarea ca
pacităților de producție ale 
orașelor noastre, vom a- 
vea de realizat în acest 
an un volum de investiții 
de aproape 3 miliarde lei. 

Pentru pregătirea reali
zării obiectivelor noului 
an, în toate colectivele e. 
conomice s.au întreprins 
măsuri multiple, iar cu pri
lejul adunărilor generale 
ale oamenilor muncii din 
septembrie — octombrie 
1980 au fost finalizate pro
grame de măsuri adecvate 
ce vizează, cu precădere, 
asigurarea capacităților de 
producție la nivelul sarci
nilor de plan, a dotării 
tehnice, îmbunătățirea 
funcționării mașinilor și 
utilajelor, a structurii e. 
fectivelor, ridicarea pregă
tirii profesionale a perso. 
naluJui etc- Măsurile în. 
treprinse în pregătirea pro., 
ducției noului an denotă 
că s-a acționat cu răspun
dere și inițiativă, creîn- 
du.se premise sigure creș-

Curățirea
(Urmare din pag. li

a surprins o astfel de ex
cepție în fața sediului 
I.U.R.M.C., pe strada Re
publicii, unde erau pre
zente doar... două femei de 
la I.G.C.L. Pe strada In
dependenței, înainte de 
ora 8, au ieșit la curați-, 
rea zăpezii, dm fața blocu. 
rilor doar ici-colo cîțiva. 
cetățeni in jurul orei 9, 
deși zăpada continua să 
caua tun abundență, auto, 
camioanele au început . 
transportul grămezilor de 
zăpada de pe zona centra, 
lă' a municipiului. < Un 
tractor cu lamă de buldo. 
zer a fost dirijat ieri di
mineața să curețe drumul 
spre cabana Rusu, unde 
s.au semnalat mari difi. 
cuRăți de circulație dato
rită zăpezij abundente.

întrucît în zilele urmă
toare meteorologii prevăd 
noi căderi de zăpadă, toți 
cetățenii sînt chemați să 
participe la acțiunea de 
deszăpezire. Aleile' cără
rile dintre blocuri, trotu. 
arele trebuiesc degajate cu 
promptitudine de zăpadă 
pentru a se asigura o bu- 
nă circulație pietonală, 
funcționarea fără pertur
bări a magazinelor, a tu
turor întreprinderilor și 
instituțiilor. Să acționăm, 
deci, stimați cetățeni, pes
te, tot, cu toate forțele la 
deszăpezire!

■ Urmare am pag. L»

Dacă nu intervin cei ce au această obligație cetă. 
țenească, cine va curăța zăpada din fața sediului 
I.C.P.M C. Petroșani ?

■ ■. '. ' ' Ș
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terilor de producție prevă. 
zute, realizării ' unep efici- 
ențe sporite în întreaga 
activitate economică. Pen
tru atingerea nivelelor’ pla
nificate la producția de 
cărbune se impun acțiuni 
ferme, perseverente, din 
primele zile ale anului, 
pentru realizarea în rit
murile prevăzute, a dezvol
tării capacităților de pro
ducție ceea ce presupune 
îndeplinirea exemplară a 
planului de deschideri și 

. pregătiri la toate unitățile 
miniere. Eforturile trebuie 
îndreptate, de asemenea, 
spre realizarea integrală a 
programului de mecaniza
re a lucrărilor miniere și 
creșterea indicilor de uti. 
lizare a mașinilor și uti
lajelor din dotare — cale 
sigură de creștere a ran. 
damentelor,. a extracției 
de „cărbune. Se cere acțio
nat cu fermitate pentru re
alizarea ritmică și la para
metri calitativi superiori 
a producției, un accent 
deosebit punîndu-se pe re. 
ducerea conținutului de 
steril al cărbunelui, condi. 
ție hotărîtoare pentru rea
lizarea sortimentelor su
perioare de cărbune ce
rute de industria metalur
gică. Sarcini deosebite 
stau în fața constructori
lor de utilaj minier, mai 
ales în ceea ce privește 
lărgirea și perfecționarea 
fluxurilor ■'de' fabricație și 
îmbunătățire a utilajelor, 
precum și în fața colecti. 
vuluj întreprinderii de pro
duse electrotehnice care, 
începînd din luna iunie, 
trebuie să producă primele 
panouri și tablouri electro-

tehnice. La I.F.A, „Vîsco- 
za“, întreprinderea de tri
cotaje și întreprinderea de 
confecții un accent deo
sebit se cere pus pe folo
sirea la parametri superi, 
ori a tuturor utilajelor și 
îmbunătățirea calității pro.- 
duselor. Se cere perseverat 
cu toată fermitatea pentru 
atingerea parametrilor pro
iectați la noile capacități 
de la I.U.M.P., exploatarea

’ și preparația de cuarț U. 
ricani, țesătoria de mătase 
Lupeni, Fabrica de mobilă 
Petrila, Fabrica de pîine 
Petroșani etc,

în toate unitățile se ce. 
re acționat cu perseveren
ță pentru realizarea inte
grală și ritmică a preve
derilor planului fizic, la 
toate sortimentele, crește
rea productivității muncii, 
a tuturor indicatorilor de 
eficiență, îndeosebi a pro. 
ducției nete valorice, ce. 
ea ce impune strădanii 
susținute pentru reduce, 
rea tuturor cheltuielilor, 
îndeplinirea cerințelor no. 
ului mecanism economico- 
financiar, ale autogestiunii 
și autoconducerii muncito. 
rești, promovarea cu per
severență a noului, a cre
ației tehnico-științifice, 
perfecționarea organizării 
producției și a muncii, a 
pregătirii tehnico.profesio. 
riale a 
menilor
fiecare unitate economică 
există programe de măsuri 
speciale pentru creșterea 
productivității muncii, re

de 
re.

