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Ședința Consiliului de Stat
In ziua de 23 ianuarie 1981 a avut loc bune aprovizionări cu legume și fructe a 

ședința Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, președin
tele Republicii Socialiste România.

In cadrul ședinței, Consiliul de Stat 
a dezbătut și aprobat propunerile refe
ritoare la unele îmbunătățiri ale orga
nizării administrative a teritoriului Re
publicii Socialiste România.

Ținînd seama de dezvoltarea industriei 
din actualele județe Ilfov și Ialomița, de 
necesitatea folosirii cu maximă eficien
ță a suprafețelor de teren din această 
importantă zonă agricolă ă țării, pre
cum și în vederea asigurării unei mai
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DIRECTORI DE

ÎNTREPRINDERI

MINIERE SÎNT

SOLICITAȚI 
SĂ RĂSPUNDĂ

1. Ce măsuri atl întreprins pentru 
introducerea și exploatarea eficientă a 
utilajelor?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivității muncii planificate?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia luna ianuarie, trimestrul I și anul 1981?

Vineri a avut loc Capitală plenara Comitetului pentru problemele consiliilor populare, consacrată analizej activității desfășurate de consiliile populare în 1980 și sarcinilor ce revin organelor locale ale puterii de stat pe

r Azi, răspunde ing Gheorghe Marchiș, directorul I.M. Lupeni

Minerii Lupeniu’ui au un singur gînd, 
o singura voință: Sarcinile de plan 

să fie realizate și depășite 
lună de lună

7 Sîntem de cîțiva ani una dintre ce- * le mai mecanizate miniere to_ în_ oble*
1.întreprinderidin Valea Jiului și,todată, una dintre treprinderile care au ținut cele mai bune zultate în introducerea și exploatarea eficientă a utilajelor de mare productivitate. In etapă, pe care am ceput_o de scurtă me, ne-am orientat tivitatea pe baza perienței șpre rea continuității în ploatăre a acestor laje, adaptarea lor condițiile specifice zăcămînt ale minei. Prin .măsurile luate am asigurat prelungirea duratei lor de funcționare peste perioada programată.Sîntem pregătiți să extindem și vom extinde și mai mult mecanizarea din'subteran. Numai în trimestrul I al

această în- vre- ac- ex- asigura- ex- uti- la de

^m

acestui an vom medie 10 abataje tale susținute mecanizat și trei susținute metalic și tăiere cu combine, cu o lungime medie a fronturilor de 699 și respectiv 274 m. M-am referit doar la complexele mecanizate, dar mecanizarea a cuprins lucrările de pregătiri și deschideri — unde folosim combine de înaltă productivitate și mașini de încărcat de mare capacitate — și modernizarea transportului dinsubteran fără de care nu este .de conceput dezvoltarea unei mine mecanizate. Am extins mecanizarea și o extindem și în continuare și la suprafață in depozitele de materiale.O problemă pentru rezolvarea căreia solicităm mai mult sprijin — și nu o facem pentru prima dată — este realiza-

avea în fron_ rea micii mecanizări. Noi, cu forțe proprii, realizăm unele mecanisme de mică mecanizare dar nu sînt suficiente. Aceasta trebuie concepută, coordonată și realizată de specialiștii în domeniu.

municipiului București, Consiliul de 
Stat ajă Republicii Socialiste România 
a hotărîtjirmătoarele :

I. Reorganizarea actualelor județe Il
fov și Ialomița și crearea următoare
lor județe :

1. Județul Giurgiu, 
municipiul Giurgiu ;

2. Județul Ialomița, 
municipiul Slobozia ;

3. Județul Călărași, 
municipiul Călărași.

II. înființarea sectorului agricol ___
fov, în subordinea Consiliului Popular 
ai municipiului București.

cu reședința

cu reședința

cu reședința

pentru problemele

anul în curs, in lumina hotărîrilor Congresului al XII_lea al partidului, a orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
------------------------------7--------------------------- ' .....................

Forța de granit a națiunii
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noastre socialiste
IDEEA DE UNITATE

in
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îl.

Partlcipanții au dezbătut rezultatele obținute anul trecut de consiliile populare în activitatea econo- „mică, modul cum au acționat acestea pentru îndepli-
(Continuare In pag. a 4-a)

In procesul dezvoltării istorice a poporului român, Unirea înfăptuită cu 122 de ani în urmă, la 24 ianuarie 1859, a jucat un rol deosebit de semnificativ. .Ideea de unitate, conștiința originii de neam comun au fost, peste vremelnicele fruntarii, liantul care a absorbit. într-un singur torent, energiile maselor populare, visul înfrățirii lor veșnice într-un singur stat național, independent și unitar. Pentru veacurile care au succedat întemeierea statelor feudale românești, legăturile economice, politice, militare, culturale

au fost constante de bază ale istoriei țărilor române. Istoria națională a înregistrat numeroase acțiuni po_ litico-diplomatice, economi-
122 de ani 

de la Unirea 
Principatelor române

ce; și militare în care românii, de o parte și de alta a Carpațiior, s_au sprijinit reciproc, au conlucrat fructuos, însuflețiți de aceeași conștiință de neam.

Cel care a reușit prima dată, prin înțelepciune, curaj, și diplomație să asigure unitatea politică a celor trei țări românești în granițele unitare ale stat asemănător Traiane, a fost Mihai Viteazul, la anul 1600. Mai a- poi. voievozii români au făcut încercări de a reface unitatea politică ce a căpătat un contur tot mai clar în conștiința maselor.Secolul ai XlX-fea, bogat în evenimente isterice remarcabile, și_a lăsat pecetea și asupra ideii de unitate națională a poporului nostru. Astfel, ideile revoluțiilor din 1821 și 1848 au dat un impuls ridicării conștiinței de sine a poporului nostru.In contextul favorabil al slăbirii Imperiului oto-
prof. D. PELIGRAD

unuiDaciei

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Printre brigăzile de mineri de la I.M. Anitioasa 
care se evidențiază prin rezultatele obținute se nu
mără și brigada condusă de maistrul electromecanic 
Constantin Bostan. Foto : Ș.efan CRISTIAN

Dorin GHEȚA
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HORA UNIRII

Cu fierbinte recunoștință, gîndurile noastre 
se îndreaptă spre cel mai iubit fiu al poporului 

român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
1
1

Aleasă prețuire
Pentru tot ce s-a făurit și se 

în țara noastră, pentru viitorul 
ce va fi clădit cu mintea și brațele noas
tre vinjoase, aducem prinosul nostru de 
recunoștință intîiului bărbat al. țării, cel 
care a înflăcărat mintea și inimile noas
tre cu îndemnul de a ne făuri un viitor 
luminos și măreț.

