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6849 tone de cărbune
îndeplinit

Sesiunea
Marii Adunări Naționale
La 23 decembrie -s-au reluat în plen 

lucrările sesiunii a patra a celei de-a 
VIII-a legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

Deputății și inivtații au salutat cu pu
ternice și îndelungi aplauze sosirea în 
rotonda Palatului Marii Adunări Națio
nale a tovarășului Nicolae Ceausescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarăși din 
statului.

împreună 
Ceaușescu, in

a celorlalți
conducerea partidului și

cu tovarășul Nicolae 
lojile oficiale au luat loc 

tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, alți tovarăși din conducerea de 
partid șl de stat.

Au luat parte, de asemenea, membri 
supleanți ai Comitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., membri 
Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii au participat, 
calitate de invitați, membri ai C.C. 
P.C.R. și ai guvernului, conducători 
instituții centrale, organizații de 
și obștești, personalități 
tre științifice, culturale 
ariști.

Au fost prezenți 
plomatice acreditați 
și corespondenți ai

Lucrările sesiunii
tovarășul Nicolae Giosan, 
Marii Adunări Naționale.

Pe ordinea de zi, adoptată la ședința 
clin luna noiembrie, se află înscrise :

— Proiectul de lege pentru modifica
rea și completarea I.egii nr. 30/1977 
privind Congresul consiliilor oamenilor 
muncii și Consiliul Național al Oameni
lor Muncii din industrie, construcții și 
transporturi ;

— Proiectul de lege pentru modifica
rea și completarea Legii nr. 5/1978 cu 
privire la organizarea și conducerea li

ai

în 
al 
de 

masă 
ale vieții noas- 
și artistice, zi-

de misiuni di-

Zile de efort maxim pentru minerii Paroșeniu- 
lui care in luna aceasta ridică ștacheta muncii la 
aproape 7 090 de tone de cărbune extras peste pre
vederile planului de producție. Cea mai mare con
tribuție la realizarea plusului amintit, o are sectorul
1 cu 3 868 tone de cărbune, urmat de sectorul II cu
2 981 ‘ '
plină 
taje. 
șilor, 
tinuă
Urmare acestei 
muncii la toate abatajele dotate cu complexe meca
nizate Recordul productivității în această lună este 
deținut de brigada condusă de Titu Teacenco care 
realizează o depășire de 6 tone pe post față de sar
cina planificată, reușind ca plusul producției de 
cărbune din această lună să fie de -1300 de tone. 
Acest destoinic colectiv realizează pînă în prezent 
peste prevederile anuale un plus de 21 815 tone 
de cărbune. Remarcabile productivități sînt obținute 
și de formațiile canduse de Nicolae Brutu, Gavrilă 
Mesz.-iros, Francisc Fazecaș și alții.

Creșterile la. producția de cărbune obținute de 
minerii Paioșeniului in această lună sînt argumente 
convingătoare, că destoinicul colectiv s-a pregătit in 
mod exemplar pentru producția anului viitor.

<______________

tone. La baza succesului consemnat stă munca 
de dăruire și abnegație a minerilor din aba- 

conjugată cu efortul colectiv al eleetrolăcătu- 
care au reușit să asigure o funcționare con- 
a utilajelor complexe existente în dotare, 

preocupări a crescut productivitatea

Alte două brigăzi de la 
sectorul II al minei Lo- 
nea (Andrei Antal și 
Gheorghe Balica) rapor
tează îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor a- 
nuale de plan. Brigada 
condusă de Andrei Antal 
înregistrînd un plus de 
3572 tone de cărbune în 
cele 11 luni, mai adaugă 
in luna aceasta încă 511 
tone de cărbune. Orga- 
nizînd mai bine activi
tatea în abataj, folosind 
mai judicios utilajele din 
dotare, 
crescut
muncii cu 16 la sută față 
de prevederile planului, 
remareîndu-se în mod 
deosebit Nicolae Căpiță, 
Petru 
Antal, 
ceilalți 
mației

șefi
la București, precum 
presei străine.
au fost deschise de 

președintele

nităților socialiste de stat;
— Proiectul de lege privind impozi

tele și taxele locale ;
— Proiectele de legi pentru aprobarea 

decretelor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat;

— Modificări în componența unor co
misii permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

La propunerea Biroului M.A.N., ordi
nea de zi a fost completata cu urmă
torul punct :

— Validarea alegerii unui deputat in 
Marea Adunare Națională și depunerea 
jurămîntului de credință și devotament 
față de Republica Socialistă România.

Intrîndu-se în ordinea de zi, depută
ții au validat alegerea ca deputat în 
Marea Adunare Națională, in circum
scripția electorală nr. 7 Nehoili din Ju
dețul Buzău, a tovarășului Vasile Caro- 
lică, care a depus apoi jurămîntu) de 
credință și devotament.

în continuarea lucrărilor, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv,. secretar al C.C. 
al P.C R„ prim-vicepreședinte al Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, 
președintele Consiliului Organizării E- 
conomico-sociale, a prezentat expunerea 
la Proiectul de lege 
.și completarea Legii 
Congresul consiliilor 
și Consiliul Național
eii din industrie, construcții și transpor
turi și la Proiectul de lege pentru mi di- 
fieări și completarea I.egii nr. 5/1978 cu 
privire la organizarea și con Încerca 
unităților socialiste dc stat.

pentru modificarea 
nr. 30/1977 privind 
oamenilor muncii 

al Oamenilor Mun-

(Continuare in pag. a 4-a>
s

Pregătiri febrile pen-

tru intîmpinarea lui

Moș Gerilă, intr-un pei
saj parfumat de cetină.

frontaliștii au 
productivitatea

Elekc.ș, Ludovic 
Mircea Pînzaru și 

membri ai for
am inii te.

Apartamentele Petroșaniului ia ora scadențelor
In puținele zile care au 

mai rămas pînă la finele 
acestui an se impune con
centrarea tuturor forțelor 
materiale și umane de pe 
șantiere pentru finaliza- 

' rea sarcinilor prevăzute in 
planul fizic de apartamen
te în 
sură 
ceste 
late
la. toate punctele de lucru 

Petrila Petroșani,

Petroșani. In ce mă- 
<înt concentrate a- 
forțe și cu ce rezul- 
am constatat recent.

își desfășoară 
i constructorii 

șantierului 
Este

acti- 
din 

al 
îmbucurător

unde
vi lalea 
cadrul 
T.C.H.
faptul că la Petrila luni,
21 decembrie ac. la blo-

i

Investițiile — ia 
termen și de caiitate

cui 38 se efectuau ultime
le finisaje în vederea pre
dării către beneficiar. O- 
dată cu predarea aparta
mentelor din blocul 38, 
care va avea loc în zile
le următoare, va fi înde
plinit integral planul de 
128 de apartamente pre
văzut in 1981 pentru Pe
trila. Și la Petroșani, după

cum ne-a asigurat tovară
șul Nicolae Sasu, șeful 
șantierului 1. există toate 
condițiile pentru preda
rea tuturor apartamentelor 
prevăzute in planul anual, 
chiar cu un devans de cî- 
teva zile. Afirmațiile șefu
lui de șantier au în mod 
evident acoperire în fap
te. La ansamblul 272, din 
centrul Petroșaniului se 
execută ultimele finisaje 
la blocurile 14 B si 14 C. 
Alte 20 de apartamente, 
în cadrul ansamblului 210 
apartamente sînt în fază 
avansată de execuție la 
blocul 46 C. La fronturile

V.S. FENEȘANU

(Continuare in pag a 2-a)

