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„...se imnune să facem totul pen
tru ca anul acesta să realizăm, 
peste ceea ce am stabilit inițial 
în plan, o reuucere 
tuată a
creștei-ea mai puternică a pro
ductivității muncii, să producem 
în general mai multe bunuri, cu 
un consum material și de muncă 
mai mic“.

mai accen-
cheltuieliJor materiale,
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de muncă
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Recenta hotărîre a șe

dinței de lucru a C.C. al 
„J’.C.R. ș ■ Consiliului

Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale, de
cretele emise de Consiliul 
de Stat cu privire la re
așezarea prețurilor cu a- 
mănuntul au fost larg 
dezbătute și au întrunit 
aprobarea tuturor oame
nilor muncii din Valea 
Jiului. Odată cu adeziu
nea la aceste măsuri s-a 
dat glas hotărîrii de a 
răspunde grijii partidului 
prin fapte 
muncă, de a 
recuperarea 
ilor bănești 
stat prin noi creșteri de 
producție, prin 
productivității 
reducerea 
materiale, 
aplicarea 
nismului 
nanciar. 
mează 
pinii culese 
vele de muncă din ora
șul Lupeni :

TEODOR BONCALO, 
maistru electromecanic, 
șef de brigadă, Erou al 
muncii socialiste, vicepre
ședinte al Consiliului Na-

al întregului nostru po
por. Acestei griji perma
nente ortacii mei. toți 
minerii de la Lupeni. îi 
răspund prin fapte dem
ne de muncă. împreună 
cu ortacii din brigada 
mea am hotărît să punem 
în funcțiune -cu 6 zile 
mai devreme un complex 
mecanizat. Asta înseam
nă peste 5 000 tone de 
cărbune extrase supli
mentar".

demne de 
contribui la 
compensați- 
acordate de

sporirea 
muncii și 

cheltuielilor 
, precum și prin 
fermă a meca- 

economico-fi- 
în cele ce ur

niserăm cîteva o- 
din colecti-

țional al Oamenilor Mun
cii. „Cînd am venit de 
la București, de la ședin
ța Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii le-am 
explicat pe larg ortacilor 
cu care lucrez necesitatea 
corelării și reașezării pe 
principii economice a 
prețurilor produselor 
agroalimentare, juste
țea măsurilor adop
tate de către partidul și 
statul nostru. Așa cum 
bine este cunoscut mine
rii beneficiază — pe mă
sura muncii lor 
tribuții 
dă. am 
tributie 
lei. De 
cît am 
de ani în urmă, am ajuns 
la 192 lei pe post în timp 
ce prețurile la produsele 
alimentare de bază au 
rămas neschimbate timp 
de '25—30 de ani. Apoi, 
trebuie să spun că, 
mai beneficiem și 
compensații bănești, 
mare a grijii pe care 
are partidul și statul nos- 

. tru, personal tovarășul
Nieolae Ceaușescu, față 
de creșterea nivelului de - 
trai material și spiritual /Continuare in pag. a 2-a

— de re- 
mari. Eu. de pil- 
în prezent o re- 
tarifară de 4 900 

la 22 lei pe post 
avut cu peste 20

LASZLO MATYUS, 
miner specialist, șef de 
brigadă. „Eu și ortacii 
mei. înțelegem să recu- 

. perăm compensațiile bă
nești acordate muncind 
mai mult, mai bine. Lu
crăm într-un abataj do
tat cu complex mecani
zat construit la I.U.M.P. 
Am extras în acest an, 
la zi, un plus de 2 500 de 
tone. împreună cu orta
cii, ne preocupăm, pe 
lîngă sporirea . producției 
de cărbune, de recupera
rea si refolosirea unor

Contribuția noastră, 
mai multminerească

cărbune
Într-un singur gînd cu toți oamenii 

muncii de la mina Aninoasa și din în
treaga Vale a Jiului, deopotrivă cu în
tregul nostru popor, minerii brigăzii pe 
care o conduc au primit cu sentimentul 
deplinei aprobări măsurile luate de con
ducerea partidului și statului privind re
așezarea și îmbunătățirea corelării, pe 
principii economice, a prețurilor cu a- 
mănuntul la produsele agroalimentare. 
La fel ca toți cei ce judecă cinstit și 
drept, noi considerăm această măsură ca 
obiectiv necesară, pentru menținerea e- 
chilibrată a balanței economico-financiare 
a țării, asigurarea progresului social și 
bunăstării națiunii noastre. Dacă ne
gindim bine, ne dăm seama că nu se 
mai putea continua situația nefirească
de pînă acum ca prețurile unor produse 
alimentare de bază să rămînă neschim
bate de 25—30 de ani, în timp ce retri
buțiile și veniturile noastre au crescut.
Cu 25 de ani în urmă. în anul 1957, ea 
ajutor miner aveam pe post 19 lei, iar 
acum, ca minei’ specialist la abataj me
canizat eu complex, sînt retribuit pe 
post eu 192 lei, ceea ce‘ înseamnă o creș
tere de peste zece ori. Pe luna trecuta 
< iștigul minerilor din brigada noastră s-a