Și 
de

tuturor oa.
muncii. în

ducerea consumurilor 
materiale și energie, 
cruțarea, stabilizarea 
perfecționarea forței

I
I

Pe strada Horea, din Petroșani, utilajele I.G.C.L. 
au intervenit cu promptitudine.

PREMIERA, La Teatrul 
de stat «Valea Jiului" din 
Petroșani se pregătește o 
nouă premieră, aflată în. 
tr-uri stadiu avansat de 

. finalizare. Este vorba de 
comedia „Tache, Ianke și 
Cadîr" de Victor Ion Popa, 
realizată în concepția ar
tistică a regizorului Mar
cel Șoma, Spectacolul va 
vedea luminile rampei în 
prima jumătate a acestei

PENTRU CEI PASIO
NAȚI DE SCHI. Meteoro-

logul de serviciu de la sta
ția meteo Petroșani ne.a 
comunicat că măsurătorile 
efectuate ieri, la ora 10, 
indicau că grosimea stra
tului de zăpadă era de 58 
cm (stația meteo Paring) 
și 19 la Petroșani. Prog
noza prevede ninsori și în 
următorul interval,

„OLIMPIADA ALBA A 
VAli JIULUI", tradiționa
lă manifestare sportivă 
(schi) desfășurată în 24—27 
decembrie 1980 la cabana 
Straja, s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : fete 
(10—14 ani) 
berica Rad ; II — Marga
reta Pătrașcu ; III — Car
men Gașpar, toate, de la

clubul sportiv „Pionierul" 
Lupeni ; băieți (ii—10 ani) 
— I — loan Dan (clubul 
„Pionierul" Lupeni); II — 
Florin Ceacu (Școala gene
rală nr. 1 Petroșani); 10— 
14 ani — I ~' 
Iosa ; II — Cristian Iosa ; 
III — Augustin Nagy, toți 
de la clubul „Pionierul" 
Lupeni.

EXCURSIE. Punctul tu
ristic din Lupeni al O.J.T. 
face înscrieri pentru o ex. 
eursie de 13 zile organiza
tă în luna aprilie în 
U.R.S.S. (Kiev — Lenin. 

I — Ti. grad — Riga — Moscova). 
Informații suplimentare se 
primesc la sediul punctu
lui turistic.

muncă. Important e ca, în. 
că de la începutul anului, 
aceste programe să fie re. 
actualizate, completate și, 
mai aies, traduse in viață 
prin acțiuni consecvente în 
scopul satisfacerii cerințe
lor noului mecanism eco
nom ico-financiar și renta
bilizării întregii activități 
economice.

Noul an — in care am 
pășit cu încredere în vii
tor, cu hotărîrea de a ne 
aduce din plin contribu
ția la înflorirea cpntinuă 
a patriei — cerințele ca. 

. litativ sporite ce ni le pu
ne în față cer cu prisosin
ță perfecționarea calitati. 
vă a stilului de muncă al 
organelor și organizațiilor 
de partid în conducerea 
activității economico-socia- 
le. Realizarea acestui de
ziderat necesită inițierea 
unor acțiuni judicios ela
borate, diferențiate și con
crete în colectivele de 
muncă, promovarea fermă 
a criticii și autocriticii, 
intensificarea controlului 
înfăptuirii hotărîrilor, în
tărirea răspunderii comu
niștilor, â întregului .per
sonal față de sarcinile ce 
le revin în activitatea pro
ductivă. Acționînd cu per
severență și inițiativă, or
ganele și organizațiile de 
partid își vor spori capa
citatea de mobilizare și 
influențare în rîndul co
lectivelor, al tuturor oa. 
menilor muncii, chezășuind 
înfăptuirea exemplară a 
planului pe 1981 — an de 
temelie pentru realizarea 
sarcinilor pe întregul cin. 
cinai.

Mobilizatoare imbolduri
și pe șantiere, afirmarea 
largă a revoluției tehnico- 
științifice, creșterea susți
nută a productivității 
muncii, aplicarea riguroa
să a noului mecanism e- 
conomico-financiar, crește
rea eficienței întregii acti
vități economice. Avem da
toria fiecare— de la mun
citor, Ia inginer — să gîn. 
dim creator și să acțio
năm cu înaltă răspundere 
pentru îndeplinirea ritmi
că a planului la cărbune și 
investiții, valorificarea su
perioară a resurselor ma
teriale și umane, generali, 
zarea experienței înaintate. 
Sîntem chemați cu toții să 
impulsionăm creația tehni- 
co-științifică de masă, să 
inovăm munca productivă 
făcînd.o tot mai spornică," 
să acționăm pentru per
fecționarea propriei pre
gătiri profesionale, să că
utăm, cu ambiție și sîrg, 
noi căi și posibilități de 
reducere a consumurilor 
de materiale, energie' și 
combustibili în toate sec
toarele de activitate, să ac
ționăm pentru dezvoltarea 
industriei mici. Și. în zona