Calitatea și eficiența 
propagandei vizuale 

determinată de implicarea în activitatea 
coectîvelor de muncă

dezvol- 
socia- 

de ma- 
prc.pa-

1n procesul de 
tare a conștiinței 
liste o contribuție 
re valoare o are
ganda. domeniu de activi
tate Ia care participă, sub 
îndrumarea continuă și 
nemijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid, 
tot mai mulți oameni ai 
muncii. Etapa municipală 
a concursului propagandei 
vizuale, desfășurată in ca
drul actualei săptămîni, 
consacrată acestei laturi a 
muncii de partid, s-a con
centrat într-o foarte ex
presivă expoziție —• care 
evidențiază metode și for
me folosite in 
unei activități 
atractive — și 
fătuire care a 
til schimb de
S-a subliniat concepția u- 
nitară a muncii de propa
gandă vizuală (gazete de 
perete, folosirea caricatu
rii și epigramei, a panou
rilor informative cu ca
racter politico-ideologic si 
tehriieo-științific. puncte 
de informare — documen
tare și cabinete de științe

realizarea 
continue și 
într-o cons- 
fost un u- 
experiență.

sociale. stațiile de radio
amplificare), orientată în 
mod continuu către a.tivi- 
tatea productivă, infăți- 
șind cu promptitudine și 
talent, prin cuvintul s r.s, 
vorbit sau prin desen ins
pirat însăși viața colec
tivelor de muncă. Acest 
stil de muncă, implicat 
profund și multilateral in 
activitatea economică și 
socială, are o reală con
tribuție in realizarea sa
linilor de plan in mine
rit și în procesul instruc-* 
tiv-educativ din 
mint. La mina 
spunea Nieolae Gomoi, 
cretar adjunct al comite
tului de partid, nu există 
eveniment din viața co
lectivului căruia să nu i 
se acorde atenție. Prin 
frecvența edițiilor gazete
lor. tot timpul actualiza
te, prin caracterul con
cret al întregii munci de 
propT’andă audio si vi
zuală se contribuie in mod

economicâ 
o reală 

realizarea

învăță-
L.upeni,

se-

T. SPATARU l

(Continuare in pag a 2-a)

minunată 
pentru copii, lumini mul
ticolore, brazi impodobiți, 
căsuțe din povești (in for
mă de ciupercuțe, vagone- 
te, locomotive, lămpi mi
nerești), Moș Gerilă, Albă 
ea Zăpada și cei șapte pi
tici, zăpadă, multă, mili
ta veselie...’lată imaginea 
generală a „orașului din 
oraș", orășelul copiilor 
deschis ieri, in cadru fes
tiv, in centrul municipiu
lui Petroșani.

...Peste 1 OfIO de copii, 
șoimi ai patriei și elevi 
Pin toate școlile orașului 
Petroșani au .invadat" 
ieri, orășelul copiilor. O 
revărsare de bucurie, de 
glasuri ■ ■ăi laline și vesele, 
de obraji îmbujorați.

...Ca in fiecare an. prin 
gi ija Consiliului popular 
municipal, amenajarea o- 
rășehih'i copiilor a consti
tuit o pi cocupare serioa-

/ 4 ORĂȘELUL COPIILOR"
o lume sinceră și pura

să. Peste 20 de întreprin
deri și instituții din Pe
troșani au contribuit la 
realizarea acestui cadru 
plăcut, a acestei lumi de 
vis pentru cei mici. Mi
nele Dilia si Livezeni, 
I.R.E.H., E.G.C.L., I.U.M.P., 
I.R.I.U.M.P., C.C.S.M.,
U.T.E.T. și altele au ac
ționat cu răspundere in 
vederea realizării unor lu
crări „mari" pentru cei 
mici. S-au amenajat 
chioșcuri 
grija IC 
I.C.S.M.I., 
desfăcut ț 
desfacă 
cantități 
portocale.
duse de patiserie, fructe,

cu vinzare prin
\S.A. și A.P.,

și C.L.F. S-au
ii continuă sd sc
in aceste zile
însemnate de
dulciuri, pro-

jucării, ceai cald și cafea 
(pentru părinți !).

...O estradă special a- 
menajată (și cu mult gust 
estetic) de I. M. Livezeni 
va găzdui programe ar
tistice susținute de micii 
artiști mari, joi mâții ar
tistice laureate ale Festi
valului național „Cintarca 
României", din grădinițe 
și școli generale. In fie
care seară, din inițiativa 
colectivului de la cinema
tograful 7 Noiembrie, se 
vor proiecta filme de de
sene animate, chiar aici, 
in orășel.

...Așadar, orășelul co
piilor își așteaptă zilnic, 
acum, in vacanța de iar
nă, „locuitorii". Iar noi,

părinții, să ne întoarcem 
gindurile la virsta mănu
șilor agățate de git și, in 
minunatul decor al oră
șelului, să ne simțim mai 
curați, mai... copii.

...Orășelul copiilor este, 
dincolo de povești și lu
mini multicolore, o expre
sie a copilăriei fericite, o 
sfidare adusa „celor 
mari" care construiesc 
monștri distrugători,
bombe și rachete. Este 
întruchiparea glndului și 
speranței de pace a pă
rintelui tuturor copiilor 
din România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
liniștea și fericirea 
mii. Este îndemnul 
întreaga planetă să fie, 
acum și mereu, un orășel 
al copiilor, in care totul 
este frumos, curat, sincer 
și înălțător.

Ju
ca

Mircea BL’JORESCU
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Calitatea si>
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eficiența propagandei vizuale
activ la formarea conști
inței socialiste a mineri
lor care au dat economiei 
naționale peste 40 000 to
ne de cărbune cocsifica- 
bil. Toți participanții la 
consfătuire au remarcat 
relația directă dintre cali
tatea muncii de propagan
dă și eficiența activității 
economice. Caracterul func
țional. concret și operativ 
al intervențiilor gazetelor 
de perete, al caricaturilor 
inspirate, a punctelor de 
inform are-doeumentare, es
te o sinteză a gindirii co
lective — remarcau Petru 
Făgaș, secretar al comi
tetului orășenesc de partid 
Uricani. prof. Carmen Pă- 
trașcu de la Școala gene-

rală nr. 6 Petrila, Mihail 
Stan de la I.M, Paroșeni, 
Tiberiu Svoboda, de la 
I.M. Petrila —, impri- 
mînd eficiență tuturor e- 
forturilor de a promova 
metode noi, moderne, in
tegrate ferm în munca de 
partid, diferențiate con
form problematicii din fie
care întreprindere sau ins
tituție din Valea Jiului. 
Numai astfel munca de 
propagandă participă la 
realizarea sarcinilor de 
producție care constituie 
substanța învățămîntului 
politico-ideologic, a gaze
telor de perete și satirice. 
O astfel de concepție se 
răsfrînge asupra rezulta
telor obținute în realiza
rea sarcinilor de plan, a- 
șa se desprinde din acti

vitatea întreprinderilor 
miniere Lupeni, Uricani, 
Bărbăteni unde se folo
sește o bogată paletă a 
mijloacelor în propagan
da vizuală. O formă de 
mare valoare a muncii de 
informare și educare, care 
constituie miezul propa
gandei vizuale, sînt panou
rile „Fapul zilei", folosite 
încă prea puțin la multe 
întreprinderi.

Prin opiniile exprimate, 
consfătuirea a fost un viu 
schimb de experiență, care 
se răsfrînge în conținutul 
propagandei vizuale din 
Valea Jiului, orientînd cu 
fermitate spre eforturi con
tinue, direct implicate în 
activitatea economică. în 
realizarea sarcinilor de 
producție.

Tricotoarele Maria Bugnariu și Margit Ciobanu, de la Întreprinderea de tri
cotaje din Petroșani, urmăresc cu atenție funcționarea corectă a mașinilor de tri
cotat pe care le deservesc în cadrul secției tricotaje.

r Premiile concursului Apartamentele Petroșanîului la ora scadențelor
I 

II 
111

GAZETE DE PERETE 
întreprinderi miniere

Lupeni 
Uricani
Aninoasa

Licee

U' mare dm i>ag. II

I 
șani.