Pavel DEDIU, 
miner specialist șef de brigadă, 

I. M. Aninoasa

La bunăstarea noastră ' 
trebuie să acționăm 

cu toții
împreună cu ortacii mei — dintre care 

menționez contribuția deosebită a șefilor 
de schimb Gheorghe Mihăileseu. Grigore 
Costea, Gheorghe Josan și Toma Constan
tin — am realizat în cursul lunii ianua
rie 1982 peste prevederile planului 800 
tone de cărbune. în această lună, avem 
deja un plus de aproape 300 tone. Acesta 
este răspunsul nostru mineresc la reașez 
zarea prețurilor la produsele agroalimen- 
tare. la cerința țării ca in anul 1982 să 
recuperăm cel puțin 30 la sută din cele 
2a miliarde lei alocate de la buget 
a nu afecta veniturile populației, 
dustria noastră minieră a crescut 
tonei de cărbune 
Sigur, 
coastă 
gtirăm 
pentru 
prețul 
lare a 
în acest sens, prin grija se rotarului ge
neral al partidului, tovarășul Nieolae 
Ceausescu, vor realiza un raport echitabil 
intre prețurile de producție în industrie 
și prețurile de contractare și achiziție in 
agricultură. Specific țării noastre — grija

pentru 
în in- 
prețul 
trecut, 
de a- 

crcștere. Dar. dacă vrem să asi- 
interesul producătorilor agricoli 
a spori producția este necesar ea 
să reprezinte o pîrghie de stimu- 
muncii. Or. noile hotărîri adoptate

încă din anul
noi minerii ne-arn bucurat 

Dar. dacă vrem 
producătorilor

| /loarea compensațiilor acordate.

rezultatei

în rindul în-

prestigiu, rezultatele 
Văii Jiului în acestobținute 

superioare 
sarcinilor

noi 
de 

ur- 
o

Traian BORȘA, 
sef de brigadă ' 

la I. M. Vulcan
Constantin GRAURE

mai
Puternica adeziune și deplina aprobare a- mi

nerilor Văii Jiului față de noile măsuri întreprinse 
de conducerea partidului și statului nostru s-a ma
nifestat și regăsit în importantele rezultate obținute 
în i . .
înaitele cote ale depășirilor înregistrate de majori
tatea colectivelor miniere sînt o dovadă elocventă 
a aprobării depline a politicii partidului nostru.

■stat și regăsit în importantele rezultate obținute . 
ultimele* zile la producția de cărbune extras. ’

f a apiuoaiii aepune a puiuscu pamuuiui uum, u, 
t a puterii lor de mobilizare, fermității și răspunderii ’ 
i muncitorești cu rare acționează pentru recuperarea, L 
J încă din acest an, a cel puțin 30 la sută din va- |

/Continuări in pap a 2-aj
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• Cu o zi înainte de în
cheierea primei jumătăți 
a lunii februarie producția 
realizată la nivelul Com
binatului minier Valea Jiu
lui era cu 3,4 la sută, su
perioară prevederilor de 
plan, ceea ce reprezintă 
un plus de peste 13 OtJO 
tone de cărbune.

• Numai în 
lună, la zi, șase 
deri miniere — 
Vulcan, Paroșeni, Lupeni, 
Bărbăteni și Uricani 
totalizat o producție 
mentară extrasă de 
tone de cărbune, iar 
începutul anului producția 
obținută peste prevederi 
depășește 38 000 de tone.

această 
intreprin- 

Petrila, 
i, 

— au 
supli- 
20 000 
de la

H . Colectivul cu cele mai 
bune realizări - minerii de 
la Vulcan - au înregistrat la 
zi în februarie un 
peste 8 700 tone de 
iar de la începutul 
plusul acumulat a 
17 500 tone de

plus de 
cărbune, 

anului 
ajuns la 
cărbune.

Constanța realizărilor ți- rit
micitatea depășirilor - carac-

teristici esențiale în evoluția 
realizărilor acestei întreprin
deri miniere - s-au concreti
zat in producțiile 
zilnic, producții 
cu mult chiar ți
suplimentare încredințate co
lectivului minei Vulcan.

• întreprinderile producă
toare de cărbune pentru 
cocs - Lupeni, Bărbăteni ți 
Uricani - au extras în aceas
tă lună împreună, aproape 
9 000 tone de cărbune peste 
prevederi, totalizînd de la 
începutul anului un plus de 
peste 16 200 tone. Evidențiem 
din rindul acestor întreprin
deri activitatea colectivului 
minier de> la Uricani pentru 
constanța și ritmicitatea 
alizărilor.

• Remarcăm și de aceas
tă dată activitatea desfășu
rată de colectivul minei Pe- 
trila, care prin
obținute de la începutul a- 
nului s-a situat 
ireprinderilor cu sarcinile de 
plan realizate și depășite. 
Plusul acumulat de la înce
putul anului depășește 
500 tone de cărbune.