I.C.S.M. VULCAN a re-' 
alizat în luna decembrie 
1980 prevederile de plan 
la desfacerea mărfurilor în 
toate sectoarele de activi
tate în proporție de 103 | 

Edmund la sută, reprezentînd ,o de- ■ 
pășire de circa un milion | 
lei. Este rodul unei apro- | 
vizionări , ritmice, cu măr. | 
furile solicitate de cumpă- I 
rători. '

Rubrică redactată de
Tiberiu Sl’ATARU

I
I
I
I 
I .*

noastră agricolă, cu posi
bilitățile ei specifice, sîn
tem chemați să folosim mai 
bine pămîntul, să dezvol
tăm creșterea animalelor 
și producția de carne și 
lapte, să dăm impuls cul
tivării cartofului și a legu
melor și fructelor, contri
buind la fondul centrali
zat al statului în mai mare 
măsură, dar și la satis
facerea cerințelor de con
sum pe plan local.

Pornim la drum în noul tapei inaugurate odată cu 
an și cincinal, avînd în fa. noul 
ță sarcini calitativ supe. __
rioare, mobilizatoare. Toc. Mesaj 
mai de aceea trebuie ca 
în fiecare colectiv de mun
că, organizațiile, de partid, 
sindicat, U.T.C., O.IAU.S, 
să militeze și să acționeze 
pentru intensificarea acti-

vității de educare politică, 
revoluționară a maselor, 
de ridicare a nivelului de 
cultură — de formare a o- 
mului nou cu 6 conștiință 
înaintată. Un maj mare 
accent se cere pus în con. 
tinuare pe perfecționarea 
metodelor colective de con
ducere, întărirea democra
ției, autocoriducerii și au. 
logos ti unii muncitorești, 
în satisfacerea acestor 
înalte deziderate ale e-

an, să avem drept 
far călăuzitor cuvintele din 

ale 'tovarășului 
Nicolae C'caușescu: „De
pinde de noi, toți, ca via
ța fiecăruia să fie mereu 
mai bună, ca gradul de 
civilizație ai poporului să 
fie tot mai înalt". j

Luni, 5 ianuarie ac., in 
municipiul nostru, ca de 
aitiei in întreaga țară, a 
Incepuț receiisumințui ani-, 
maieior domestice. Frece, 
dată de împărțirea comu
nelor și oralelor în sec
toare șl de organizarea co
misiilor de recensamint, 
aceâstă. importantă acțiu
ni se va desfășură timp de 
opt zile, încheind u-se în 
ziua de 12 ianuarie. Re
cenzarea bovinelor, bu
balinelor, porcinelor, ca
balinelor, ovinelor, capi 1- 
nelcr, iepurilor de casă, a- 
nimalelor pentru blănuri, 
albinelor și păsărilor se 
efectuează în fiecare gos
podărie ori unitate socia
listă, pe bază de nurnă. 
rare și Înregistrare în for
mularele tipizate în pre
zența capului (administra
torului) de gospodărie sau 
a unui membru adult ak 
acesteia. Se vor înregistra 
toate animalele, inclusiv 
familiile de albine, exis

tente la. 5 ianuarie 1981. 
Dovezile de recenzare se 
elioerează de către recen. 

„zori pentru animalele nu
mărate efectiv. Animalele 
aflate m deplasare, ia ier
nat în locantațiie de șes, 
ori la munte, silit înregis
trate, fără a se elibera do
vezile de recenzare res
pective, acestea urmind a 
fi înmînate posesorilor de 
animale numai după nu
mărarea efectivă a aces
tora de către recenzori la 
locui in care ele există..

In legătură cu această 
importantă acțiune subli
niem necesitatea și datoria 
ce revin posesorilor de 
animale de a dovedi soli
citudine în relațiile cu re- 
cenzorii, de a declara cu 
sinceritate și exactitate 
numărul animalelor, ast
fel ca efectivele înregis
trate, în raport de care se 
stabilesc, între altele, in
dicatorii de producție și 
consum, să fie cele reale

%25c8%259b%25c3%25aendu.se
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Calendarul activităților de educație fizică și 
sport de masă și de performanță, pe anul 1981, va 
fi subordonat continuării acțiunilor pentru traduce
rea în viață a indicațiilor tovarășului NICoLaE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, po
trivit cărora trebuie : „Să se acționeze în moduț cel 
mă} hotărît pentru cuprinderea și antrenarea în. 

. treguluj tineret în practicarea educației fizice, a 
sportului șl turismului, pentru folosirea de forme 
simple și atractive în vederea dezvoltării unei acti. 
vități sportive cu adevărat de masă, care să cu. 
Prindă cele mai largi categorii de cetățeni". Toate 
acțiunile trebuie organizate Ia un nivel calitativ 
superior anilor precedenți.