— I. M.
— I. M.
— I. M.

III — I. M. Lupeni.
GAZETE SATIRICE (licee)

I — Liceul economic și de drept ad
ministrativ Petroșani.

CARICATURIȘTI
Teofil Dobreanu și Ebergheni Alexan-

— Liceul industrial minier Petro- dru (I. M. Lupeni), Hoffer Petru și Mx>- 
ritz Iosif (1. M. Uricani), Adrian Popa și

Școli generale Gheorghe Macovei (I. M. Aninoasa), Ma-
— Școala generală nr. 6 Petrila, riana Dula și Eugen Filipoiu (I. M. Pe- 

Școala generală Aninoasa, Școa. 
la generală nr. 4

— Școlile generale
nr. 7 Petroșani,
Casa pionierilor 
triei Vulcan.

— Școlile generale
nr. 1 Petroșani,
FOTO CINECLUBURI

I — I. M. Aninoasa.
PROPAGANDA VIZUALA

I

II

III

Vulcan.
nr. 4, nr. 5 și

nr. 5 Petrila, 
și șoimilor pa-

nr. 5 Vulcan, 
nr. 1 Vulcan.

ția la o scară e turnată, 
iar ia cea de-a doua sca- 

forma- 
Kiss

mon-
remarcat

că paralel cu e- 
de realizare a 
anual de apar- 

în cadrul șantie-
cen-

Petro-

ră,. dulgherii din 
țiile lui Gheorghe 
și Gheorghe Sabin 
t°ază cofrajele.

In zona vechiului 
tru comercial al 
șaniului s-au săpat funda
țiile blocului 59 A si 59 
B, care 
tamente 
riginal, 
actualul 
Datorită 
tificate 
toate proiectele 
blocurile de locuințe 
1982 au un grad sporit de 
confort si de frumusețe.

In total. în anul 1981, la 
Petroșani și Petrila vor fi 
predate 444 de apartamen
te. Trebuie spus insă că. 
in ceea ce privește planul 
caloric, sarcinile pe anul 
în curs nu vor fi realiza
te. Ca și în ceilalți ani. a- 
ceasta se datore.ște în prin
cipal lipsei de preocupare 
pentru atacarea 
narea lucrărilor 
dărire comunală, 
mă urgență sînt 
lucrările la sursele de apă 
Taia si Livezeni, unde n-a 
fost atacată nici o lui rare 
în acest an. Intre planul 
la apartamente și lucrările 
de gospodărire comunală 
s-a creat- un decalaj care 
se cere lichidat în cei nai 
scurt timp.

șitul acestei săptămini în 
partea de jos a cartieru
lui Aeroport, pentru T.C.I.

Este demn di 
și faptul 
forturile 
planului 
tamente
rului I se acordă atenția 
cuvenită asigurării frontu
lui de lucru pentru anul 
viitor. La blocul 39 B. cu 
■34 de .apartamente echipa 
lui Mihai Baboie execută 
montarea panourilor mari 
la parter. Au fost atacate 
de către echipa lui Ion V. 
Ion si lucrările la blocul 
36 
de 
Și p
încheierea ultimelor lucrări 
la ansamblul 272 aparta
mente Aici, în prezent, la 
blocul 3 E, cu 32 de apar
tamente, se aduc prefabri
catele și cofrajele. Eleva-

trila), Nicolae Popa și Morar S. (I. M. 
Lonea), Petre Smed (I. M. Bărbăteni).

PUNCTE DE DOCUMENTARE 
POL1TICO-IDEOLOGICA

I — I. M.
II — I. M.

III — I. M.
CABINETE

— Liceul industrial minier Petro
șani
Liceul de matematieă-fizică 
Petroșani
Liceul industrial nr. 1 Lupeni.

ȘCOLI GENERALE
Școala generală
Școlile generale 
Petroșani
Școlile generale
nr. 5 Vulcan.

I

Petrila
Uricani și I. M. Paroșeni 
Lupeni si I. M. Livezeni.
DE ȘTIINȚE SOCIALE

cîte ori se 
și mun- 
panouri 
din 
Ion 

și Mihai Baboie.

I — 1. 
II — I.

M. Lupeni și 1. M. Uricani. 
M. Livezeni și I. M. Aninoasa.

IX —

III _
III — I. M. Lonea.

„FAPTUL ZILEI"
I — I. M. Uricani I —

II — I. M. Lupeni
CARICATURI ȘI EPIGRAME

II —

I — 1.
II — I.

M. Aninoasa 
M. Uricani

111 —

k____________________________________________

5

nr. .3 I.upeni Și

J

de lucru din blocul 46 
i-am intîlnit pe harnicii 
zidari din binecunoscuta 
brigadă condusă de Dumi
tru Postolache. alături de 
mozaicarii lui Dumitru 
Negoiță. In schimburi pre
lungite ori de
impune, au muncit 
eesc montorii de 
mari, prefabricate, 
găzile conduse de 
vid 
Petrila. la realizarea 
inte de termen a planului 
la apartamente și-au adus 
o contribuție însemnată și 
tîmplarii lui loan Tobă 
și zugrăvii din formația 
condusă de Nicolae Tudor.

Pe lingă apartamentele 
din zona «centrală a Pe- 
troșaniului Trebuie spus 
că au mai fost predate 60 
de apartamente la care se 
vor adauga- încă 20 la sfîr-

bri- 
Da-
La 

îna-

euprind 112 apar- 
și au un proiect o- 
mai frumos deeît 
ansamblu Hermes, 
unor insitențe ius- 
ale beneficiarului, 

pentru 
din

G, care va cuprinde 40 
apartamente. S-a trasat 
perimetrul blocului .36 
Anul 1982 va marca si

balcanice de juniori, de
butul a fost consemnat 
cu prilejul partidei susți
nute în compania Bulga
riei. Statistica noastră con
semnează 14 goluri înscri
se de el pentru formația 
„cadeților". Ce a urmat 
apoi ?

velion rezervat juniorilor 
și disputat în Israel, 
găsit într-o formă 
bită. mai ales în 
cu Australia (3—1 
noi), avînd parte 
mentarii elogioase.

— Două victorii ale Jiului 
poartă „semnătura" Lăs-

m-a 
deose- 

partida 
pentru 
de co-

parea lui Lăsconi la suc
cesul echipei' naționale 
știm mai puține.

— Am evoluat doar în 
partida eu Coreea, 
cidivă a unei mai 
întinderi m-a făcut 
ponîbil. Candidam la
lui Gabor, or el a fost cel

o re- 
vechi 
indis- 
postul

l/a/ea Jiului, matcă a tinerelor 
talente ale fotbalului

le unor jucători lalentați 
și experimentați, dar. 
primul rînd. oameni 
omenie. Mă refer 
vai, la Neagu. 
sau Sălăgean. 
lă m-am înțeles bine 
hunedorenii, mai ales 
Rednic 
privește 
Jiului a 
o matcă 
lor talente, 
pune bază într-un 
Popa sau Pocșan. 
jean, 
tra,

în 
de 

la Ca- 
Puiu Rusu

In naționa-
eu 
cu

Cît

si termi- 
de gospo- 
De maxi- 
îndeosebi

unul 
din antrenamentele condu
se Gog u Tonca. ..secun
dul'- Jiului, s-a prezentat 
un băiat care nu împli- 

mise 16 ani. In următoarea 
duminică a si jucat ca 
vîrf de alai în forma
ția juniorilor republicani. 
In primul meci, golul 
vinsilor a fost înscris 
ace] elev al Liceului 
dustrial din Petrila. 
fotbalist necunoscut i 
mit... Horațiu Lăsconi.