Minerii Văii Jiului au obținut 
peste 13000 tone de cărbune 

suplimentar
Suc.ese de mare 

obținute de minerii 
început de an demonstrează cu prisosința 
puternicul lor atașament la întreaga poli
tică a partidului nostru, dorința fierbinte 
a celui mai puternic detașament al clu-

set noastre muncitoare de a răspunde che
mării secretarului general al partidului, 
tovarășul Nieolae Ceausescu, de a consi
dera ca minime prevederile ia producția 
de cărbune prin vicii area pe noi trepte 
a producției minen-ș'i dind țării tot 
mii mult cărbune.

I.M. Lupem, cea 
mare întreprindere 
nieră producătoare 
cărbune cocsificabil 
țară a înregistrat o 
pășire a planului la zi 
cu aproap • 8500 tone de 
cărbune. Printre frunta
șii minei se numără si 
brigada condusă de mi
nerul Ion Bndiliceanu 
din cadrul sectorului II, 
care prin rezultatele ob
ținute pe frontul extrac
ției de cărbune se men
ține constant printre 
primii clasați în între
cerea socialistă.

ȘTEFAN
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“N Contribuția noastră} minerească
(Urmare din pag: L

fllrmare din pag. 1)

piese și subansamble, de 
îmbunătățirea calității re
viziilor și reparațiilor, 
fapt care va conduce la 
mărirea duratei de viață 
a utilajului, 
producției 
cocsificabil".

la sporirea 
de cărbune

PUF, miner,
„Reașe

zarea prețurilor pe prin
cipii economice sănătoase 
este o măsură justă, echi
tabilă care vine în spri
jinul tuturor celor ce 
muncesc. Măsurile luate 
de conducerea partidului 
și statului vin în spriji
nul nostru, al minerilor, 
prin acordarea de com
pensații bănești. Eu de 
pildă primesc 210 lei, 
soția care lucrează și ea 
la mină primește 175 lei, 
mai primesc și majora
rea alocației pentru cei 
trei copii. Am făcut un

V________ _ ______________

TEODOR 
șef de schimb.

mic calcul și în total fa
milia mea primește 450— 
500 lei. Eu înțeleg să răs
pund grijii permanente 
care ne-o poartă condu
cerea partidului și statu
lui, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin 
folosirea integrală a tim
pului de lucru în abataj, 
prin buna întreținere a 
utilajului cu care lucrez, 
prin economisire de e- 
nergie și lemn de mină".

să întrețin utilajele și să 
le folosesc la capacitate. 
Eu supraveghez în pre- 
parație un flux de benzi 

; ,cu covor de cauciuc. Voi 
face totul ca acestea să 
funcționeze în condiții 
optime".

ILEANA GULIAS, pre
parator. „Consider că o 
corelare, o reașezare "a 
prețurilor 
necesară < și 
Luînd măsura 
și reașezării 
partidul a avut grijă de 
a veni in sprijinul celor 
ce muncesc-acordînd com
pensații bănești lunare 
pentru acoperirea majo
rării prețurilor de desfa
cere a produselor ali
mentare. Eu înțeleg să 
răspund la această mă
sură prin gospodărirea 
mai bună a averii obștii,

era obiectiv 
justificată, 

corelării 
prețurilor.

MARIN II LIP, prepa
rator, șef de echipă, 
„îmi exprim adeziunea 
deplină față de recente
le documente care rea
șează pe noi principii 
prețurile produselor
agroalimentare. Ca pre
parator trebuie să 
spun că noi sîntem ferm 
hotăriți să sporim pro
ducția de cocs, să redu
cem coeficientul de umi
ditate și de cenușă. în 
luna ianuarie am dat în 
plus 1730 de tone cărbu
ne pentru cocs. Așa 
înțelegem noi, prepara
torii din Lupeni să răs
pundem chemării adresa
te de secretarul general 
al partidului de a da cît 
mai mult cărbune pentru 
cocs patriei"

ridicat la 11000 de Iei, iar a vagoneta
rului la 6 000 lei. Munca 
răsplătită.

Cu toții, noi cei 46 de
găzii ne simțim puternic stimulați șl 

. mobilizați de măsura luată de conduce
rea partidului și statului, la inițiativa se
cretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca odată cu reașezarea și co
relarea prețurilor cu amănuntul la pro
dusele agroalimentare, de a se proceda 
la creșterea retribuției personalului' mun
citor, a alocațiilor de stat pentru copii și 
a pensiilor. Am hotărît cu toții să con
tribuim la recuperarea compensațiilor 
bănești acordate de stat, printr-o muncă 
exemplară și realizări deosebite. La pri- 

y.'.. .. ........ <

ne este deci

ortaci ai bri-

ma decadă din luna aceasta aveam o 
depășire a sarcinii la productivitatea mun
cii de 7,5 tone pe post, iar a planului 
cu 615 tone de cărbune. Sîntem ferm 
deciși să creștem și mai mult nivelul 
productivității muncii, să realizăm pînă. 
în luna iunie cele 3 000 de tone luate ca 
angajament pe întregul an la extracția 
de cărbune, iar concomitent, pentru a 
reduce cheltuielile de producție, vom re
cupera toate armăturile metalice ȚH-6 
ce cad de la preabataj pe care le recon
diționăm și le vom refolosi iarăși la ar
mare în noul preabataj. Cărbune mai 
mult, mai bun și mai ieftin — este cu- 
vîntul de ordine în brigadă. Este răspun
sul faptelor de muncă prin care contri
buim la creșterea forței economice a 
patriei și a venitului național.