Etapa de iarnă a „Daciadei", ediția a ll-a
SANIECupa pionieru

lui'* (cat. 10—14 ani) eta
pa pe localitate 1. II. Pa
ring ; etapa pe județ — 8. 
IX, Paring. „Săniuța de ar- 
gint‘‘ cat. 14—19 ani. Eta
pa pe municipiu — 15. II, 
Paring ; etapa pe județ — 
.21—22 II, Paring. Cupa zia_ 
rului „Steagul roșu‘‘ la schi
— 1. III. Campionatul re
publican școlar schi fond ‘ 
și alpin: etapa pe județ
— 25 I, paring. „Cupa 
U.T.C.", schi fond și 
alpin (cat. 14—19 ani) 
etapa municipală — 1. II.; 
etapa pe județ — 8. II, 
Paring. PATINAJ. „Cupa

Etapa de vară a „Daciadei"
ATLETISM. Campionatul 

pc echipe școli generale 
(triatlon-tetratlon) etapa pe 
localitate — pînă în 19. IV ; 
etapa municipală — 26.
IV, Petroșani. Campiona
tul republican al liceelor: 
(pentatlon_indiv.) etapa

U.T.C." cat. 14—19 ani: 
etapa municipală — 25. I. 
Lupeni. ȘAH. „Cupa Pio- 
nierului‘‘ (11—14 ani) etapa 
pe oraș — pînă Ja 18. I.; 
municipală — 25. I, Pe
troșani. Campionatul lice
elor : etapa municipală — 
18. I. — 28. II, Petroșani. 
TENIS DE MASA. „Cupa 
pionierului1* (11—14 ani) e- 
tapa localitate — pînă la
24. I.; etapa municipală —
25. L Petroșani. „Cupa 
U.T.C.'*; etapa municipa
lă — 25. I. Petroșani. TIR. 
Etapa lccalități — pînă în 
24. I. ;• etapa municipală 
— 25. I, Petroșani.

municipală — 26. IV, Lu
peni. „Crosul pionierului'*: 
etapa pe oraș — pînă în 22. 
III. ; etapă municipală — 
29. III, Vulcan. „Crosul 
Tineretului": (cat. 15—16 
ani; 17—19 și peste 19 
ani) etapa municipală —

29. III, Vulcan. Pentatlon 
atletic și concurs de ștafe
te (14—19 ani) etapa mu
nicipală — 9—10. V, Pe
troșani. BASCHET: „Cu
pa U.T.C." etapa munici
pală — 22. III, Petroșani. 
CICLISM. „Floarea Priete. 
niei" (cat. 11—14 ani) ; e- 
tapa pe localitate — pînă 
la 10. V. FOTBAL: (cat. 
8—10 ; 11—12 și 13—14

CALENDARUL
competițiilor sportive 

ce se desfășoară, în anul 
1981, în Valea Jiului, 

sub genericul „Daciadei“
ani) returul — 26. IV —7. 
VI ; turneul final munici
pal _ 13—14. VI. Petro
șani. GIMNASTICA. Cam
pionatul republican școli 
generale (cat. 7—14 ani) e- 
tapa pe localități — pînă 
în 24. I.; etapa municipală 
— 1. III, Petroșani. Festi
valul de gimnastică ritmi
că și modernă (14—19 ani) 
etapa municipală — 22.
III, Petroșani. HANDBAL. 
„Cupa U.T.C.”; etapa mu
nicipală — 22. III, Lupeni; 
Campionatul școlar ,s (cat. 
pînă la 14 ani F-j-B) școli 
generale etapa pe localita
te — pînă în 3. V. ; etapa 
municipală — 9—10. V, Pe

troșani. Campionat școlar 
licee 15—19 ani : etapa 
municipală — 18—19. IV, 
Petroșani. ÎNOT. „Cupa 
pionierului" (cat. 7—9 și 
9—12 ani) etapa munici
pală — 3. V, Lupeni. „Cu
pa U.T.C.*': etapa muni
cipală — 28. VI. MODE- 
LISM. Concurs de navo- 
modele — „Cupa U.G.S.R." 
etapa județeană — 15. VI,

Petroșani. ORIENTARE 
TURISTICA. Etapa pe lo
calitate — pînă în 3. V.;
etapa municipală — 10. V, 
Paring. POPICE. „Cupa
U. G.S.R.*': etapa munici
pală — 26. IV, Petrila. TE
NIS DE CIMP: „Cupa 
Scînteia Tineretului'* eta
pa municipală — 16. VIII, 
Lupeni. Complexul aplica
tiv „Pentru apărarea pa
triei" pionieri: etapa pe 
localitate — pînă la 10.
V. ; etapa municipală —
17. V. Complexul aplicativ 
„Pentru apărarea patriei'* 
U.T.C.; etapa municipală 
— 19. IV. - .