Astăzi pășim in lume încrezători în 
forțele noastre de români care ne fău
rim propriul nostru destin, propria bu
năstare materială și spirituală. Cu fie
care cincinal pășim mai adine pe aceas
tă poartă. E visul nostru de secole, iar 
eu în prag de pensie am contribuit prin 
munca mea și contribui, ca șef de bri
gadă, la înfăptuirea acestui vis. Prin

Dumitru SABAU, 
șef brigadă, I.M. Vulcan

făurește 
luminos,

(Continuare In pag. a 2-a,

Marile împliniri le datorăm partidului, 
conducătorului iubit

Succesele obținute de poporul nostru în cons
truire^ noii societăți sînt materializarea politicii 
clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, care are 
în fruntea sa pe cel mai iubit și devotat fiu, tova
rășul , N i c o 1 a e Ceaușeseu. Ca 
urma re a î n f ă p t u i r i i programului 
de mecanizare a unităților miniere din Valea Jiu
lui, sectorul nostru a fost dotat cu cinci complexe 
de mare capacitate, cinci combine și alte utilaje, care 
însumează o valoare de peste 300 milioane Iei. Mi
nerii noștrj au înțeles efortul făcut de partidul și 
statul nostru pentru realizarea programului de me
canizare. ‘De aceea, cu mîndrie patriotică raportăm 
secretarului general al partidului că la decada a 
Il-a a lunii ianuarie, colectivul nostru a depășit sar
cinile de producție cu 6000 tone de cărbune.

Ing. D. DĂNCIULESCU, 
șef sector IV, I.M. Lupeni

(C'ahtihiigre in pag, a 2-a)

Garanția bunăstării noastre
Anul 1981 pune în fața constructorilor 

de locuințe din Lupeni sarcini deose
bite. Șantierului nostru îi revine sar
cina de a construi 172 de apartamente 
în zona. noului centru civic, la Bărbă- 
teni. Pe lingă acestea, vor mai fi cons
truite cu ajutorul colectivelor venite în 
sprijin din alte județe încă 1134 de a- 
partamente- Avem deci o perspectivă 
de muncă insuflețitoare. Sîntem conști- 
enți că rodul muncii noastre — noile 
blocuri și cartiere — va fi în folosul

Mihai POPESCU, 
maistru principal, șantierul 4 

Lupeni, Grupul Petroșani 
al T.C.H.
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(Continuare în pag. a 2-a)

Sînt multe evenimen
te dragi poporului nos
tru, dense pagini de is
torie care 
drumul străbătut 
milenii 
noastre cînd a devenit 
liber și stăpîn pe des
tinele sale.

Azi rememorăm anii, 
tot mai mulți, care s-au 
scurs de cînd Moldova 
și Țara Românească 
și-au ales capitală Bucu- 
reștiul. După izbînda de 
scurtă durată, e drept, 
dar pilduitoare, a lui 
Mihai Viteazul din 1600, 
atunci, la 24 ianuarie 
1859, prin voința popo
rului se realizează 
rea Principatelor 
mâne.

...Peste Milcov 
dintr-o parte în 
moldovenii și muntenii 
— frați români dintot- 
deauna. Fețele româ
nilor sînt brăzdate de 
lacrimi fierbinți. Sînt 
lacrimi de bucurie. Pes
te zăpada de ianuarie 
țara încinge Hora Uni
rii în ritmul dinamic, 
mobilizator al versuri
lor lui Alecsandri și al 
muzicii compuse de 
Alexandru Flechterma- 
cher...

Azi, cînd întregul arc 
Carpatic este al nostru, 
așa cum a fost de pe 
vremea strămoșilor, da
cii, cînd sub conduce
rea partidului am rea
lizat adevărata unita
te, ne-am cîștigat ade
vărata independență și 
demnitate națională, 
bucuria aniversării este 
mai mare, mai vibran
tă, mai profundă.

...'.-M. MUNTEANU ;

marchează 
prin 

pină in zilele
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Obiectiv major al comuniștilor de la I.M. Lonea

„Să ne raportăm activitatea 
la imperativele cincinalului 

cahtații și eficiențeiActivitatea desfășurată de oamenii muncii de la I.M. Lonea îndrumați eu competență de către comitetul și organizațiile de partid, s_a concretizat în creșterea producției de cărbune, în anul 1980, cu 68 000 tone față de realizările anului precedent.In cadrul dezbaterilor ce au urmat dării de seamă, rezultatele obținute în muncă de mineri au fost analizate prin prisma cerințelor și exigențelor subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a crește combativitatea revoluționară a fiecărui membru de partid. In referirile făcute de comuniștii care au luat cuvînt, privind nerealizarea unor indicatori la producția de cărbune cit și unele lipsuri din activitatea desfășurată de organizațiile de bază, s-a scos în evidență cerința de a nu se admite stări de indisciplină, ca fiecare om al colectivului să-și raporteze activitatea la cerințele cincinalului calității și eficienței. Aurel Negru, secretarul organizației de partid din sectorul IV, afirma: „Rezultatele muncii noastre puteau fi mult mai bune dacă 'ar fi fost o mai mare preocupare pentru recrutarea forței de ipuncă. pregătirea și ridicarea cunoștințelor profesionale. Au mai rămas și la noi propuneri bune făcute de comuniști în adunări generale, care nu în totalitate au fost soluționate. In anul a- cesta vom acționa mai prompt pentru reducerea fluctuației forței de mun_

că, întărirea disciplinei de producție, cunoașterea și aplicarea hotărîrilor de partid și a legilor țării noastre". Solomon Șore- cău, maistru electromecanic, . la sector VIII spunea : „Nu au fost folosite suficient organizațiile U.T.C. și de sindicat în mobilizarea oamenilor pentru realizarea sarcini- - lor de plan. In acțiunea de creștere a responsabilității muncitorești față de consumurile de energie am luat deja măsura să etanșăm mai bine coloanele de aer pneuma-
Adunări ale activelor 

de partid pentru 
dări de seamă

ier, directorul I.M. Lonea: „Avem condiții de realizare a sarcinilor de plan, angajamentul de onoare al activului nostru de partid este de a recupera, în lunile februarie și martie, restanța înregistrată în luna ianuarie, ur_ mînd ca pînă la sfîrșitul anului să realizăm un plus de 5 000 tone cărbune. Pentru acest lucru vom întări disciplina sub toate aspectele, domeniu, în care, în anul trecut, am fost deficitari. Vom acționa sub conducerea organizației de partid cu fermitate pentru a crește productivitatea în abataje prin folosirea mai rațională a utilajelor din dotare, a timpului de lucru de către fiecare cm al muncii"-.
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PROMT