Să acționăm cu toții
(Urmare din pag. li

față de om — această corelare a prețu
rilor la produsele agroalimentare nu afec
tează veniturile reale ale noastre, prin 
faptul că se asigură compensații bănești 
a căror valoare are în vedere consumu
rile prevăzute pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole, animale și ve
getale pe perioada 1982—1985, La mineri 
acordarea compensației înseamnă majo
rarea retribuției cu încă 210 lei pe lună, 
care va acoperi creșterea prevăzută prin

modificarea prețurilor de desfacere ’ cu 
amănuntul la produsele agroalimentare. 
Această grijă se reflectă și pentru fami
liile cu copii cărora li s-au majorat alo
cațiile în medie cu 35 la sută, cît și pen
tru pensionari, ale căror pensii vor fi maî 
mari cu 100—110 lei pe lună. Iată cîteva 
argumente care mă fac să privesc cu în
credere noile măsuri adoptate de parti
dul și statul nostru, ce vor conduce la o 
activitate mai susținută din partea fie
cărui om al ‘muncii la fiecare loc de 
muncă.
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Alegeri în organizațiile de partid
?

Implicare în viața ți 
problemele cartierului

Organizația de partid 
din cartierul nr. 6 Pe
troșani și-a făcut și își 
face eu prisosință simți
tă prezența și rolul de 
conducător politic în 
viața economieo-Socială 
și obștească. în sprijinul 
acestui adevăr, darea de 
seamă prezentată de bi
roul organizației de bază 
(secretar Ileana Hamz) a 
aduș argumente faptice. 
Organizația de partid a 
dinamizat continuu și 
sprijinit activitatea de
putatului și acțiunile în
treprinse de cetățeni pen
tru asfaltări și reparări 
de străzi, reparații de 
locuințe, gospodărirea și 

: înfrumusețarea cartieru- 
ș lui, cultivarea de legume 
j și zarzavaturi în grădini, 
î acțiuni în care s-au re- 
î marcat comuniști ca Ioan 
j Radu, Mircea Mihuț, Ște- 
: fan Solga, Vasile Cătană, 
: Ștefan Hegy și mulți al

ții. Prezența și activa 
participare a comuniștilor 
în controlul oamenilor 
muncii. în comisia de tu
telă, în organizația de 
Cruce Roșie, în comisia 
de femei (evidențiată în 
darea de seamă pentru 
multiplele acțiuni ce 
le-a desfășurat la Școală bufetului „Dîmbovița’ 
generală nr. 2 Petroșani 
și la grădinița din car
tier, în acțiunile educativ- 
sanitare etc.), precum și 
îndrumarea permanentă 
a organizației OJJ.U.S, și 

5 a activității acesteia — 
; constituie, de asemenea, 
i dovezi ale implicării or- 
: ganizației de partid cu 
j rolul său conducător în 
Ț viața și problemele car-
■ tierului.

c
i
.t

Dezbaterile adunării, 
hotărîrile adoptate avînd 
la bază judicioase pro
puneri făcute de comu
niști ca Ștefan Solga, La- 
dîslau Kerezsy, Ludovic 
Solga, Nety Cornescu, A- 
ristide Lăpădatu, Ana 
Tzulinger și alții, vizea
ză realizarea unor noi 
obiective social-gospodă- 
rești și cetățenești ce in
teresează în înalt grad 
populația cartierului și 
care preocupă biroul or
ganizației de bază nou 
ales. în rîndul acestor 
obiective se înscriu : spri
jinirea consiliului popu
lar și a deputatului în 
identificarea de terenuri 
arabile pentru a fi date 
la primăvară cetățenilor 
din cartier să le cultive 
cu legume, precum și în 
acțiunea vizind extinde
rea creșterii animalelor, 
și păsărilor în gospodării 
proprii; organizarea din 
nou a grupei sanitare în 
cartier și creșterea nu
mărului donatorilor de 

■ singe ; introducerea
schimbului doi de servire 
la magazinul alimentar 
— zis Bodrog — din car
tier (propunere) ; schim
barea profilului actual al•■ ■ ■ -- ■ -• t.. în 
unitate comercială sau 
de alimentație publică 
mai utilă cartierului (pro
punere), precum și alte 
îmbunătățiri pe plan so
cial, gospodăresc și ob
ștesc, menite să -confere 
noi creșteri calității vie
ții în cartier.

I. BALAN

I
â
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Cronica eroică a miș
cării muncitorești din 
țara noastră pentru li
bertate și cîștigarea 

drepturilor democratice, 
sociale, a dreptului la o 
viață mai bună, păstrea
ză înscris în paginile sale 
nepieritoare ca un mo
ment istoric cu ample 
rezonanțe revoluționare
— luptele ceferiștilor și 
petroliștilor din ianuarie
— februarie 1933. Desfă
șurate intr-un moment 
de gravă criză economi
că, ce cuprinsese întreaga 
lume, din care guvernan
ții 
din 
de 
tau 
muncitorimii, 
răcită și 
„curbe de sacrificiu' 
reduceri masive de sala
rii, concedieri, prin vo
tarea legii antimuncito- 
rești care interzicea drep
tul la grevă și acțiuni 
revendicative — eroicele 
lupte ale muncitorilor 
ceferiști au avut un larg 
ecou intern și internați-, 
onal.