Cupe pe ramuri de producție

„Cupa Invățămîntului și 
culturii" : etapa municipală 
—>19. IV, Lupeni, „Cupa- 
Progresul din I.A.S. și con
silii populare*'. Etapa mu
nicipală — 26. V, Petro
șani. „Cupa Industriei u- 
șoare": etapa municipală 
— 14. VI, Vulcsn. „Cupa 
Minerului*': etapa localita
te — pînă la 5. VII,; eta
pa municipală — 12. VII ; 
etapa judej — 26. VII, Pe
troșani ; etapa finală — 
8—9. VIII, Petroșani. „Cu
pa Energeticianului'* eta
pa municipală — 11. VII. 
„Cupă constructorilor de

Alte competiții sportive de masă
Festivalul sporturilor de 

iarnă 27. — 28. I, Paring. 
„Cupa Unirii'* etapa pe lo
calitate — pînă la 18. I. 
Festivalul sportului feminin 
județean, etapa municipa
lă — 11—30 V; „Cupa 8 
Mai", etapa pe locali, 
tate — pînă la 19. IV; 
etapa municipală — 26. IV, 
Petroșani. Festivalul an- 
samblelor de gimnastică

Competiții universitare
atletism — 22. IV. 

ORIENTARE TURISTICĂ 
— 25. IV; SCHI —6—7 
II, Paring; ȘAH — 15—17. 
XII. 1981 ; TENIS DE 
CIMP — 18. IV; TENIS 
DE MASA — 21—22. II ; 
TIR CU ARCUL — 3. IV.

închiderea anului sportiv 
școlar și de pregătire pen
tru apărarea patriei — 14. 
VI ; Deschiderea anului

mașini" : etapa municipa
lă — 17. V, Petroșani. Mar
șul factorilor poștali, eta
pa municipală — 31. V, Pe
troșani, „Cupa Sănătății'*, 
etapa municipală — 7. VI, 
Vulcan. „Cupa chimistu
lui*' ; etapa municipală —* 
24. V. „Cupa Comerțului'*: 
etapa municipală — 29.
IX. Petroșani. „Cupa 
Constructorului", etapa 
municipală — 12. V, Lu
peni. „Cupa municipală a 
cupelor pe ramuri de pro
ducție : etapa municipală 
— 31. X. — 15. XI.

pentru preșcolari: etapa 
pe localitate — pînă la 17, 
V ; etapa municipală — 24. 
V, Petroșani. „Cupa De- 
cebal", etapa municipală
— 11—15. X. „Cupa Dia
mantul Negru'* — handbal
— aprilie 1981. „Cupa 30 
Decembrie", etapa munici
pală — 6. XII. Trofeul va
canței de primăvară — a- 
prilie 1981. . .

- etapa pe I.M.P.
sportiv școlar și universi
tar 1981—1982 Ja nivelul o- 
rașelor — 27. IX. 1981.

Acțiuni de selecție: gră
dinițe : sporturi de Iarnă 
•— în luna februarie; spor
turile de vară — în luna 
iunie. Școli și licee — mai
— iunie. I.M.P. anul I —■ 
octombrie. întreprinderi
— mai și octombrie.

Valea Jiului
Potrivit tradiției, ziarul 

nostru publică portretele 
celor mai buni sportivi ai 
anului 1980 din Valea 
Jiului. Rezultatele obținu
te de acești sportivi de 
performanță, cu care se 
mîndrește întregul nostru 
municipiu, n-au venit de 
la sine. Ele sînt rodul 
străduinței și perseverenței 
continue, al eforturilor 
depuse în multe ore de 
antrenament, al dragostei 
față de culorile clubului 
sau asociației sportive 
din care fac parte. It fe
licităm și noi pentru suc
cesele dobîndite și le u- 
răm, odată cu tradiționa
lul „La mulți ani'*, să , 
obțină nci performanțe pe 
tărîmul sportiv, în acti
vitatea profesională și la 
învățătură

5. DORINA DAMIAN 
este una din tinerele ce
le mai talentate în trage
rea la țintă cu arcul. 
Componentă a secției de 
tir cu arcul a Asociației 
sportive Minerul Aninoa- 
sa, antrenată de inimosul 
sportiv Vasile Tamaș, tî- 
năra arcașă a cucerit în 
anul 1980 numeroase con
cursuri, cîștigînd totoda
tă și titlul de campioană 
republicană.

1. IOAN BUCAN, com
ponent al echipei de rug
by, Știința Petroșani (an
trenor Gheorghe Băltăre- 
tu) și component al lo
tului republican, lot care 
în anul 1980 ne_a adus 
satisfacția uiîcr victorii 
internaționale de mare 
prestigiu.

6. CONSTANTIN DO. 
BRICA este un compo
nent de bază al divizio
narei A de popice Jiul 
Petrila. formație care a 
avut o bună comportare 
în actualul campionat. 
Sub bagheta antrenoru
lui Victor Miclea, el a 
cucerit titlul de campion 
republican la juniori și 
se află în atenția selecți
onerilor lotului național 
de juniori.

2. FRIEDERIC CSAS. 
ZAR, unul dintre cei mai 
buni navomodeliști ai ță. 
rii noastre, posesor al 
multor titluri de campion 
și recorduri republicane, 
component al secției spor
tive de navomodelism 
Jiul Petroșani, secția an
trenată cu pasiune de 
Lecntin Ciortan.

7. GIIEORGIIE GUIȚA 
se numără, fără îndoială, 
și printre făuritorii succe
selor obținute de echipa 
Jiul.Știința Petroșani în 
turul actualei ediții a 
campionatului diviziei B 
(tineret) de baschet. An
trenată de neobositul pro
fesor Teodor Szilaghi, 
formația Jiul.Știința a cu
cerit titlul de campioană 
de toamnă.