PROGRAMUL 
universității politice' 

și de conducere 
Filiala PetroșaniIn ziua de luni, 26 ianuarie 1981, ora 17. au loc cursurile universită_ ții politice și de conducere după cum urmează :

— ANII I, II și III, 
Școala generală nr. 1

— GRUPELE DE 
STUDIU INDIVIDU
AL A ȘI B, la casa de 
cultură.La toate cursurile se vor dezbate documentele plenarelor C.C. al P.C.R. din octombrie și decembrie 1980.

tic, să scoatem pentru reparat toate ansambiele și subansamblele cu defecțiuni existente în mină". Victor Apostu, șeful sectorului II: „Creșterea productivității în acest an de la 4,6 la 5,2 tonfe/ post, impune folosirea e- ficientă a timpului destinat procesulu; de producție. In acest sens comuniștii sectorului au ho- tărît ca aprovizionarea fiecărui schimb din brigadă să o realizeze schimbul precedent, chiar peste programul de lucru. Vom reuși astfel să compensăm cele 40 posturi ce ne lipsesc la efectivul nostru și să ne realizăm planul începînd cu trimestrul II și în continuare". Ioan Vesa, secretarul organizației de bază nr. 7 transport : „Propun să se realizeze un sistem informațional mai bun între maiștrii sectoarelor de producție și cei de lă transport. Cooperarea acestora ar evita multe neajunsuri în realizarea producției de cărbune pe schimburi", Gheorghe Fe

Angajarea plenară a membrilor de partid, a întregului colectiv față de realizarea planului a făcut obiectul discuțiilorpurtate de mulți alți vorbitori, ca David Dobocan, Petru Cenușă, Grigore Mischiu, Culda Tudor, Petru Vasiu, Stoicoiu Constantin, care au evidențiat preocupările lor responsabile ale organizațiilor de partid pentru

(Urmare din pag. I)Va trebui ca în a- cest an să obținem productivități sporite față de realizările a_ nului trecut. In abataje, spre exemplu, în 1980 am realizat' 7328 tone/ post, iar în 1981 va trebui să realizăm 7,462 tone/post. La nivelul întreprinderii, de la 1,929 tone/post cît am realizat în 1980 va trebui să ajungem la 2,006 tone/ post, în 1981. In acest scop s_a prevăzut înlocuirea tehnologiei clasice pentru abatajele frontale pe înclinare din stratele 3, 5 și 8, cu . susținere mecanizată și tăiere cu combina. La nivelul întreprinderii va trebui să realizăm o creștere medie a vitezelor de avansare a a- batajelor frontale, iar prin utilizarea intensivă a complexelor de susținere mecanizate vom obține o creștere a producției pe complex și zi de la 416 tone în 1980 la
<_______ _______ __

424 tone în 1981. De asemenea la combinele din abataje vom crește producția realizată pe combină și oră de la 22,9 tone la 24 de tone.Tot pentru creșterea productivității muncii am întreprins o mare acțiune de concentrare a producției pe fluxuri și blocuri, așa cum am conceput și realizat în sectoarele III și IV unde a- vem silozuri-tampon cu capacități de aproximativ 1500 de tone. La sectorul VI, de asemenea, se va concentra producția pe flux unde vor fi amenajate trei silozuri cu o capacitate totală de peste 1000 tone de cărbune, silozuri care vor elimina stagnările din (cauza eventualelor defecțiuni pe flux.Acțiunea continuă și la celelalte sectoare.Desigur, toate aceste căi sau direcții de acțiune vor fi întregite prin măsuri organizatorice și acțiuni politico- educative de creștere a

răspunderii fiecărui om pentru îndeplinirea sarcinilor care ne sînt încredințate. Pentru că in final el, omul, este cel care va realiza creșterea producției la complex, la combină, el este cel care face adaptările și modificările, el este cel care trebuie să scurteze perioada de introducere și montare sau de deze_ chipare și evacuare a u_ nui complex mecanizat. Or, consider că acesta este unul dintre cele mai importante puncte pe care va trebui să punem, ca de altfel ca pînă acum, accentul principal — educarea omului în spiritul respon- z sabilității față de îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredințate.La cea de-a treia întrebare răspunsul * este foarte scurt: nevom realiza sarcinile de plan lună de lună și chiar le vom depăși. Acesta este angajamentul colectivului nostru.,
sporirea producției decărbune. In cadrul dezbaterilor lucrărilor adunării de activ, tovarășa Maria Mitrofan, secretar al Comitetului județean de partid a cerut organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor de la mina Lonea să acționeze cu e- xigență pentru îmbunătățirea calității producției de cărbune, să se asigure realizarea ritmică a planului de către toate formațiile în care scop comitetul de partid pe mină trebuie să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, să-și afirme pe deplin rolul conducător în întreaga activitate productivă.

Garanția bunăstării noastre
(Urmare din pag. U

tuturor celor ce muncesc 
și se bucură an de an de 
condiții tot mai bune de 
muncă și de viață prin 
grija partidului, a se
cretarului său general. 
Ața cum am mai 
spus, înflorirea neconte
nită a orașelor noastre, 
care an de an își îmbo
gățesc zestrea cu noi car
tiere și'sute de apartamen
te confortabile se datoreș- 
te politicii înțelepte a

partidului nostru, care con
duce țara pe drumul lumi
nos al socialismului și co
munismului. Garanția si
gură a făuririi vieții noas
tre noi o constituie fap
tul că la cîrma țării se 
află cel mai iubit fiu al 
poporului român, militan
tul revoluționar care se 
bucură de un înalt pres
tigiu în mijlocul poporului 
nostru, în întreaga lume, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Iată de ce

acum, în preajma sărbăto
rii zilei de naștere a to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. noi, cons
tructorii de locuințe din 
Lupeni, îi adresăm calde 
urări de sănătate, putere 
de muncă. Alăturăm oma
giului fierbinte angaja
mentul nostru de a face 
totul pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor ce 
ne revin în ampla activi
tate de investiții din orașul 
minerilor — Lupeni.