Răsunetul luptelor des
fășurate la începutul 
anului 1933 de ce
feriști și petroliști îm
potriva nedreptăților so
ciale și a îngrădirii drep-

a
ea, 
din

ploatări capitaliste și 
mizeriilor legate de 
muncitorii mineri 
Valea Jiului au organizat 
în ianuarie-februarie 1933 
la Lupeni, Aninoasa, Vul-

Luptele ceferiștilor din
ianuarie — februarie 1933

interesați se pot adresa 
în acest scop biroului a- 
gricol.
■ COLABORARE FRUC

TUOASA. Un grup de 
tineri ostași de la compa-

burghezo-moșierești
România acelui an 

tristă amintire cău- 
să iasă pe , spinarea 

și așa să- 
impilată, prin

turilor democratice și li
bertăților, practicată 
patroni și ocîrmuirea re
acționară, a avut 
profund ecou în conști
ința 
țara 
cu 
.detașamentului 
resc al ceferiștilor și pe
troliștilor, ridieîndu-se în 
apărarea propriilor drep
turi la o viață demnă, 
împotriva nemiloasei ex-

de

un

muncitorilor din 
noastră. Solidari 

cauza dreaptă a 
muncito-

can și Lonea — demon
strații de stradă, întru
niri și alte asemenea ac
țiuni revendicative prin 
care au cerut patronilor 
din direcția minelor și 
autorităților locale să fie 
reprimiți la lucru cei 
concediați, șă se renunțe 
la proiectata concediere 
din acel an a altor 2 000 
de muncitori care urmau 
să îngroașe rîndurile șo
merilor. întreaga luptă

revoluționară muncito
rească nu a scăzut ta 
amploare și intensitate în 
tot anul 1933, ta cadrul 
el clasa muncitoare or- 
ganizîndu-se și stringîn- 
du-și rîndurile nu numai 
pentru revendicări eco
nomice ci și împotriva 
pericolului de război și 
fascismului — obiective 
care, de altfel, au figurat 
pe ordinea de zi a unei 
importante întruniri a 
sindicatelor muncitorești 
ee s-a ținut în luna oc
tombrie 1933 la Lupeni.

Prin răsunetul lor pro
fund în conștiința munci
torilor, eroicele lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor 
din ianuarie-februarie 
1933 au dezvoltat și ci
mentat legăturile Parti
dului Comunist Român 
cu categoriile sociale de 
bază ale societății romă» 
nești, verificînd încă o 
dată capacitatea ltd de a 
organiza și conduce lupta 
oamenilor muncii, îmbo
gățind astfel vasta expe
riență a mișcării revolu
ționare din țara noastră.

Să urgentam acțiunea de contractare cu statul!
In această perioadă se desfășoară contractarea de 

animale și produse animaliere cu statul. Consi
liilor populare Ie revine sarcina. intensificării acestei

acțiuni, deoarece rezultatele la 15 februarie, așa după 
cum reiese din tabel, sînt sub nivelul posibilităților.

Localitatea
Bov. adulte Tineret bov. Porcine Ovine Lapte vacă Lapte oaie Lină Miei
PI. Realiz. PI. Realiz PI. Realiz. Pi, Realiz. Pi. Realiz. Pl. H ealiz. PI. Realii PI. Realiz.

Petroșani 176 40 412 235 118 76 689 46 8800 665 436 14 6 1,3 100 28
Petrila 152 8 283 108 82 22 1289 36 6100 207 1045 — 13,2 2,3 170 12
Vulcan 79 28 219 200 82 12 311 — 5200 256 186 25 2,3 0,08 70 —
Lupeni 55 14 155 135 64 16 200 3 3100 153 149 —' 1,8 — . 100 —
Uricani 105 19 228 170 173 54 667 15 4400 295 443 26,8 5,4 0,1 100 38
Aninoasa 38 5 87 50 82 47 66 7 2,000 220 62 5,4 0,8 0,1 35 4
Bănița 109 5 228 87 173 92 557 30 3700 230 352 2,3 2,3 100 89
TOTAL 714 119 1564 985 774 319 3379 137 33300 2026 2673 73,5 33,9 6,18 675 171

în sprijinul tinerilor • din 
fabrică. (I. J.).