3. IOSIF CA VAI „înge
rul păzitor" al porții în
drăgitei noastre echipe de 
fotbal Jiul Petroșani, ca
re a dovedit seriozitate în 
pregătirea sportivă, ata
șament și dragoste față 
de culorile clubului.

8. AEON ClNDEA, spe
ranță a secției de lupte de 
la C.S.Ș. Petroșani, antre
nor Văsile Făgaș.

4. RITA și LI VIA 
GHEORGIIIȚA sînt su
rori și amîndouă s-au do
vedit printre cele mai 
buhe și mai ' curajoase 
concurente la sanie, nu 
numai din municipiul 
nestru ci chiar din țară.

LAV este una dintre ta
lentatele schioare din 
Valea Jiului. Componen. 
tă a secției dc schi a 
Clubului sportiv școlar 
din Petroșani, sub în
drumarea profesoarei Vir
ginia Petcrfi, a cucerit 
numeroase trofee în în. 
trecerile de schi alpin re
zervate copiilor.

10. 
naș. 
buni 
care a 
tot o schioară din cadrul 

SIMONA COSTI.
Printre cei mai 

sportivi ai anului 
trecut se numără

Dovadă, participarea lor 
la diferite competiții na
ționale și internaționale. 
Fac parte din C.S.Ș. Pe
troșani și sînt antrenate 
de tovarășul Grigore Pe
ter.

C.S.Ș. Petroșani, avînd ca 
antrenoare tot pe profe
soara . Virginia Peterfi. 
Acest fapt dovedește că 
la această secție se mun. 
cește cu multă seriozitate.

I
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.<TU4UW£4 IN LUzMF
R.P. POLONA

VARȘOVIA 5 (Agerpres). 
— într-o cuvintare radio
televizată rostită cu prile
jul Anului nou, președin
tele Consiliului de Stat al 
R.P. Pclone, Henryk Ja
blonski, a relevat — potri
vit agenției P.A.P, — că 
în jurul programului de 
înnoire socialistă și în 
munca desfășurată spre 
binele patriei se formează, 
în prezent, un larg front 
de atitudine conștientă și 
responsabilă față de pro
blemele generale. Unita
tea crescîndă' —• a adfiu-

gat el — constituie forța 
noastră cea mai puternică; 
de aceasta depinde viitorul 
poporului, depășirea greu
tăților situației actuale, a- 
sigurarea dezvoltării cu 
succes a țării. Polonia — 
se arată în mesaj — a 
fost, este și va'rămîne în
totdeauna fidelă alianțelor 
sale și, în același timp, 
este gata să colaboreze cu 
toți cei care năzuiesc să 
trăiască îh condiții de'pace 
și de respect față de alte 
popoare.

O declarație

LUANDA 5 (Agerpres). 
— Comitetul Central al Or
ganizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) a dat publi. 
cității o declarație în ca
re respinge cererile absur. 
de ale regimului din R-S.A. 
adresate O.N.U. de a recu
noaște marionetele insta
late de autoritățile de la 
Pretoria în Namibia-

Intensificarea luptei po
litice și armate a poporu
lui namibian, sub condu
cerea S.W.A.P.O., a con- 
strins regimul rasist de la 
Pretoria să accepte convor
biri directe cu Organizația

Demonopollzarea produselor petroliere 
Arabe Unite' în Emiratele

ABU DHABl 5 (Ager
pres). — Emiratele Arabe 
Unite au preluat controlul 
deplin asupra comercializă
rii și desfacerii produselor 
petroliere pe întreg terito
riul țării — s-a anunțat la 
Abu Dhabi. în acest scop, 
în această țară a fost cre
ată, în baza unei legi, a-

FILME

doptată în noiembrie anul 
trecut de guvernul fede. 
ral, o companie petrolieră 
națională care preia ope
rațiunile de comercializa
re și desfacere a produse
lor petroliere monopolizate 
de „British Petroleum 
Company", „B.P. Shell" 
„Caltex",

,,Săptămîna de acțiune împotriva 
discriminării muncitorilor străini"

BONN 5 (Agerpres). — 
în R.F. Germania a luat 
sfîrșit „Săptămîna de ac
țiune împotriva discrimină
rii muncitorilor străini", 
organizată la inițiativa A-

a S.W.A.P.O. privind situația

Poporului din Africa de 
Sud-Vest. Comitetul Cen
tral al S.W.A-P.O. —■ se a- 
rată în declarație a hotă- 
rît să trimită la Confe
rința pentru Namibia, care 
va avea loe în primele zile 
ale acestui an, la Geneva, 
o delegație condusă de 
Sam Nujoma, președintele 
S.W.A.P.O. Totuși, întrucît 
regimul rasist din R.S.A. 
recurge la tactica tergiver- 
sărilor în problemele le
gate de soluționarea pro. 
blemei Namibiei, C.C. al 
S.W.A.P.O. a botărît să 
intensifice lupta armată 
pe teritoriul hamibian- El

adresează mulțumiri state
lor africane din prima li. 
nie, țărilor socialiste, or
ganizațiilor internaționale 
pentru sprijinul material 
și politic acordat poporului 
namibian în lupta sa de 
eliberare națională, avan- 
gardei sale S.W.A.P.O. —■ 
singurul reprezentant legi
tim al poporului namibian. 
Declarația S.W.A.p.O. con
damnă, de asemenea, acți
unile agresivei repetate, 
ale regimului de la Preto
ria împotriva Zambiei și 
Angoîeî, state care susțin 
lupta de eliberare naționa
lă a poporului namibian-

Și

stră-sociației lucrătorilor 
ini din R-F.G.