Comunista Adela Dom- 
șa se numără printre 
cele mai apreciate mun
citoare de la întreprin
derea de confecții Vul
can. Lucrind cu pasiune 
și pricepere, ea își rea
lizează ritmic sarcinile 
de plan.
Foto: Cristian ȘTEFAN

Teodor ARVINTE

SIMPOZION. Astăzi,
I la ora 8,30 în sala laboratorului de pompeI cadrul* ne vapozion rilor nostru . rie. In 
I nului vor fj prezentate și 
I ..susținute de către cadre 
l -didactice și specialiști din

din Institutului de mi- avea loc dedicat scumpe— 24 și 26 îanua_ cadrul .. simpozio-
un. sim_ aniversa- poporului

producție, referate știihți- torită. Pe cînd o astfel de fiee. ‘ acțiune la Lupeni, undepe artera principală â o_ rașului se circulă precum pe cei mai denivelat... drum forestier ?
SPECTACOL DE 

ZICĂ POPULARA 
DANSURI. Miine, la casa de cultură Petroșani și luni 26 ianuarie a.c. la clubul sindicatelor din Lonea va fi prezentat spectacolul „La porțile dorului" susținut de ansamblul „Banatul" din Timișoara. își vor da concursul cunoscu.

ACȚIUNE LĂUDABI
LĂ, in zona centrală a Petroșaniului a fost organizată o acțiune energică de curățire de gheață a carosabilului, îndeosebi la intersecții. Au acționat concomitent mai multe utilaje din dotarea E.G.C.L. și mai multe e peechipe, iar rezultatul notabil. Carosabilul, o bună porțiune a fost cu_ rățat de... denivelările de gheață și zăpadă bătă-

MU
ȘI

Aleasă prețuire
(Urmare din pag. t)

nuna mea au trecut mulți 
oameni, acum mineri de 
nădejde, șefi de brigadă și 
cadre de conducere. Desci- 
frind sensurile anotimpu
lui pe care care-1 trăim, 
urinînd îndemnul și orien
tările ce ni le-a dat parti
dul, am obișnuit or
tacii mei din briga
dă cu realizări care să_i 
așeze în fruntea colectivu
lui. Raportăm că în anul 
1980, îtn abatajul cameră 
am reușit împreună cu ei 
— Traian Borșa, Gheorghe 
Giosan, Tema Constantin, 
Gheorghe Mihăilescu, Con
stantin Alexe și ceilalți —• 
să realizăm planul în pro
porție de 105 la sută, ceea 
ce înseamnă un plus de 
.3000 tone de cărbune. A_ 
cesta-i răspunsul nostru 
mineresc la îndemnurile 
conducătorului iubit, tova
rășul N I C. O L A Eții interpreți Mariana Drăghiceseu, Lazăr Bla- goev, Elena. Jurchescu, Fi_ lofteia Moldova^ și alții 
(Mihai Vachold, coresp.).

RECITAL. De Ia ora 19, în sala clubului cultural studențesc din Petroșani este p.rogramat un recital de poezie și muzică folk dedicat aniversăriimorabilei zile a Unirii principalelor Române. Recitalul se va desfășura sub genericul „Unire în cuget și simțiri", fiind sus-
me

CEAUȘESCU. adresate cu 
ocazia vizitelor de lucru 
făcute la mina noastră. 
Acum, la sărbătoarea po
porului nostru, prilejuită 
de aniversarea zilei de 
naștere a secretarului ge
nerai al partidului, Mine
rul de onoare al Văii Jiu-

lui, ne angajăm să obți
nem rezultate și mai bune 
la producția de cărbune. 
Ii dorim din toată inima 
multă sănătate, putere de 
muncă, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
spre binele întregului nos
tru popor.

Marile împliniri
le datorăm

'Urmare din pag. I)

Pentru tot ce a făcut, de 
ușurare a muncii mineri
lor, pentru grija deosebită 
ce ne_o poartă nouă, mi
nerilor, adresez din toată 
inima iubitului nos
tru conducător, în numele 
colectivului sectorului IV, 
cu prilejul apropiatei ani
versări a zilej de naștere,ținut de forrnații dențești.
PROGRAM ARTISTIC Joj după_amiazâ, pionierii din cadrul Școiii generale nr. 6 Petrila au prezentat în fața lucrătorilor Fabricii de mobilă din localitate un program artistic. Sub bagheta prof. Gheorghe Mușca, tinerii elevi au interpretatlodiî de muzică populară și folk.
CONCURS. La spitalul orășenesc din Lupeni de cadre medicale

partidului
cele mai bune urări de 
viață îndelungată, sănăta
te și fericire, ani mulți în 
fruntea partidului și sta
tului. Marile noastre îm
pliniri sînt organic legate 
de numele și activitatea 
neobosită a secretarului 
nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care ne 
asigură viitorul nostru lu
minos.stu- participat la un concurs de șah și tenis de masă. Finala s-a disputat între echipele secțiilor ■ stomatologie și chirurgie-inter- ne. Victoria a revenit la tenis de masă echipei secției chirurgie-interne, iar la șah a rămas nedecisă 2—2. (M. Matyas).
Rubrică redactată de 

V.S. FENEȘANU

I
II
Ime.

ț Tntr.una ; cute, sear : Ilie Pintil i șani a fot : controlati 21-HD-163 i Fabricii d> î ducătorul < î tin Florea, i lan, se de î rută neîns< i de parcuri î să se justi I .că „îl duce i Traian He : domiciliu, ; ta își uite i ...decont". : o simplă ; mai putea î autovehicu : ficat traseu ; legatul a 1 cu prisipt la fel de p sancționat, ; vederilor amendă u : conducător i amatorilor
FĂRĂî Conducăi j Carol Hait : nist" la S.’ șani i s-a s misul de c to. De ce ‘ strada Re] Petroșani,! ianuarie a.i una după contravenți jat într-o timp ce < sens al di cula cored vehicul și aici să pr< cident, iar trului mui circulat p< terzis circ ror autov, încercat- sf transporta, mionui 21- teva cum care se gri gă la domi speram că tită și sus] misuiui de auto -41 voi tor să resi nSrmele ca tează circiI Cil
RECOă și In difer. ; țară se a> i nerea uno ; în circulaț î urmare ai acoperit ci ; ceței care i deosebi n< i mineața. I : diții recon■ ror conduc i să-și plan î riile cu p : timpul zile ; cu pruden i apropierea i rilor de j • piilor afla i în apropii i de autobu: ; lor pentru i indicată f : Ioacelor c î sonoră iai ; prindereai poziția de î evitarea p : a depășiri i vehicule a

j
■ Duminici 
Ș a.c. este i> 
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i proprietate 
: care au n 
: matricular a ..
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CinematografulITUDINE

24 ianuarie

Istoria
ERMIS

Ioan CHIRAȘ, 
. tipograf

educație cetăteneas- de educație artistică,
și maj mare.