în- 
; de 
in
ii n 

nu-

— Debut în prima di
vizie, la Cluj-Napoca (mar
tie 1980). cînd nu împlini
sem 17 ani, apoi în toam
na anului 1980 am 
tri/his. spre „rodare" 
I.upeni. In divizia B 
pășit cu dreptul — 3 
luri in primele șapte
tape, seri.- a fost con
tinuată la „Luceafărul", au 
început 
numele
divizionarelor 
Jiu, 
la 
dubla
nală 
2—1) 
gol si 
lovituri
diționalul

lost 
la 

am 
go- 
e-

Tg.

In

ouiurtn

să-mi pronunțe 
cu respect portarii 

B din 
Tîrgoviste. Sibiu, de

Metalul București, 
întîlnire ințernațio- 

cu Turcia (4—0 și 
am înscris cîte un 

aii obținut două 
de pedeapsă. Tra- 

turneu de Re-

eoni : la Tîrgoviste și' 1—0 
cu S.C. Bacău, Lăsconi nu 
mai lîncezea de acum pe 
banca rezervelor. Trialul 
pentru Australia v-a pro
vocat emoții ?

— Am fost chemați .30 
de jucători, după dubla 
întîlnire cu Polonia (2—2 
și 0—0), am lost fericit 
cînd mi-am auzit numele 
între cei 18 care își eîș- 
tigaseră dreptul de a re
prezenta țara la mondiale. 
Cu atît mai mult- cu cît 
eu am lost mezinul echi
pei, or Sertov, Gabor, Red
nic, Andone. Balint, llie 
Costel sau Lovaș erau mai 
bine cunoscuți.

— Despre turneul de la 
antipozi, despre partici-

mai bun jucător al tur
neului. România merita 
titlul suprem, au recu
noscut-o jucătorii vest- 
germani. cuvinte de lau
dă la adresa noastră au 
avut Cesar Menotti, Vava, 
Helenio Herera. Gabor a 
câștigat „balonul de aur" 
la o diferență de 50 de 
puncte, dar, după părerea 
mea, Rednic a fost de-a 
dreptul senzațional.
, — Ucenicia la Jiul tre
buie desăvîr.șită. confirmă 
de fapt învestitura de în
credere care trebuie acor
dată juniorilor.

— Revin la șansă. Poate 
n-aș fi întrunit aprecieri
le antrenorilor dacă n-aș 
fi beneficiat de sfaturi-

mai 
și Andone. 
juniorii, Valea 
demonstrat că e 
fertilă a tinere- 

și acum poți 
Mircea 

în Sălă- 
Florescu, Bîrsan. Pe- 

Munteanu. In forma
ția Jiului trebuie să-și gă
sească locul cît mai mulți 
jucători care au deschis 
„abecedarul" fotbalistic la 
noi.

— Ce-și dorește Lăsconi 
în noul an ?

— Să adauge 
recunoscute — 
în viteză, șutul 
le picioare, simțul demar
cării și alte procedee teh- 
n ice . — 
să se i 
montele de pripă 
porții, 
mească 
terii. 
Fiindcă aici, in 
sa joc fotbal in 
re.

nota

FIER VECHI UITAT

calităților 
depășirea 
cu ambe-

lovitura cu capul, 
debaraseze de mo- 

in fața 
Adică, să-și mulțu- 

pe deplin supor- 
care au crezut in el. 

Vale, am 
continua-

Ion

Toată lumea cunoaște im
portanța deosebită pe lare 
fierul vechi o are pentru 
industria noastră. Harnicii 
lucrători din cadrul secției 
auto-moto a cooperativei 
„Unirea" din Petroșani au 
adunat intr-un colț al in
cintei secției, o mare can
titate de fier vechi consti
tuită din carcase de mașini, 
capote, uși. punți, jenți și 
alte piese auto ce nu și-au 
mai găsit întrebuințarea în 
urma înlocuirii lor cu al
tele noi. Grămada de fier 
vechi a depășit înălțimea 
gardului cu peste 2 metri 
in așteptarea lucrătorilor de 
la centrul de colectare, 
preindustrializare .și valori
ficare a materialelor refolo- 
sibile. Oare cînd va fi tri
mis acolo unde este aștep
tat acest valoros material ?

I
I
I

I
I

@ CURS DE CALIFI
CARE. Preocuparea pen
tru calificarea personalului 
muncitor se concretizează 
la I.M. Livezeni prin 
chiderea, în data de 
decembrie, a unui 
curs; Este vorba 
cursul de califi are
tru meseria de mecanici 
mașini și utilaje. Pînă în 
ziua de 20 decembrie s-au

des-
25

nou 
de

pen-

înscris să urmeze noul 
curs 14 muncitori.
• CERCUL de speologie 

„Piatra roșie" din Petrila 
a organizat, în perioada 
21-23 decembrie a.c., o 
tabără speologică de iarnă 
in zona Crivadiei. la peș
terile Tecuri și Clenji. A- 
lături de membrii cercului, 
la tabără au participat și 
zece elevi ai Liceului Vul
can din cadrul tînărului 
cerc de drumeție-speolo- 
gie al școlii. Tabăra a avut 
drept scop atît inițierea în 
speologie cît și continua
rea explorării peșterii

Clenji.
• CENACLUL LUCEA

FĂRUL. Iubitorii de poe
zie și stihuitorii de la 
I.U.M.P. s-au constituit, 
recent, într-un cenaclu li
terar aflat sub generosul 
generic eminescian „Lu
ceafărul". Prima întîlnire 
cu poezia se va petrece 
luni, în sala de ședințe a 
I.U.M.P.
• IN TABĂRA. Astăzi, 

73 de studenți ai Institu
tului de mine din Petro
șani, aflați în vacanta de 
iarnă, pleacă în taberele 
de odihnă organizate la

llercula-
Sina-

Mu-

In
ac- 

pen- 
cen- 
unor

Sîrgeorz, Băile 
ne. Oradea, Predeal, 
ia, Geoagiu. Izvorul 
reșului. Sibiu.
• CONTRACTARE 

raza orașului Uricani 
țiunea de contractare 
tru livrarea la fondul 
tralizat al statului a
cantități sporite de carne 
și lapte are un caracter 
permanent. Ca urmare a 
activității în teren a lu
crătorilor consiliului popu
lar și cu sprijinul unor de- 
putați, au fost deja con
tractate în contul anului

viitor 97 capete bovine și 
15 porcine.
• PREGĂTIRI LA CO

TA 2000, Din grupul celor 
40 de schiori de perfor
manță ce se antrenează în 
tabăra Ministerului Edu
cației și învățămîntului or
ganizată la Sinaia fac par
te și 15 schiori de perfor
manță ai Clubului sportiv 
școlar din Petroșani. Co
ordonarea activității aces
tora este asigurată de 
prof. Virginia Peterfi.
• CONCURS. In cadrul 

Școlii generale nr. 6 din 
Lupeni s-a desfășurat un

Ainteresant concurs cu te- ' 
ma „Cum circulăm ?" De
tașamentul clasei a V-a A 
in frunte cu Cătălin Năs- 
turică s-a dovedit cel mai 
bine pregătit, cîștigînd lo
cul I. Pe următoarele două i 
locuri s-*au situat echipa- | 
jele claselor a V-a B 
a Vll-a A.

si

Rubrică realizată de
Toma TAȚARCA
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Bărbați care onorează titlul de miner

Trăind cu senzația continuă că poți faci 
mai mult panliu căldura și lumina țării

® Prinosul faptelor de muncă ale 
minerilor sectorului III de la Băr- 
băteni poate li consemnat lapidar : 
17 000 de tone de cărbune extrase 
peste prevederile planului anual • 
La baza sporului de producție, cele

1 200 kg cărbune pe post mai mult 
obținute la productivitatea muncii 
• S-a înregistrat cu 10 lei mai pu
țin la cheltuielile materiale pe tona 
de cărbune.