La diferitele acțiunj or
ganizate în cadrul acestei 
manifestări, într.un număr 
de 40 de orașe ale țării au 
participat zeci de mii de 
muncitori străini, care au 
cerut îmbunătățirea condi- 
țiilor lor de viață și de 
muncă, pronunțîndu-se, tot- 
odată, împotriva exploată
rii, pentru adoptarea de 
măsuri care să pună capăt 
provocărilor la adresa lor 
din partea organizațiilor 
neofasciste și rasiste.

AFLAT într-un turneu 
în Luxemburg, corul de 
copii *din România «Voces 
Primavera" a oferit spec
tacole la posturile de radio 
și televiziune, la Fundația 
„PeScatore" și în centrele 
muncitorești Pascharge și 
Pettembourg.

I 
I

I 
I

I !.

Statistici îngrijorătoare în 
lumea apartheidului

Demonstrații ale 
oamenilor muncii 

francezi

Republicii 
preluat con. 
principalelor

PETROȘANI — 
iembrie: Norma 
Republica: Casta 
nă ; Unirea: Elvis.

LONEA : Viață dublă. 
ANINOASA : A IV-a 

înălțime-
VULCAN — Luceafă

rul : Șaua de argint.
LUPENI — Cultural:

Fericirea dintr.o casă 
veche ;
Vizita de dimineață.

TV

7 No.
Rae ; 
divi.

Muncitoresc:

9,00 Autorul preferat. 
Spectacol literar 
pentru elevi (par
tea a U-a).

9,40 Ce frumoasă este 
iarna (învățămînt 
preșcolar).

10,00 Film serial: „Uri
așul". Episodul 1 
(reluare).

41,05 Telex.
16,00 Telex.
16,05 învățămînt-educa- 

ție.
16,25 Curs de limbă en

gleză.
16,45 Almanah pionie

resc.
17,10 Forum cetățenesc.
17,35 Clubul tineretului.
18.20 îndrumări pentru 

lucrătorii din a- 
gricultură.

18,50 1001 de seri.
19,00
19.20

19,40

Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Mari formații mu. 
zicale muncitorești.

20,00 împliniri și pers- 
pective de la un 
cincinal la altul.

20,25 Premieră TV I 
„C en t r ul înaintaș 
a murit în zori"

I 
I

biroul P.I.R.
întreprinderea de rețele electrice Deva, 

cu sediul în Deva, strada George Enescu 
nr. 39, încadrează imediat

NAȚIUNILE UNITE 5 
(Agerpres)- —? Inechitățile 
în domeniul ocrotirii să
nătății între populația a- 
fricană și cea albă din Re
publica Sud-Africană sînt 
elocvent evidențiate de 
statistici, se subliniază în
tr-un studiu dat publicită
ții de Centrul O.N.U. îm
potriva apartheidului. în 
zonele rurale din Africa 
de Sud, 30—50 la sută din 
copiii african, mor înainte 
de a împlini 5 ani. Ulti
mele statistici oficiale sud- 
africane privind speranța 
medie de viață datează din 
1947 și indicau 36 anj pen
tru bărbații sud-africani și

37 pentru femei, cu peste
20 de ani mai 
pentru albi.

Principalele
morbidității în 
africanilor sînt

puțin decît

PARIS 5 (Agerpres). La 
oa_ 
au 

ac-

cauze ale 
rîndui sUd- 
malnutrîția 

și bolile epidemice. Potri
vit unuj studiu efectuat în 
1976 de Institutul Sud-A- 
frican pentru Relații Ra
siale, 65 la sută din copiii 
africani în vîrstă de pînă 
la 5 ani suferă de boli pro
vocate de malnutriție, iar 
la Johannesburg, 80 la su-

asemenea boli.

tă din copiii în vîrstă de
pînă la doi ani și 58 la
sută din cei în vîrstă de
pînă la 10 ani suferă de

începutul noului an, 
menii muncii francezi 
organizat c serie de 
țiuni revendicative în apă
rarea drepturilor lor. In o-, 
rașul Metz a avut loc o 
mare demonstrație, ia care 
au participat peste 3000 
muncitori si funcționari, 
care au protestat împotri
va curbelor de sacrificiu 
inițiate de patronat cu spri
jinul autorităților.

In orașul Mcntpellier a 
fost organizată o puterni
că demonstrație a munci
torilor imigranți, care au 
cerut reîncadrarea în mun
că a celor conqediați în 
mod arbitrar.

In 
avut 
tație 
unor
lor în masă.

GUVERNUL 
' Zimbabwe a 
traiul asupra 
ziare din țară — a anunțat 
în cadrul unei conferințe 
de presă Nathan Shamaya. 
rira, ministrul informațiilor 
și turismului in cabinetul 
premierului Robert Mugabe.