■ EXCURSII ÎN 
U.R.S.S. La filiala Petro
șani a O.J.T. se primesc, 

__ ___ numai pînă la 1 martie, 
nia de pompieri Petroșani înscrieri pentru excursiile 
a răspuns prezent la soli
citarea organizației U.T.C.

mobilă 
desfășura 

acțiune de 
Dumi- 

----------—------ ,_ „ nică, deci ta timpul liber, 
4 hectare. Acțiunea de a- tinerii ostași au descărcat 

din vagon, transportat și 
depozitat 50 mc de cheres
tea pentru mobilă, venind

I B PENTRU VUTOARE-
* LE GRĂDINI. In cursul
I acestei săptămîni, prin bi-
I roul agricol municipal, se

Ivor acorda întreprinderi
lor și instituțiilor din Pe- de la Fabrica de 

. troșani care au consumuri Livezeni de * a 
I* colective, pentru a fi cui- împreună o

tivăte, terenuri ce însu- muncă patriotică! 
I mează o suprafață de circa ’ " - - ■
I 4I cordare a terenurilor în
I vederea amenajării vîitoa-
I relor grădini continuă. Cei

în U.R.S.S. cu plecarea din 
5 și, respectiv. 12 aprilie 
a.c. Itinerariul primei ex
cursii este; Kiev — Soci 
— Tbilisi — Eravan — 
Baku — Moscova.

■ DONATORI ONORI
FICI. La acțiunea de do
nare de stage organizată 
recent de spitalul din Lu
peni ta circumscripția a

H-a sanitară a orașului 
au participat 21 de dona
tori. O activitate merito
rie în același domeniu are 
și punctul fix de recoltare 
Lupeni. In prima jumăta
te a lunii februarie acest 
punct a realizat 25 de re
coltări. Printre noii dona
tori onorifici se numără 
R. Mihai, A. Nagy, T. Toa- 
der, Z. Racz, D. Sulume- 
te, M. Alexa, I. Pop, T. 
Mocanu, V. Barbu, F. Cră
ciun, V. Lonțaș.

■ SPEOLOGICA. încă 
din decembrie anul tre
cut, intrarea în peștera

de 
fru- 
ale 
na-

Tecuri a fost forțată 
răuvoitori. Pentru ca 
musețile inestimabile 
acestui monument al 
turii din munții Sebeșului
să nu fie degradate de nea
vizați, se punea stringent 
problema închiderii acce
sului în peșteră. In spriji
nul acestei acțiuni a ve
nit recent un grup de 60 
de elevi de la Liceul in
dustrial Vulcan. Conduși 
de maiștrii instructori Pe
tru Szedlacsek, loan Cos- 
tea și Romulus Vențel, e- 
levii au transportat ci
ment, plăci metalice și

ușa de la intrarea în peș-| 
teră, consolidată în ateii- 1 
erul școlii. în urma re- I 
închiderii peșterii Tecuri, I 
vizitarea acesteia se poate ■ 
face numai în mod organi- ■ 
zat cu i 
bilă a cercului speologic 
„Piatra roșie" Petrila.

nai în mod organi- | 
anunțarea preala- I

Rubrică
Toma

realizată de
ȚAȚARCA
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rosu
Incepînd de duminică,

21 februarie a.c. în toa
te localitățile municipiu
lui nostru se deschide 
săptSmîna manifestărilor 
■cultural-educative și 
sportive de masă prile
juite de tradiționala
Cupă a ziarului „Stea
gul roșu", manifestare
care a cucerit an de an 
din ce în ce mai mulți 
iubitori ai sporturilor 
sezonului alb. Actuala 
ediție, a VIII-a, a Cupei 
„Steagul 
zk la 21 
întreceri 
șelor, pe 
și săniuțe de pe deBlu- COnsta din proba de sla- 
rlle din apropiere și de 
lingi cabane, culminînd 
cu tntîlnirea finală din 
Paring la 28 februarie, 
în perioada 22—27 fe
bruarie, la Casa de cul- 

\ _______________

roșu" debutea- 
februarie cu 

la nivelul ora- 
pirtiile de schi

tură din Petroșani, 
cluburile sindicatelor 
din localitățile munici
piului vor avea loc zil
nic bogate manifestări 
cultural-educative, de 
popularizare a sporturi
lor de iarnă, în cadrul 
unei ample acțiuni inti
tulată „Serile ziarului 
«Steagul roșu»»".

întrecerile sportive din 
cadrul actualei ediții vor 
cuprinde pe localități 
probele de schi alpin, 
schi fond și săniuțe. Fi
nala, care va avea loc 
pe pîrtia din fața bazei 
sportive • LE.F.S. va

lom eombinatS alpină și 
schi fond. Tuturor par- 
ttcipanților li se vor o- 
ieri diplome, iar ciștigă- 
torilor diplome, meda
lii și cupe. (V. S.).

A

întreceri sportive 
dedicate ceferiștilor

• ȘAH. în cinstea zi
lei ceferiștilor, comitetul 
sindicatului complexului 
€. F. R. Petroșani a orga
nizat concursuri de șah ți 
tenis de masă. Pe primele 
locuri la șah s-au clasat 
în ordine : impiegatul de 
mișcare Gheorghe Moro- 
șan de la Stația Peștera 
Bolii, tehnicianul Nicolae 
Colcer de la Atelierul de 
zonă Petroșani și maistrul 
Gheorghe Pop de Ia Remi
sa de locomotive.

• TENIS DE MASA. în 
fruntea clasamentului s-a 
situat șeful districtului 
C.E.D. Teodor Bogdan ur- 
fnat de impiegatul de miș
care Gheorghe Moroșan și ' 
mecanicul de locomotivă 
/Adrian Humăilă de la Re
miza de locomotive C.F.R, 
Petroșani.