Ce semnifică aceste ci
fre ? Lupta permanentă a 
întregului colectiv pentru 
autodepășire. Senzația 
continuă că unit in gind 
și faptă colectivul secto
rului poate face mai mult 
pentru sporirea producției 
de cărbune cocsificabil. 
Semnifică de fapt rapor
tarea către țară, către 
partid că vrednicul co
lectiv mineresc și-a ono
rat sarcinile de plan ale 
anului 1981 încă din data 
de 7 noiembrie. Este pri
mul sector de producție 
din Vale care realizează 
în acest an o asemenea 
performanță. Onorîndu-și 
în mod exemplar sarci
nile la producția de căr
bune, in acest an, minerii 
sectorului nu au uitat nici 
lucrările de pregătiri, vi
itoarele capacități pentru 
creșterea producției de 
cărbune ale anului 1982. 
Cinste vouă mineri de 
nădejde, oameni ai fap
telor mari, care ați înțe
les foamea de cărbune a 
bateriei nr. 7 de la Ga
lați care in anul viitor, 
mai exact din partea a 
doua a primei luni, va da 

din pintecele sale 800 009 
tone de cocs. Astăzi, citim 
cu mîndrie numele vostru 
incrustat cu hărnicia 
muncii pc graficul între
cerii socialiste Grumă- 
zescu, Sigismund, Fodor și

„SĂ MUNCIM ȘI SĂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST"
Samson, brigăzi de elită 
ale mineritului din Vale, 
călite în apriga bătălie 
din adincuri pentru a 
smulge mai multe tone de 
cărbune care înseamnă 
căldură și lumină, cocs 
și laminate, mașini și 
tractoare, pace și pîine.

lnsistind asupra resor
turilor acestei mobilizări 
totale, permanente care a 
animat colectivul cu o- 
bișnuita-i modestie, sing. 
Mircea Suciu, șeful secto
rului, ne relata : „Brigă
zile amintite sint doar 
nume de formații în spa
tele cărora se ascunde o 
puternică coeziune și su
dură sufletească intre 
membrii brigăzilor. Fără 
teama de a greși aș sus

ține că sectorul III, in to
talitate, a acționat in a- 
cest an, ca o singură bri
gadă — e drept, mai ma
re — dar gîndul și preo
cuparea fiecărui om al 
muncit a avut o singură 

deviză minerească: PA
TRIEI MAI MULT CĂR
BUNE ' lată motivul pen
tru care sectorul III nu 

•are o sumă de fruntași ci 
in întregul său este fruntaș. 
Toți și-au făcut datoria, 
au acționat uniți ca mem
brii unei brigăzi fiecare 
știind ce are de făcut".
Că lucrurile stau așa o 
dovedesc faptele. cele 
17 000 tone realizate de 
sectorul III din totalul 
de 20 000 de tone de căr
bune cit are mina în 
plus la extracția de căr
bune față de prevederile 
anului

Teodor ARV1NTE

£a Autobaza de trans
port Petroșani a 
Combinatului mini

er Valea Jiului lucrează un 
colectiv harnic care asi
gură întreprinderilor mini

ere prestațiile de transport 
auto. între oamenii acestui 
colectiv își desfășoară acti
vitatea și strungarul Dumi
tru Micu, om de 40 de ani 
din care 22 i-a dedicat a- 
cestei frumoase meserii. Cei 
6 ani de lucru la autobază 
au însemnat pentru el și 
pentru colectiv o perioadă 
de semnificativă afirmare. 
„Comunistul Dumitru Micu, 
spunea maistrul de atelier 
Mircea Vesa, secretarul or. 
ganizației de partid — este 
un bun meseriaș ; din mîi- 
nile lui ies piese de pre
cizie care sînt folosite la 
diferite mecanisme ale ma
șinilor. Contribuția lui la 
autodotarea atelierului de 
reparații este deosebită. 
Spre exemplu, el a con-

Stîmat și prețuit 
în colectivul de munca
struit din materiale recu
perate o presă de stanțat 
șaibe din tablă de cupru și 
aluminiu, șaibe care sînt 
folosite la etanșarea insta
lațiilor de alimentare a 
motoarelor Diesel. Tot din 
materiale recuperate a con
struit o presă hidraulică de 
40 de tone forță, care este 
foarte necesară la confec
ționarea în atelierul auto
bazei a unor dispozitive de 
rectificat pe strung, iar a- 
cum este preocupat de con
struirea unui valț de îndoit 
tablă. Apreciindu-i calită
țile profesionale și poli
tice, comuniștii din auto
bază l-au ales în biroul or
ganizației de partid unde, 
ca și pe linie profesională, 
își îndeplinește sarcinile cu 
foarte multă conștiinciozi
tate".

A

/nțelegerea cerințelor 
producției și dorința 
de a găsi soluții 

pentru rezolvarea proble
melor constituie resortul 
care declanșează multe din 
preocupările acestui pasio
nat meseriaș. „De multe ori 
am fost nevoit să întrerup 
alte lucrări pentru a con
fecționa cîteva șaibe. Pier
deam mult timp și mate
riale. Din această situație 
s-a născut ideea că tre
buie să-mi ușurez muH&i 
și să elimin risipa de ijlsf- 
teriale și energie, idee rtfâ- 
terializată în presa de ștaâ» 
țat șaibe" — spunea Du
mitru Micu.

Ideea de a confecționa 

presa hidraulică a pornit 
de la faptul că mulți șo
feri erau nevoiți să mear
gă la I.U.M.P. cu piese 
grele pentru a le recondi
ționa. „Atunci — spunea 
Dumitru Micu — mi-am 
zis că trebuie să avem și 
noi presa noastră, și cu 
gîndul de a-mi finaliza in
tenția am început cu strîn- 
gerea unor subansamble de 
la utilaje propuse pentru 
casare. Din acestea am 
construit presa hidraulică".

— Vă veți opri aici ?
— Nu. Am în proiect și 

alte dispozitive, iar faptul 
că rezultatele muncii mele 
se văd și sînt apreciate de 
colectiv mă stimulează 
spre și mai mult".

unea depusă cu răs
pundere și dăruire 
pentru fructificarea 

tuturor posibilităților de 
a obține economii de ener
gie și materiale și de a u- 
șura efortul fizic îl așează 
pe Dumitru Micu, lună de 
lună, în fruntea fruntașilor 
în producție și îi aduce 
prețuirea ți respectul între, 
gului colectiv al autobazei 
de transport.

Vasiîe BELDIE, 
muncitor la autobaza 

de transport a C.M.V.J.

De la o inimă
_______________ _____

la alta

Adoptase o atitudine în 
totală contradicție cu legile 
și cutumele noastre. Pentru 
a nu asigura întreținerea 
celor patru copii ai săi. 
Matei Luca din Uricani a 
luat hotărîrea să nu se 
mai... încadreze în muncă. 
In plus, a contractat un 
concubinaj cu Viorica Vla
dislav, mamă a trei copii, 
„cuplul” indrăgostiților s-a 
oploșit in casa lui Ion Dă-
jic din Petroșani. strada
Dă rănești, nr. 67. Pentru
ignoiarea normelor eticii 
noastre socialiste, Matei
Luca a fost condamnat la 
o pedeapsă de 6 luni, care 
va fi executată în peniten
ciar, Totodată, gazda prea- 
binevoitoare a fost sancțio
nată cu amendă, pentru ne- 
•espectarea dispozițiunilor 
legale

Lui Mihai lrimie din Pe
troșani i se dusese vestea 
de mare amator de turism. 
„Pasiunea" îl făcuse să-și 
abandoneze familia, fiind 
întîlnit, intr-un răstimp 
scurt, prin Timișoara, A- 
rad, Motru, Mătăsari etc. 
Dacă în urmă cu doi ani 
schimbase 4—3 locuri de 
muncă, din 1980 s-a decis 
să nu mai muncească. 
Tentația traiului parazitar, 
„coroborată” eu viciul be
ției l-a coborît sub nive
lul condițiilor umane nop
țile și le petrecea pe la 
prieteni sau in holurile 
blocurilor. Completul de 
judecată, întrunit în proce
dură de urgență, nu s-a 
lăsat impresionat de încer
cările lui gratuite de moti
vare, reeomandindu-i o 
perioadă de meditație de 
sase luni in dosul gratiilor.