CA URMARE a fenome
nelor de criză dfe econo
mia suedeză, numai în o- 
rașui Malmo și în zonele 
învecinate, în anul care a 
trecut, s-au înregistrat 215 
falimente ale unor între
prinderi și firme industria
le. Ca rezultat, mii de mun
citori și funcționari au in
trat în rîndui șomerilor, al 
căror număr a depășit în 
Suedia 100 000 persoane.

centrul Parisului a 
loc o mare manifes- 
împotriva închiderii 
uzine si a concedieri-
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Nota "
Datoriile externe ale statelor latino-americane 

ale necesității noii ordini
împărțirea lumii în săraci 
și bogați.
. Potrivit raportului, defi- 

, citul global al balanțelor 
de plăți ale țărilor, latine - 
americane a atins, în 1978, 
o sumă fără precedent — 
16,4 miliarde dolari, ceea 
ce reprezintă o creștere de 
46 la sută în comparație cu 
anul 1977. In încercarea de 
a acoperi, măcar în parte, 
acest deficit, țările Ameri
cii Latine sînt obligate să 
solicite noi împrumuturi, 
atît unor insituții financia
re de stat străine, cît și 
unor bănci particulare de 
peste hotare. Și ajungem, 
astfel, din nou la proble
ma datoriilor externe, da
te rii generate, firește, și

argumente
Creșterea deficitului ba

lanțelor de plăți, amplifi
carea cuantumului datori
ilor externe, linia ascenden
tă a inflației constituie e- 
lemente dintre cele mai 
îngrijorătoare ale tablou
lui schițat de un raport 
al Băncii interamericane 
de dezvoltare referitor la 
situația economică a țări
lor latino-americane. A- 
ceste evoluții caracteristi
ce majorității țărilor si
tuate la sud de Rio Gran
de, subliniind realitatea 
dramatică a supraîndațo- 
rării „lumii a treia" se 
constituie, în același timp, 
în noi argumente în favoa
rea eliminării 
lui economic și 
de natură să

angrenaiu- 
financiar 

perpetueze

de alți factori, care în 1978, 
la nivelul Americii Latine, 
au ajuns la 109,8 
dolari. La aceasta 
gă împrumuturile 
lare, fără garanții 
mentale. In total, 
ge la cifra de 150 _____
dolari pentru 1980, la care 
în 1979 o-au mai a- 
dăugaț 20 de miliarde. 
Banca interamericană de 
dezvoltare citează ia acest 
capitol, situația unor țări 
în cazul cărora datoriile 
externe echivalează cu 90 
și, chiar 100 la sută din 
produsul national global. 
Și urmează cîteva cifre ce 
trebuie subliniate în mod 
deosebit : în 1978, sub for
ma beneficiilor la investi-

miliarde 
se adau- 
particu- 

guverna- 
se ajun- 
miliarde-

economice
țiile de capital, a dcbînzi- 
lor, a rambursărilor de 
credite din tarile latino-a
mericane au fost scoase 
fonduri însumînd 13,9 mi
liarde dolari-

Informațiile furnizate de 
Banca interamericanâ de 
dezvoltare pun într-o lumi
nă $i mai puternică o pro
blemă presantă a lumii 
contemporane, a cărei so
luționare este organic le
gată de amplificarea efor
turilor în direcția lichidă- 
rii subdezvoltării, a deca
lajelor dintre state, în di
recția creării unei noi or
dini economice internațio
nale.

T.A.

— un șef autocoloană

— un impiegat mișcare auto

— un automacaraglu
pentru autobaza Deva — zona Valea Jiului.

- muncitori necalificați (bărbați) absol
venți a minimum 10 clase pentru șantierul 
construcții montaj Deva lot 1 Deva și lot 2 
Petroșani, în vederea calificării în meseria 
de electrician.

Persoanele interesate se pot adresa ril- 
.nic la biroul personal-învățâmînt-retribuird 
al I.R.E. Deva și la lotul 2 Petroșani, zilnic 
pînă la ora 15,00.

Mica publicitate
PIERDUT diplomă cali

ficare electrician de mină 
seria B nr 144491, elibe
rată de I.M. Uricani, pe 
numele Radu Eugenîu- Se 
declară nulă. (4)

PIERDUT carnet student 
pe numele Todirel Lia, e- 
liberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se decla
ră nul. (8)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, fiica, ginerele, mulțumesc pe această cale 
tuturor celor care au participat cu prezență și flori 
la încercarea grea pricinuită de pierderea scumpului 

. nostru soț, tată și socru
SUTA GHEORGHF. (5)

NUȘA soție, mulțumește colectivului Biroului de 
asistență juridică Petroșani, colectivului Judecătoriei 
Petroșani, Consiliului de avocați al județului Hune, 
doara — Deva, rudelor, prietenilor, cunoscuților și 
vecinilor care au participat prin prezență, flori, lele, 
grame, telefoane la imensa durere cauzată de dispa
riția fulgerătoare în data de 26 decembrie 1980 a bu
nului și iubitului meu soț

avocat VLADIMIR SMIRNOV. .
îl voi păstra veșnic în sufletul meu trist și ne

consolat.

AZI se împlinește un ap de cînd a plecat dintre 
noi scumpul nostru soț, tată, bunic și socru

PREDIUS NICOLAE.
Amintirea lui va rămîne veșnică. (9)

R’DtCȚlA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