Ing. Rodica ARDELEANU

I
ETAPA A XVIII-a (duminică 28 februarie)
F. C. Olt - Sportul studențesc 
Chimia Rm. Vîlcea - Steaua
S. C. Bacău — F. C. Constanța 
Corvinul Hunedoara — U. T. Arad 
Politehnica Timișoara — JIUL Petroșani 
F. G M. Brașov - C. S. Tirgoviște 
Progresul Vulcan — F. G Argeș 
Dinamo, - „U" Cluj-Napoca 
Univ. Craiova — A. S. A. Tg. Mureș

(se dispută simbătă, 27 februarie)
ETAPA A XlX-a (duminică, 7 martie)

C. S. Tirgoviște — Univ. Craiova ...
Sportul studențesc - „Poli* Timișoara (1—3 
F. C. Argeș — Corvinul Hunedoara (0—2) 
F. C. Constanța — Progresul Vulcan (1-1) 
„U" Cluj-Napoca - Chimia Rm. Vîlcea (1—1) 
------ — (2-3)

(1-D 
(0-4) 
(1-2)

(0-3) 
(2-3) 
(1-0) 
(1-D 
(1-D 
(1-3) 
(1-D 
(1-2) 
(2-0)

(0-4)

(1-1)

s

Ă. S. A. Tg. Mureș - Dinamo
Steaua - S. G Bacău 
U. T. Arad - F. C. Olt 
JIUL Petroșani - F. C. M, Brașov

ETAPA a XX-a (duminică, 14 martie)
Progresul Vulcan — F. C. M. Brașov 
U. T. Arad - Univ, Craiova 
„U“ Cluj-Napoca - Sp. studențesc 
C. S. Tirgoviște - „Poli" Timișoara 
Dinamo — JIUL Petroșani 
F. C. Argeș — S. C. Bacău 
F. C. Olt - F. G Constanța 
Corvrnul Hunedoara - Steaua 
Chimia Rm. Vîlcea - A.S.A. Tg. Mureș (0-2)

ETAPA A XXI-a (simbătă, 20
A. S. A. Tg. Mureș — F. C. Argeș 
F. C. Constanța — C S. Tirgoviște 
Progresul Vulcan - Steaua 
JIUL Petroșani - Corvinul Hunedoara 
S. C. Bacău — F. C. Oft 
Univ. Craiova — Chimia Rm. Vîlcea 
Sportul studențesc — Dinamo 
.Poli" Timișoara — „U" '
F. C. M. Brașov - U. T. Arad

ETAPA A XXIl-a (duminica, 28 martie)
Chimia Rm, Vîlcea 
Politehnica Timișoara - Dinamo 
Corvinul - A S. A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc - U. T. Arad 
,AJ" Cluj-Napoca - Univ. Craiova 
C. S. Tirgovrște — JIUL Petroșani 
S. G Bacău — Progresul Vulcan

(0-2)
(1-3) 
(1-1) 
(0-3) 
(2-2) 
(0-0) 
CQ^O) 
(1-2)

martie)
(1-4) 
(1-2) 
(2-2) 
(0-5) 
(0-2) 
(0-1) 
(0-3) 

U“ Cluj-Napoca (0-1) 
- - - - (1-1)

— F. C. Constanța (0-4) 
(0-3) 
(O-4) 
(1-1) s 
(1-4) 
(0-2) 
(3-1)

Una din manifesătrile 
sportive ale sezonului 
alb care se bucură de 
o mare popularitate o 
constituie întrecerile de 
săniuțe. In imagine, as- 
pect de la startul unui 
concurs de săniuțe, din 
poiana de lingă baza di
dactică a I.E.F.S. Paring. 

Foto : S. VIOREL.

„Minerul Vulcan 
la schi

într-o ambianță deose
bit de plăcută, a avut loc, 
duminică. 14 februarie, 
concursul de schi dotat cu 
„Cupa Minerul Vulcan".

Concursul a început 
cu vîrstele mai mici. La 
categoria 5—7 ani înscriin- 
du-și numele pe primul loc 
— cu același timp — Ale
xandru Vass junior și Că
lin Daniel. La categoria 
7—10 ani primul loc l-a 
ocupat Marius Szoradi, iar 
la 10—15 ani fratele său 
Gabriel Szoradi își înscrie 
numele alături de Carol 
Krausz cu același timp. 
Vîrstele mai mari au avut 
de străbătut un traseu mai 
lung, cu grad sporit de 
dificultate. Cele mai bune 
rezultate obținute la cate
goria 15—30 ani — loan 
Rotariu și Emil Catelina, : 
iar la fete Carmen Urzică. 
La categoria 20—30 ani 
Ludovic Matyuș și Coloman 
Ferenczi, iar la fete Frusina 
Călin. La categoria 30—40 
ani Gheorghe Krausz și 
Andrei Vass au ieșit victo
rioși, iar la categoria 40—50 
ani Ernest Czimbalmos și

- Petru Cobori, iar la categdria 
peste 60 ani Grigore Ko
vacs și Costache Vasiliu 
urmați îndeaproape de 
veșnic tînărul Dănilă Mol
dovan.