De trei ori în doi ani, 
Vasile Gabor, om tinăr, în 
toată puterea cuvîntului, 
din Petroșani, a suferit 
condamnări pentru „încli
nația" înspre traiul parazi
tar. Pedepsele administrate 

s-au dovedit fără efect, 
deși lucrătorii de miliție 
au intervenit pentru înca
drarea lui la un șantier de 
construcții, la I.C.R.A., la 
E.G.C.L. etc. Abândonînd 
mereu locul de muncă, Va- 
sile Gabor găsea alintare în 
brațele unei femei, Maria 
Nistor, care îi putea fi... 
bunică. A dat din nou 
seamă in fața oamenilor în 
roba dreptății.

Suita celor care ignoră 
codul eticii socialiste, che
mați recent in fața com
pletului de judecată, după 
ce au fost depistați de lu
crătorii miliției (ne rela
tează plut. adjutant Vasile 
Mihai) se încheie cu Mar
gareta Moise din Petroșani: 
la 37 de ani n-a reușit să-și 
întemeieze un cămin trai
nic, dimpotrivă pune 
„bază" pe legăturile pasa
gere, tocmite in scopul ob
ținerii unor avantaje ma
teriale. A fost deferită jus
tiției, fiind condamnată la 
6 luni. Are timp acum de 
reflecție.

Sever NOIAN

„Lupul păru-și schim
ba...*, vorba bătrîneaseă 
plină de înțelepciune ne 
revine in minte cînd întîl- 
nim in viață indivizi cer
tați cu legea, recidiviști no
torii, asupra conștiinței că
rora nu mai acționează 
nici măcar sfatul bun al 
oamenilor de inima. Un 
soj de „lup” ajuns sur in 
penitenciare era și Ion 
Iconaru de prin părțile 
Brăilei Ispășind o pedeap
să, a legat prietenie „la 
cataramă cu Ciotoe Căl- 
dărar din Vulcan, care i-a 
încredințat un pont înain
te de „eliberare”.

— Dacă ajungi la Vul
can. dă de urma unui că
ruțaș Halter Ițic, are bani 
mulți și-i ține acasă. Un 
geamantan plin.

Abia depășise porțile pe
nitenciarului că și luase 
urma prăzii...

In ziua aceea de iarnă, 
căruțașul Simion .lunger

Colectiv deși tinăr. Falnica de mobilă I’etrila are in rîndurile sale compo- 
nenți ce demonstrează probitate profesională. Un exemplu relevant sînt munci
toarele Paula Kalman și ' iorica Gaia care execută frezarea unor piese ale 
garniturilor de mobilă din fluxul productiv, din miinile lor ieșind numai lucru 
<le calitate. „ : Șt NEMECSEK

nu era de găsit. Cu treburi, 
să transporte mobilă, îl 
cântaseră acasă' și Viorica 
Jlulgheru și Constantin 
Csapayi. O curte cu multe 
lucruri vraiște, în preajma 
depozitului de mobilă din 
Vulcan. Pe cei doi i-a 
surprins că o geantă de 
vinilin era aruncată pe un 
coridor. Ba parcă, prin fe
reastră zăriseră o umbră 
care încerca să se piardă 
în întuneric. Au luat gean
ta și au plecat spre mili
ție. Pe drum l-au întîlnit 
pe căruțaș și împreună au 
alertat lucrătorii de mili
ție.

Butrina aceea de peste 
80 de ani, care nu vedea 
bine, a întredeschis ușa.

— Aș avea de cărat ceva

Alibiul n-a rezistat
Anchetă

socială

mobilă, a îngăimat tinărul 
aceia necunoscut.

N-a apucat Să răspundă 
că cel căutat e plecat. A 
fost împinsă înăuntru, a 
fost lovită în cap. Infracto
rul a observat doi cetățeni 
intrînd în curte, a blocat 
ușa, apoi a dispărut în 
grădină. Luase însă din 
bufet 3 000 de lei, „păs- 

' trați" intre două farfurii.
Surprins pe cînd comi

tea o spargere în Buzău

• • •
Ion Iconaru a „mărturisit” 
că a pierdut buletinul de 
identitate, aflat intr-o 
geantă de vinilin, dar nu 
știe unde. Alibiul a func
ționat o vreme, apoi, pus 
in fața probelor, a recu
noscut tilbăria comisă la 
\ ulcan și celelalte rnatra- 
pazlicuri săvîrșite într-un 
răstimp scurt.

In urma derulării „filmu
lui” tilhăriei au reieșit însă 
o . serie de învățături- care 
prinți bine și altor oameni. 
tn jnimul ritul, banii nu 
trebuie finilfi la ciorap, 
sub saltea sau în bufet, 
doar la CEC sint in sigu
ranță, ba chiar aduc și do- 
bînzi tn al doilea rînd.

VASILE L„ Petroșani : 
Există anumite reglemen- 
tlft CU privire la primi
rea ambalajelor. Pe de 
altă parte. sticlele u 
„Sfirbituri" nu sînt pri
mite.

UN GRUP DE LOCA
TARI, Petroșani : Adresa- 
ți-vă organului municipal 
de miliție și semnalați ne
regulile constatate- la u- 
nitatea amintită de lv.

UN FOST PROFESOR. 
Petroșani. Aveți dreptate. 
La educarea tinerei gene
rații trebuie să colabore
ze eficient școala, familia, 
alte instituții sociale, dar 
un cuvînt greu il are si 
opinia publică.

ANONIM. Petroșani : 
Am luat legătura c ii Di
recția comercială a muni
cipiului Petroșani, aspecte
le relatate de dv vor sta 
în atenția lucrătorilor co
merciali si a conducerii 
1.U.S.A. și A.P.

atunci cînd intîlnini indi
vizi care atentează la bunul 
public sau particular, să 
nu ne rămînă indiferente 
faptele lor. Dimpotrivă, să 
luăm atitudine împotriva 
lor, să curmăm din fașă 
actele antisociale, să -eon- . 
tribuim eficient la depolu
area climatului social și, 
implicit, la reeducarea ce
lor care au săvîrșit abateri 
grave de la. normele eticii 
socialiste. în acest sens, a- 
titudinea celor doi cetățeni 
din Vulcan, Victoria Dul
gherii și Constantin Csa
payi, merită toate laudele, 
se constituie într-un mo
del de comportare, de ini
țiativă civică.

Ion VULPE, 
cu sprijinul 

It. col. Stefan COJOCARU
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Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag li

Raportul comisiilor per
manente ale Marii Adu
nări Naționale care au e- 
xaminat și avizat favorabil 
aceste proiecte de legi, a 
fost prezentat de tovarășul 
Ștefan Mocuța, președinte
le Comisiei pentru sănăta
te. muncă, asigurări sociale 
și protecția mediului.

A urmat apoi discuția 
generai ■ comună pe mar
ginea a, estor proiecte de 
acte n >rmative.