loan Dan BĂLAN

cență lului României' complexă, organizată

Valea către soare 
scumpa Românie 

tare

înțelept al partidului și munca poporului 
meu

in zilele tre- pe strada din Pețro- „oprit și îtovehiculul aparținînd pîine. Ponto Constan- dlat la vo- asase pe o să în foaia A încercat ® susținînd ■e delegatul s, pînă la trucît aces_ acasă un îci, pentru ■tie. care jtepta, un și_a modi- iormal. De- !t „servit" dinet- Dar mpt a fost inform pre- ;ale, cu o rătoare și auto. Aviz
ului auto „profesio- :.A. Petro- >endat per- iucere aii- •’iindcă pe >licii din ziua de 15 a efectuat Ita două s_a anga- pășire în celălalt îului cirri alt auto- a cît pe că un ac- zona cen_ piului a raseul in- iției tutu- julelor. A f scuze că u autoca- )_1033, cî— ături cu ă să ajunul său. Să -îenda plă_ darea per- conducere ce pew Vil- e legea și reglementa rutieră.»

s

2

I
I
*
J

\ 
\ 
i

'A 
■ID ARI

?

zone din ță menți- dificultăți utieră, ca •osabiluluj heață, a rsistă în- ea și di-, :este contăm tutu- rilor auto e călato- dere pe >ă circule sporită în Iilor, locu- î ale co- -a săniuș, stațiilor i treceri- toni. Este irea mij- avertizare ceață a_ I urilor pe -lipire și ît posibil tor auto- în mers.
i ianuarie 
isă circu- 
:urismelor 
personală 
re de în- 
U SOȚ.

ctată de
<ĂUȚ
biroului 

miliției 
ni

CINTÂM BUCURIA VIEI» NOI
Mărturisire 
miinile atent, aici întîia oară, 
cunosc zvîcnetul de oțel și pară, 
cunosc începutul

o instituție de educație 
si cultură

firesc să privești în dimineață 
trupul pămîntului nostru românesc 
fremătător în ardoare și viață 
Și să-l faci mai frumos, e firesc, 
în dimineață de nou an, în lumină, 
ortacii pătrund mîngîindu_și pruncii, 
e în Ianuarie, este-o zj senină 
cîmd fiecare-nalță ofranda muncii.
Din gerul iernii se ridică focul 
Privirilor de-ncredere și pace, 
e Ziua de Unire cînd sorocul 
din vremuri dace floarea își desface.
O horă mare și de-a pururi vie 
în cîntec duce 
cum e firesc în 
cînd clipa e mai

Ți-am privit 
Palmele tale 
Palmele tale _______ ____r____
Ele au mîngîiat florile, aerul, lutul, 
Și freamătul atîtor șantiere, 
Brațele tale vibrează-a nebănuită putere, 
Și-n ele odihnesc de atîtea ori, 
Cărțile lumii ■— nesfîrșite comori. 
Miinile tale de muncitor și cărturar, 
Pentru noi sînt aripi spre culmi înalte, 
Sînt crez, sînt convingeri și fapte, 
Spre comunista eră.
Miinile și gîndurile tale însuflețesc prin fapte mereu 
Cuvîntul i

Istoria din noi e mărturia* timpului. Fiecare viață e începutul unui vis și la noi fiecare vis s-a înfăptuit Oamenii vin în Unire, după oameni brazde. plugarii tragde înmiresmată pîine, oțelarii topesc în clepsidră împliniri.Minerii făuresc zilnic un drum spre lumină.
Nela Terezia BĂNCILĂ

\
\
\
\
I
i
V.

tografice județene, sub îndrumarea Comitetului o- rășenesc de partid, cicluri tematice, culturale, apreciate de înșiși spectatorii t noștri, de punere în valoare a conținutului de idei cuprinse în filme, organic zînd, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", multe și variate acțiuni de moral-politică. că, de popularizare a normelor de protecție a muncii etc. Ne_am orientat către prezentarea și comentarea filmelor nu numai în sala cinematografului ci în sala de apel a întreprinderilor miniere, chiar pe schimburi la minele Lupeni, Bărbă- teni, la preparatie, întreprinderea „Vîscoza", în școli, pe șantierele-de construcții, în aer liber. Am organizat mese rotunde, dezbateri, concursuri „Cine știe, cîștigă" procese cinematografice pe teme edu-< cative. de isterie, de integrare a filmului în educația tinerei generații. de orientare școlară si profesională.
— Cum au primit 

spectatorii aceste acțiuni 
care lărgesc considerabil 
conținutul cinemato
grafului ?— La început am observat și rezerve din partea spectatorilor, însă acum, după ce am acumulat o experiență destul de begată, apreciază efortul nostru. Important este ca toate acțiunile noastre să fie diversificate — pe grupe de interese culturale, de vîrstă sau specific al muncii — și atractive (discuții și întîlniri cu actori și regizori. medalioane, filme în premieră).

— Care este eficiența 
acestei orientări ?— In fiecare an rite_am îndeplinit și depășit indicatorii noștri de plan. In 1980, de exemplu, am depășit indicatorul „specta- tcri“ cu peste 1000, iar pe cel valoric cu peste 32 000 lei, cinematograful „Cultural" fiind apreciat acum în primul rînd de spectatori. ceea ce ne stimulează preocupările în perspectiva acestui an. pentru că cinematograful este o instituție de educație și cultură.

T. SPATARU

climatul de eferves- educativă al Festiva- național „Cîntarea — manifestare din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, preocupat de valorificarea potențialului creator ăl poporului într-o nemijlocită legătură cu tezaurul spiritual, transmis din generație în generație, și cu viața nouă de astăzi — s_au născut numeroase inițiative în viata cultural- artistică a Văii Jiului. O astfel de orientare dă perspectivă de multi ani și muncii cu filmul în Lupeni, despre care ne.a vorbit tovarășa Iuliana 
Zamfir, responsabila cinematografului „Cultural", evidențiat de mai multe cri pentru activitate eficientă.

— Prin ce metode 
participă cinematogra-* 
ful la procesul de edu
cație, la viața culturală 
din Lupeni ?