După discuția separată 
pe articole, Marea Aduna
re Națională a votat in u- 
nanimitate cele două pro
iecte de lege

Treeîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de 
zi, au fost prezentate expu
nerea la proiectul de lege 
privind impozitele și ta
xele locale, și raportul 
comisiilor permanente de 
specialitate care au avizat 

•fiezitrmitre, uestindere
HELSINKI 23 (Ager

pres). — La Helsinki a fost 
creat Comitetul de colabo
rare al organizațiilor de 
tineret finlandeze, în ve
derea unirii eforturilor ti
neretului din această țară 
în lupta pentru pace, de
zarmare si destindere. A- 
cest comitet va reprezen
ta pe arena internațională 
peste 50 de organizații de 
tineret și studențești fin
landeze, de diferite orien
tări politice. Una dintre

Raport al Comitetului regional pentru Africa 
al Organizației Mondiale a Sănătății

BRAZZAVILLE 23 (A-
gerpres). — Regimul de 
discriminare rasială din A- 
frica de Sud reprezintă nu 
numai un anacronism al 
zilelor noastre dar practi
cile sale curente creează 
pericole pentru însăși viața 
populației majoritare — re
levă un raport al Comite
tului regional pentru Afri
ca al Organizației Mondi
ale a Sănătății, dat publi
cității după o recentă reu
niune desfășurată la Braz- 
zoville. Astfel, din cauza

Nu. nu este vorba aici 
de lJ5mînt — planeta al
bastră din sistemul solar 
pîndită acum, din păcate, 
de riscul pustiirii dacă o 
nesăbuită hotărîre ome
nească de declanșare a u- 
nei conflagrații nucleare 
ar fi înfăptuită. Nu vom 
vorbi aici despre frumu
sețea stranie a Terrei vă
zută din spațiu și relata
tă, nouă sub forma unei 
comparații deosebit de su
gestive „Pămîntul parcă 
ar fi un uriaș creier (ci
tat din cuvintele unui as
tronaut american). Nu es
te vorba de a privi Pă
mîntul de departe, ci de 
foarte aproape, așa cum 
îl cunoaștem noi ca țari
nă și lut, dar nu mai pu
țin „pămînt al oamenilor" 
— ca să folosim expresia 
lui Saint Exupery.

Pe scurt — constată 
„Development forum", pu
blicație a O.N.U., trei din 
patru persoane de pe a- 
ceastă planetă își cons
truiesc locuințe din pă
mînt. In Nigeria, ca și 
în Indonezia, în America 
de Sud sau în Oceania, 
pămîntul amestecat cu di
verse alte materiale, us
cat sau ars, bătătorit și fră- 
mîntat de miinile oame

Sesiunea Realități social-economice din țările 
in curs de dezvoltare

proiectul acestui nou act 
normativ.

Pe marginea proiectului 
de lege au avut loc dezba
teri.

După discuția pe articole. 
Marea Adunare Națională 
a votat în unanimitate Le
gea privind impozitele și 
taxele locale. Au fost pre
zentate apoi expunerea la 
proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor eu 
putere de lege emise de 
Consiliul de Stat, și Rapor
tul Comisiei constituționale 
și juridice a Marii Adunări 
Naționale.

A urmat apoi discuția pe 
articole, după care, depu
tății au votat în unanimi
tate legile pentru aproba
rea decretelor cu putere 
de lege emise de Consi
liul de Stat.

La ultimul punct de pe 
ordinea de zi, președintele 
Marii Adunări Naționale a 
supus spre aprobare pro

principalele direcții de ac
țiune ale noului organism 
creat vizează participarea 
la pregătirea Conferinței 
tineretului din țările nor
dice în vederea creării u- 
nei zone danuclearizate în 
nordul Europei, ce urmea
ză să fie organizată in 
toamna anului viitor. în 
capitala Suediei.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 23 (Agerpres). — 

condițiilor deosebit de grele 
de viață, 50 la sută din 
copiii de negri încetează 
din viață înainte de a îm
plini 10 ani. în zonele ru
rale sud-africane, se arată 
in document, locuite în 
majoritate de negri, la fie
care trei minute moare un 
copil. Aceste statistici de
notă o situație cu atît mai 
gravă cu cit este vorba de 

țară care, prin produsul 
național brut, se află prin
tre cele mai bogate din 
lume, reievă raportul orga
nizației. dar în care bogă

nilor ia forma unui ma
terial de construcție din 
care se fac case, adăpos
turi pentru animale și, al
te construcții necesarei De
sigur, se arată in publica
ția citata. în momentul 
în care cimentul este ma
terialul de construcție cel
'ZZZZZ/ZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZ//ZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZ///Z/Z/ZZZZZZZZ///ZZZZZ^

NOTA EXTERNA

Pămîntui oamenilor

mai căutat, pămîntul este 
considerat un material- in
ferior. Cimentul este mai 
durabil și mai rezistent și 
el este, intr-un fel. un 
semn al progresului. To-, 
tuși, în țările tropicale — 
spun experții — pămîntul 
este preferabil cimentului, 
care devine foarte fierbin
te pe vreme călduroasă.
Prin contrast, locuințele 
făcute din pămînt sînt ră
coroase pe vreme caldă si 
călduroase pe vreme rece. 
In plus, pentru țările in 
curs de dezvoltare utiliza
rea cimentului înseamnă 
consum mare de energid 
și, deci. cheltuieli mai 

punerile Biroului M.A.N. 
cu privire la modificări in 
componența unor comisii 
permanente, determinate 
de faptul că în ultimul 
timp, unii deputați, mem
bri ai comisiilor permanen
te, au fost numiți membri 
ai guvernului sau repre
zentanți diplomatici, „ iar 
unele locuri au devenit va
cante.

Marea Adunare Națio
nală a adoptat în unani
mitate propunerile referi
toare la modificările inter
venite în componența unor 
comisii permanente.

în încheierea lucrărilor 
Sesiunii a IV-a a celei de-a 
V' 11 l-a legislaturi, tovarâ- 

' șui Nicolae Giosan în nu
mele Biroului Marii Adu
nări Naționale a adresat 
deputaților călduroase feli
citări și cele mal bune u- 
rări de sănătate, cu prile
jul Zilei proclamării Repu
blicii și a Anului Nou.

„Dorim învățămînt, nu 
înarmare !“, „Vrem școli, 
nu bombe !“, „Vrem pace!" 
— acestea au fost lozinci
le sub care au participat 
la o demonstrație mii de, 
tineri din Berlinul occi
dental. Demonstrația s-a 
încheiat cu un miting. în 
cadrul căruia numeroși 
vorbitori s-au- pronunțat 
pentru pace, în favoarea 
sporirii alocațiilor desti
nate învățămîntului.

ția este folosită în benefi
ciul unei minorități.

în ce privește numărul 
de medici pe locuitor, în
fățișarea inumană a apart
heidului iese și mai mult 
la iveală, în document a- 
rătîndu-se că există un 
medic pentru 400 de locu
itori aibi și numai unul 
pentru 44 000 de negri. De 
asemenea. la același nu
măr de negri sint dispo
nibile numai 3 paturi de 
spital, față de 15 pentru 
albi.

mari. Iată de ce — spun 
specialiștii — ca material 
de construcție pămîntul 
poate fi luat la modu1 “1 
mai serios în considerație, 
dacă se ține seamă de fap
tul că pînă în anul 2 000 
locuitorii statelor sărace 
a'.e lumii vor avea nevoie

de circa o jumătate mi
liard de locuințe, rară a 
face din pămint singurul 
material de construcție ce 
poate fi utilizat de țările 
în curs de dezvoltare, • pă
rerea specialiștilor este că 
pledoaria pentru promo
varea lui este necesară. A- 
ceastă tendință — scrie 
„Forum de Devellopement" 
— este vizibilă în multe 
state ale lumii. In Sudan, 
de pildă, guvernul a alo
cat un milion de dolari 
pentru realizarea de cără
mizi și blocuri din pămînt 
pentru construcție. Măsuri 
similare au fost adoptate 
în Zambia, in Salvador și

ADDIS ABEBA 23 (A-
gerpres)- — Primul atlas 
geografic național din is
toria Etiopiei a fost ela
borat de Direcția topogra
fică de stat din această 
țară africană, Atlasul cu
prinde, pe lîngă un set de 
hărți, o cuprinzătoare pre
zentare a resurselor natu
rale și umane ale țării.