— Am convingerea 
doar prezentarea filmelor 
pentru miile de spectatori 
nu este decît un prim pas 
în activitatea complexă de 
educație prin ____
filmului care este 
de artă, de cultură. De a_ 
ceea am inițiat, cu spriji
nul întreprinderii cinema-

i
IBin marele ram

Nu voi conteni niciodatăSă spun Că sînt un stejar DinCu

SPRE SOARE

Emil RADA, 
student

intermediul 
operă

mai trăim 
și sîntem

de folos, Românie, Partidul iubit ; un oștean neclintit, comunist de-omenie.
Aurel D. CÂMpEANU

că

Din căldura fiecărei noi prefaceri 
lutul modelat cu-atîta trudă
l-am luat dintr-un pămint cu flori 
înmuiat în rouă, înspre zori, 
dimineața cînd pămîntu-asudă.
Și l-am strîns în cupe de cleștar, de vis, 
elixir de pîine — pentru viața noastră, 
flori prea albe-n gînduri le-am făcut 

cununi 
într-un ceas în care nu visăm minuni 
conștienți de fapta ce ne mai așteaptă. 
Mai păstrăm fărîme din trecut în ochi, 
sîngele mai iese din pămînt în .. maci, 
ne mai doare-o urmă — mai iubim o 

dată, 
o clipă — m>ai durăm o faptă, 
de-o viață, și romani și daci.

Rahela BARCAN

AmCăPe
AșaînCinstesc calitatea ce-o am, Sînt parte din marele ram Al brațelor făuritoare.Să-ți fiu Mă-nvață Mă simt Un dîrz

codrul străbun, temerar, inima ne-ncovoiată.să zic pe drept, cu mîndrid, stau în Carpați, că-s român, soarta mea singur stăpîn, cum am vrut să se știe.oricare împrejurare

FERESTRE
M-am născut cu primele ploi, 
cu primele fulgere
și m-am încălzit la focul eternității. 
Am trăit simplu, așa cum trăiau 
strămoșii mei dacii. •
N-am știut decît un singur lucru : 
că soarele acesta, care ne încălzește 

inimile, e al nostru, 
pământul pe care pășim cu mîndrie 

nu poate fi înstrăinat, 
oamenii aceștia nu știu să-și coboare 

capetele. 
Eu m-am născut printre români, 
nu întîmplător străbunii mei 
mi-au lăsat această țară, 
cu trăinicia munților, 
cu rodnicia pămîntului.

cd
că

cu susur de izvoare,
cu bogății în suflet și zîmbete spre soare. 
Eu m-am născut aici
printre români și printre flori.
Eu, ca mulți alții, m-am născut aici, 
și-n trup îmi curge singe de român. 
Soarele nu ne-a uitat inimile, 
a răsărit odată cu destinul acestui neam, 
a rîs cu noi, a plîns cu noi, 
dar n-a uitat să răsară în același loc 

păstrat prin statornicie.
M-am născut printre acești bărbați 
am stat cu ei la masa istoriei 
căci eu sînt omul de azi.

Forța de granit a națiunii noastre
3

/Urmare din pag. I)

i

1

tuit forța inotrieă principală. Alături de ceilalți hune, doreni, locuitorii Văii Jiului au contribuit la înfăptuirea statului național român unitar (1918), ment remarcabil

man si atitudinii binevoitoare unirii din partea unora dintre marile puteri europene. dar mai cu seamă prin avîntul maselor populare, se înfăptuia, în 1859, Unirea Moldovei cu Țara Românească. Națiunea română a ales în amîndouă principate un singur domnitor — pe Alexandru loan Cuza.Unirea din 1859 a marcat o nouă etapă în progresul general al țării. în_ semnînd o deschidere spre reforme social_politice și

care uite-însu- pen-
economice novatoare, au brăzdat evoluția rioară a țării.Unirea din 1859 a flețit masele în luptatru cucerirea independenței de stat în anul 1877 și a condus, logic, la desăvîr- șirea unității statale de la 1 decembrie 1918.Așa cum evidențiază documentele Congresului al Xll-lea. cum a subliniat în repetate rînduri secretarul general al partidului, tovarășul N i c o l a e Ceausescu, în desfășurarea acestor momente istorice, masele populare au consti-

eveni- despre care ziarul nostru relata la timpul potrivit. UNITATEA NAȚIONALA — acest bun de neprețuit — pc porul nostru, condus cu înțelepciune de partid, a consoli- dat-o necontenit si apărat_o cu eroism.A revenit Partidului Comunist Român sarcina de a mobiliza si conduce masele populare, forțele progresiste într-o acțiune amplă, unită, revoluționară ■ îndreptată împotriva cercurilor conducătoare, pentru schimbări social-economi- ce si politice înaintate, fără precedent pe pămîntul României. Sub conducerea Partidului Comunist Român, la inițiativa și cu contribuția deosebită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe bazele materialismului științific în România socialistă a fost rezolvată — în spirit principial — problema națională, ge aplică consecvent politica de dezvoltare e- chilibrată a tuturor zonelor țării.

• „Omagiu părintelui 
iubit" (Școala generală 
nr. I Petroșani) ; „O via
ță de muncă și luptă în
chinate poporului, parti
dului'' (Școala generală 
nr. 4 Petroșani) consti
tuie teme pentru adună
rile pionierești din uni
tate și detașamente care 
se vor desfășura luni și 
sînt dedicate unei sărbă
tori Iubite de copiii Văii 
Jiului: aniversarea, zilei 
de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al parti
dului, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. in cadrul acestor ma
nifestări, care continuă 
să se desfășoare în toate 
școlile municipiului, în 
fiecare zi, au loc întîlniri 
cu activiști de partid și 
de stat, cu membri de 
partid cu stagiu din ile
galitate, montaje literar- 
muzicale, spectacole de

muzică și poezie revolu
ționară.

© Unirea Principate
lor Române, a Moldovei 
cu Țara Românească, în
făptuită la 24 Ianuarie 
1859, este o zi de veșnic

CARNET
și răscolitor patriotism. 
Acestui eveniment isto
ric îi sini consacrată as
tăzi la casele de cultură, 
cluburile sindicatelor și 
căminele culturale, în 
școliie Văii Jiului, mani
festări comemorative, 
spectacole, adunări festi
ve cu ceremonial pionie
resc (la Lupeni, Vulcan, 
Petroșani, Petrila).

9 în toamna anului 
1980 la I.M. Lupeni s-a 
constituit — în urma pre-

Ex libris realizat de 
Dafinel Duinea.

ocupărilor rodnice ale co
mitetului U.T.C. ain în
treprindere pentru a im
prima diversificare. și 
atractivitate vieții cultu
rale — formația ae mu
zică ușoară „Gențiana". 
„Activitatea ei, ne spu
nea tovarășul Silvia. Năs- 
tase, secretarul comitetu
lui U.T.C., s-a concentrat 
în întreprindere, în sala 
de apel, participînd cu 
bune rezultate la etapele 
Festivalului național al 
muncii și creației »Cinta- 
rea României»". Existen
ța acestei formații, și a 
altora, îndrăgite de ti
neri, ar fi necesar să se 
urmărească îndeaproape 
de către comitetele de 
cultură și educa’ie so
cialistă. de către cei care 
au responsabilități pred-' 
se în acest domeniu. Mă
car de repertoriu să ne 
întrebe, ți nu. numai cînd 
sînt concursuri"..



4 Steagul roșu

(Urmare din pag. I)nirea sarcinilor ce le-au revenit în construcția de locuințe, sistematizarea localităților, în gospodăria comunală și locativă, dezvoltarea micii industrii și a prestărilor de servicii, precum și în administrația locală de stat-Dezbaterile au evidențiat faptul că toate localitățile ' patriei au cunoscut o continuă înflorire, planul de producție-prestații în gospodăria comunală și locativă s_a realizat în proporție de 103,4 la sută, a- sigurîndu-se suplimentar servicii către populație și unități industriale în valoare de peste 600 milioa-

ne lei, iar planul producției globale a industriei mici a fost realizat în proporție de 112,4 la sută, cu o creștere de 33,5 la sută față de nivelul anului 1979.In anul 1980, fondul de locuințe din localitățile județelor s_a îmbogățit 186 mii cu 7 mii 1979. In iat, s_au merciale servicii1,1 milioane mp și dotăriS-a îndeplinit integral sarcina stabilită de primul congres al consiliilor populare de a se construi 500

cu de apartamente, mai mult decît’în cincinalul înche- realizat spații coși de prestări de însumînd ■ peste, alte social-culturale.

de mii de locuri în cămine de nefamiliști.In același timp, partici- panții la dezbateri au arătat că în activitatea consiliilor populare se mani-• - festă încă unele neajunsuriprivind îndeosebi nereali- zarea integrală a investițiilor și în construgția de locuințe, valorificarea insuficientă a unor resurse locale de materii prime și materiale refolosibile.Vorbitorii au subliniat sarcinilor ce le revin din necesitatea timp și în a planului construcții anul 1981, insistînd asupra respectării normelor de consum la energie, com.

bustibili, materii prime și materiale, asupra creșterii și diversificării producției bunurilor de consum șl prestărilor de servicii, a- trageriî în mai mare măsură în circuitul economic a resurselor locale.Plenara a stabilit măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității și creșterea rolului consiliilor populare în înfăptuirea politicii partidului, a

FILME 11,40
10,1011,35

S1MBĂTĂ, 21 IANUARIE 1981

îndeplinirii Ia buhe condițiuni de investiții și de locuințe pe
planul pe anul 1981 și pe întregul cincinal.In încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternic entuziasm, cei pre- zenți au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Noi aventuri pe vasul Poseidon ; Re
publică: Moara cu no
roc ; Unirea: Pierdut și regăsit.LONEA : întîlnire de gradul III, seriile I—II.ANINOASA: Vînătoa- re neobișnuită.VULCAN — Luceafărul : A patra înălțime;LUPENI — Cultural : Strada Hanovra ; Mun
citoresc : Șapte zile din ianuarie.URICANI: Vis de glorie.

»•••• •••• «•••••••• •••••••• • •••••• •••••••
TV

Curs de limbă franceză.Telecinemateca. Anunțuri și muzică.Cum vorbim, cum scriem corect. Concert educativ.Mozaic cultural- artistic-sportiv.18,35 Săptămîna politică.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19,20 Teleenciclopedia.20,00 O națiune puternică prin unitate și ideal — Arc peste timp. Evocare, versuri și , muzica.Teatru TV : „File din cronica Unirii", Telejurnal. Nocturna TV.
20,30

ACTUALITATEA ÎN LU/MC 9,009,30 Teleșcoală.Curs de limbă spaniolă.
Apel al S.W.A.P.0. pentru 

Namibiei
IN R.F. GERMANIA

eliberarea
DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). Comitetul pentru eliberare al Organizației Unității Africane a a- dresat un apel către toate tarile și organizațiile prietene în vederea sporirii sprijinului diplomatic, ma- ' terial și finanaciar pentru Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO), în scopul de a ajuta la eliberarea Namibiei.Acest anei ă fest dat publicității ia Arusha, localitate din Tanzania, în cursul unei conferințe de presă, de către secetarul general

COREEA DE SUD

Comutarea pedepsei 
cu moartea a liderului 
opoziției democrate

adjunct al Organizației U- nității Africane, Laban O- yaka.OyaRa a adăugat că „Comitetul pentru eliberare al OUA a aprobat în unanimitate o rezoluție în care se solicită sprijin moral si material pentru SWAPO, în scopul luptei efective împotriva autorităților rasiste din Africa de Sud.Totodată, Comitetul pentru eliberare al OUA a cerut grupului african de la O.N.U. să acționeze pentru convocarea unei reuniuni speciale a Consiliului de Securitate. în vederea e- xaminării problemei Namibiei. precum și a eventualelor sancțiuni împotriva Africii de Sud. inclusiv un embargo petrolier.

Intensificarea acțiunilor
neonaziste

BONN 23 (Agerpres). Intr-o declarație făcută joi și citată de agenția Associated Press, ministrul de interne vest-german, Gerhart Baum, a arătat că în cursul anului 1980 în R.F.G. ș_a constatat o intensificare a acțiunilor organizațiilor neonaziste, precum si o creștere numerică a acestora. După cum a precizat el, potrivit unor statistici, încă incomplete elementele neonaziste s-au făcut vinovate în 1980producerea a peste 1500 de diferite incidente, fată 616 semnalate în 1977, Totodată, în anul care a trecut.

numărul crimelor înfăptuite de neonaziști a ajuns la 104, față de 52 în 1978 și 97 în 1979. Din datele Ministerului de Interne al R.F.G. reiese că în țară e_ rau înregistrate oficial un număr de 75 de organizații de extremă dreaptă, care aveau un total de membri.Totodată, Baum cizat că, începînd1975, grupările neonaziste din R.F.G. încearcă să stabilească legături mai strîn- se cu organizații asemănătoare din Franța Belgia, Marea Britanie și alte țări vest-europene.

19 800a pre- cu anul
dede

22,0522,25

încadrează urgent șoferi pentru coloa
nele auto Uricani și Iscroni pe următoarele 
tipuri de mașini

— autotrolii
— autobetonieră CIFAROtM
— microbuz.

încadrarea se face conform Legii nr. 
57/1974.

Informații la sediul coloanelor.