*

KHARTUM 23 (Ager
pres). — Autoritățile de la 
Khartum au elaborat un 
program de valorificare a 
întinselor terenuri de sa
vană din vestul țării, unde 
vor fi create ferme agri
cole și zootehnice pilot, 
care urmează să aplice me
todele cele mai potrivite 
pentiu adaptarea la condi
țiile țării a unor culturi

IN SECTORUL de vest 
al Beirutului vor fi luate 
măsuri sporite de securi
tate pentru a restabili li
niștea perturbată grav în 
ultimele zile de valul de 
explozii din autovehicule 
în cursul cărora au fost u- 
cise sau rănite mai mul
te persoane — a anunțat 
Comitetul superior de se
curitate al Mișcării Națio
nale Libaneze — relatează 
agenția M.E.N.

INTR-UN INTERVIU 
acordat revistei vest-ger- 
mane „Stern", cancelarul 
federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, a apreciat că 
problema palestiniană re
prezintă cheia conflictului 
din Orientul Apropiat. 
Tocmai de aceea, a adău
gat el. „Israelul trebuie să 
negocieze cu palestinienii, 
dar, în acest caz. el nu își 
poate alege interlocutorul".

KIM IR SEN, secretar 
general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Co
reene. a primit delegația 
de partid șl guvernamen
tală a R P Chineze condu
să de Zhao Ziyang, vice
președinte al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, — 
anunță- agenția ACTC.

în Egipt. O serie de spe
cialiști în domeniul mate
rialelor de construcție din 
diverse țări ale lumii au 
oferit soluții pentru crește
rea durabilității cărămi
zilor din pămînt prin adă-' 
u jarea de bitumuri, ciment 
și alți lianți. In acest scop 
se publică, de asemenea, 
cărți, se editează albume, 
se fac schimburi de expe
riență intre țările în curs, 
de dezvoltare.

Citite în contextul în 
care existența însăși a 
planetei este pusă sub 
semnul întrebării, prin 
creșterea pericolului re
prezentat de acumularea 
armelor nucleare, aceste 
informații despre dărnicia 
perpetuă a Pamintului față 
de ființe vii care îl 
populează reprezintă un 
element reconfortant. Așa 
cum dătătoare de încredere 
rămîne strădania oameni
lor de pe diverse meri
diane de a rezolva în in
teresul Omului o proble
mă vitală a sa : aceea a 
locuințelor. Este un exem
plu de conlucrare care, 
dacă ar fi contagios, ar ga
ranta viitoarelor generații 
sănătatea planetei numită 
Pămînt.

Ștefan NICOLAE 

cerealiere și pentru crește
rea accelerată a șeptelulul. 
Programul prevede aloca
rea unor fonduri de 13 mi
lioane dolari.

★
CIUDAD DE MEXICO 23 

(Agerpres). — Capacitatea 
instalată pentru producția 
de energie a Mexicului va 
însuma în curînd 20 mili
oane kilowați — informea
ză agenția de presă națio
nală mexicană, „Notimex". 
Aceasta este, de altfel, și 
capacitatea care poate asi
gura dezvoltarea economică 
internă planificată. Con
form planurilor de dezvol
tare a sectorului energetic 
al acestei țări, producția de 
energiei electrică urmează, 
să se dubleze la fiecare 
sase sau șapte ani.

IMNUL OFICIAL al 
Campionatului mondial de 
fotbal ce va avea loc, în 
vara viitoare, în Spania 
— „El Mundial-’82“ — a 
fost prezentat, la Madrid, 
în fața reprezentanților 
presei. Cu acest prilej, or
ganizatorii au anunțat că, 
în timpul desfășurării 
campionatului mondial de 
fotbal, va fi organizat, in 
paralel, un program cul
tural foarte variat. Prin
tre vedetele invitate se nu
mără Julio Iglesias, cunos
cutul cîntăreț de muzică u- 
șoară spaniol, el însuși fost 
fotbalist.

IN CIUDA rezoluțiilor 
ONU care interzic constitu
irea de așezări israeliene 
în teritoriile ocupate,. în 
Cisiordania a fost creat un 
nou punct de implantare.

DUPĂ CUM INFOR
MEAZĂ agenția BTA, To
dor Jivcov, secretar general 
al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, și Babrak 
Karmal, secretar gene
ral al C. C. al Parti
dului Democratic al 
Poporului, președintele 
Consiliului Revoluționar al 
R. D. Afganistan, au sem
nat, la Sofia, Tratatul de 
prietenie și colaborare din
tre cele două țări.

Întreprinderea de gospodărie 
comunală și iocativă 

Petroșani-Petrila
Incepînd cu data de 15 decembrie 1981 

în orașul Petrila s-a deschis un dispecerat 
pentru intervenții la instalații sanitare și in* 
călzire interioară. Dispeceratul va funcționa 
in schimburile I și II.

Sediul dispeceratului se află în cartierul 
8 Martie, la centrala termică nr. 2.

Pentru orice defecțiune la instalația sa
nitară și încălzirea centrală în apartament 
adresați-vă dispecerului de serviciu.

IV.ica publicitate
PIERDUT bon de cărbu

ne, seria 134571, pe nume
le Munteanu Ion. eliberat 
de I. R. I. U. M. Petroșani, 
îl declar nul. (1 310)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Balea Pe
tru. eliberat de Institutul

ANUNȚ DE FAMILIE

Se împlinesc, patru luni de la decesul -ologului 
nostru

MARIUS URS
care astăzi ar fi împlinit douăzecișidoi de ani.

Colegii și prietenii își manifesta compasiunea față 
de familie. (1 308)

FILME I

PETROȘANI — 7 No- ; 
iembrie: Ana și hoțul; ■ 
Unirea ; Echipajul I-II. ;

PETRILA: Vom trăi i 
și vom vedea.

LONEA : Dragostea 
mea călătoare.

ANINOASA : Șantaj, i
VULCAN — Lucea- > 

farul: Trecătoarea ; i
Muncitoresc; Talisma- : 
nul toreadorului.

LUPENI — Cultural : ;
Alo. aterizează străbu- ; 
nica; Muncitoresc: Ta- î 
lismanul toreadorului, j

URICANI : Aventuri ;
■ în Marea Nordului. j

!J
•: 9.00 Teleșcoală.
i 10,25 Matineu de va- ș 

canță: „Aventu- i 
rile lui Torn i 
Sawyer".

1 11,05 Intîlniri muzicale.
; 11.45 Roman-fileton : 

Dragoste șl ură", = 
Episodul 4.: •

| 12,35 Consultații in i 
sprijinul învăță- j5 
mîntului politi- î 

co-ideologic.
13,00 Telex.
16.00 Telex. ;
16.05 Teleșcoală.
17,05 Reportaj pe glob. ;•
17.25 Viața culturală. ;
18,35 Desene animate. 1 
19,00 Telejurnal.
19.25 Studioul tincretu- î

lui. i
20,10 Originea omului

— serial științifi
21.00 Floarea din gră- 5

de mine Petroșani. 11 de
clar nul. (1 307)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Istrate 
Maria, eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. O declar nulă.

(1 309)
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