SEUL 23 (Agerpres). — Cunoscutului lider al opoziției democrate din Coreea de Sud, Kim Dae Jung, condamnat la moarte de un tribunal militar din Seul, i_a fost comutată sentința în închisoare pe viață. După cum transmit agențiile de presă, comutarea pedepsei a fost decisă de cabinetul de miniștri sud_coreean, după ce, cu cîteva ore mai înainte, Curtea Supremă din această țară, potrivit procedurilor abuzive obișnuite confirmase totuși pedeapsa capitală, prin respingerea recursului înaintat de Kim Dae Jung.

PARLAMENTUL POR
TUGHEZ a aprobat pro
gramul guvernului condus 
de Francisco Pinto Balse- 
mao ,după ce în cursul dez
baterilor — care au durat 
trei zile — au fost respin
se trej moțiuni de cenzură 
propuse de partidele de

Pe
ale majorității de centru, 
dreapta a „Alianței demo
cratice" (Partidul social
democrat Centrul demo-' 
cratic și social și Partidul 
popular monarhist). Toate 
partidele de opoziție, prin
tre care Partidul Socialist 
și Partidul Comunist,

Mica publicitategazdă;
opoziție. După cum rele
vă agenția Reuter, în fa
voarea programului au vo
tat toate cele trei partide votat împotrivă.

Eforturi pentru soluționarea problemei 
cipriote

NICOSIA 23 (Agerpres). — La Nicosia s-a desfășurat o nouă ședință consacrată aspectelor constituționale ale problemei cipriote, informează agenția CNA. în comunicatul dat publicității la sfîrșitul ședinței se afirmă ca ambele

părți au prezentat „propuneri substanțiale" în legătură cu problema constituțională.Următoarea ședință este prevăzută să se țină la 28 ianuarie, cînd vor fi «abordate aspecte teritoriale ale problemei cipriote.

au

PREȘEDINTELE ALGE
RIEI, Chadlf Bendjedid l-a primit pe Aii Abdessa- lam Treiki, secretar pentru afaceri externe al Jamahi- riei Libiene. Treiki a avut, de asemenea, convorbiri cu ministrul de externe al ță- rii-gazdă, Mohamed Sed ik Benyahia. Au fost examinate, informează agenția JANA, relațiile dintre cele două țări și situația actuală din Africa.

nDiscriminarea rasiala"Un studiu recent efectuat de Comisia pentru e- galitate rasială si Consiliul pentru relații al municipalității Nottingham, din Marea Britanie, arată că solicitantii pentru funcții administrative, britanici de culoare au numai jumătate din șansele solicitanților britanici albi cu aceeași calificare. Din 103 companii. 48 la sută au refuzat cererile negrilor britanici sau au refuzat să le dea răspuns, în timp ce au dat curs cererilor albilor. „A- ceasta este o dovadă clară 
a respingerii sistematice a muncitorilor de culoare pe temeiuri rasiste și vine să confirme că discriminarea rasială este bazată, în Marea Britanie, pe preju-

diciul culorii pielii" — conchide raportul.Cercetările arată — subliniază Comisia pentru egalitate rasială — că rata discriminării la cererile de
arată că în ultimele 12 luni șomajul în rîndul minori- -tățllor britanice este cu 10 la sută mai mare decît media pe țară. Cînd membrii Comitetului pentru

Din presă străină
(„Tribune4' — Marea Britanie)

angajare în posturi administrative a crescut cu o treime de la efectuarea sondajului inițiat de Oficiul pentru planificare politică și economică la mijlocul deceniului trecut si că acest fapt este legat de creșterea, în ansamblu, a șomajului. Datele publicate recent de „Departament of Emplcyement Gazette"

relații rasiale al Camerei Comunelor au yizitat orașul Liverpool, deputatul conservator Jchn Wheeler arăta că rata șomajului era în rîndul locuitorilor de origine africană și carai_ biană din acest oraș de 60 la sută, față de media de 20 la sută. Toate datele indică același lucru — muncitorii ■.aici de culoare.

aduși aici in condițiile lipsei de forță de muncă, și copiii lor, fie că nu au de lucru, fie că sint angajați numai la munci grele, prost plătite.Pentru a lua doar un e- xemplu : noul sondaj e- fectuat recent de Oficiul de planificare politică si economică arată că la toate vîrsțele media cîștigului săptămânal al muncitorilor de culcare este sub cea a muncitorilor albi. Mai mult chiar, toate datele a_ rată — de Ia atitudinea celor solicitați în cadrul sondajului pînă la creșterea actelor de violentă împotriva negrilor — că rasismul justifică și întărește astăzi exploatarea muncitorilor de culoare, așa cum o justifica și o întărea în colonii.

STUDENTĂ caut de preferință centrai cu intrare separată. Informații telefon 41172. (84)PIERDUT carnet student pe numele Manole Elena, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (80)PIERDUT certificat de naștere pe numele Vasiu Rita, eliberat de Consiliul popular Ilia județul Hunedoara. Se declară nul. (68)PIERDUT legitimație de . serviciu pe numele Cazaca Victor, I.M. Loiiea. lă. (69)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tinea Giga, eliberată de întreprinderea de tricotaje Petroșani. Se declară nulă. (71)PIERDUT carnet student pe numele Murgilă Alexandru, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (72)PIERDUT chei Dacia 1300, în sat Iscroni. Rog găsitorul să le aducă în Vulcan, strada Republicii
ANUNȚURI

de

eliberată de Se declară nu_

71 B, Bloc F. 3 sc. 1 ap. 17. Recompensă. (73)PIERDUT carnet ’ de student pe numele Cor- nea Cornel, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (81)PIERDUT carnet de student pe numele Boțea Tudor, eliberat de Institutul de mine Petroșani.'Se declară nul. (83)PIERDUT legitimații: de serviciu pe numele lacob Dor.u, eliberată de I-M. Lu_ peni. Șe declară nulă. (74)PIERDUT carnet student pe numele Stoica Viorel, e_ liberat de Institutul de mine Petroșani. Se declara nul. (75)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele lisai Vilmuș, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (76)PIERDUT carnet de student pe numele Mihuț O- limpiu, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (77)PIERDUT carnet de student pe numele Mihuț O- vidiu, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (78)
DE FAMILIECOLECTIVUL secției Fizioterapie-recuperare medicală este alături de colega lor Popescu Minerva în greaua încercare. pricinuită de pierderea unicului ei fiu. Sincere condoleanțe. (82)

MÎINE, 25 ianuarie se împlinește un an de cînd a plecat dintre noi scumpul nostru tată, bunic și socru FARCAS IMRE — EMERIC.Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile noastre. (85)
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat iflȘ-i (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii nr, 67.