Teodor ARVINTE

Disciplina la
Competițiile de schi, 

zilele din ce în ce mai 
călduroase atrag în mod 
firesc spre culmile înză
pezite sute de oameni 
dornici de recreere în 
aer liber. Iată de ce; du
minică, către cabanele 
Rusu și Paring s-a în
dreptat un număr record 
de turiști de toate vîrs
tele. Autobuzele au urcat 
arhipline pînă la instala
ția telescaunului. Descu
rajați de numărul mare 
al celor ce-și -așteptau 
rîndul la telescaun, dar 
și de... „prioritățile" exa
gerate la urcare, mulți 
turiști au preferat ascen
siunea pe propriile pi
cioare . ‘ ’
nă. Băieții de la telesca
un și-au făcut pe deplin 
datoria, necunoscînd toa
tă ziua nici o clipă de 
răgaz. Din păcate, după 
prima oră de la porni
rea telescaunului perso
nalul de la stația de ur
care a fost invadat de ti
neri care nu înțeleg ne
cesitatea respectării ri
guroase, din interes de

V______ Z------------

telescaun nu e
securitate, a regulilor de 
urcare. Situația se dato- 
rește în parte și încălcă
rii abuzive a regulilor 
de prioritate la urcare. 
Desigur că prioritățile — 
pentru formația «alva- 
mont —, arbitri, presă, 
organizatori ai concursu-

Cronica muntelui

:»J

pînă în. zona alpi-

rilor oficiale — trebuie 
asigurate. Dar de aici și 
pînă ia împingerea peste 
rînd a altora, pe bază de 
„cunoștințe", „prietenie" 
sau „funcție" nu e decît 
un pas. ' Trebuie să fie 
clar pentru toți cei ce 

' solicită serviciile teles- 
caunului că operativita
tea transportului depinde 
și de atitudinea discipli
nată a fiecăruia. Și oa
menii de ordine, care ser
vesc instalația trebuie să 
aplice însă riguros pre
vederile disciplinei la 
urcare. Inimoșii oameni 
de la A. S. Utilajul Pe- 
troșanK cu eforturi deo-

facultativă!
sebîte au repus în func
țiune instalația de trans
port pe cablu a schiori
lor în poiana de lingă 
baza I.E.F.S. Iar babysehi- 
liftul de lîngă cabana 
meteorologilor a funcțio
nat ireproșabil. Aflăm 
că la cabana „Straja" 
Lupeni, instalația de 
teleschi funcționează ire
proșabil. Dar lucrările de 
punere la punct a teles-, 
eaunului spre „Straja", în 
vederea autorizării nu 
s-au încheiat. In schimb, 
la Petroșani, pentru tele- 
scaunul din Paring au 
sosit, în sfîrșit, dispoziti
vele de prindere pe ca
blu, care vor asigura în 
curind un mai mare nu
măr de scaune.

La cabana Pasul Vîlcan 
s-a desfășurat intr-un ca
dru organizatoric irepro
șabil tradiționala „Cupa 
Minerului", faza, pe loca
litate. Formațiile „Salva- 
mont" din Petroșani și 
Lupeni s-au aflat la da
torie, fără să fie solici
tate.

V, STRAUT 7

F. C. Argeș ~ F. G. M. Brașov (0-0)
Steaua - F C. Olt (0-1)

ETAPA A XXIII-a (duminică, 4 aprilie)
U. T. Arad - Steaua 
JIUL Petroșani — Chimia Rm. Vîlcea 
„U” Cluj-Napoca — F. C. M. Brașov 
Univ. Craiova - „Poli" Timișoara 
F. C. Argeș - Sportul studențesc 
Progresul Vulcan - Corvinul 
F. C. Olt - C. S. Tirgoviște 
Dinamo - F. C. Constanța 
A. S. A. Tg. Mureș - S. C. Bacău

(0-1) 
(1-1) 
(0-1) 
(2-0) 
(1-1) 
(1-7) 
(1-2) 
(3-1) 
(0-1)

(0-0)
(2-5) 
(1-0) 

.. _. . ....... . ....... ......... (1-3)
,,U" Cluj-Napoca - A.S.A. Tg. Mureș (0—3) 
Progresul Vulcan - Sportul studențesc (1-3)

ETAPA A XXVIl-a (duminică, 2 mai)
Corvinul Hunedoara — F. C. M. Broșov (0—2) 
Sportul studențesc — S. C. Bacău.
F. C. Olt — Universitatea Craiova 
JIUL Petroșani — U. T. Arad
A.S.A. Tg. Mureș - Progresul Vulcan (&-2)

S. C. Bacău - F. C. M. Brașov 
F. C. Constanța - JIUL Petroșani 
Univ.-Craiova - F. C. Argeș
F. C. Olt - Corvinul Hunedoara

(1-D
(1-4)
(0-1)

PROGRAMUL RETURULUI 
CAMPIONATULUI 

DIVIZIEI „A“» EDIȚIA 1981-1982
ETAPA A XXIV (duminică, 11 aprilie) 

(1-2) 
(0-4) 
(2-4) 
(1-D 
(0-1) 
(0-4) 
(0-3) 
(2-4) 
(0-0)

Chimia Rm. Vîlcea - F. C. Argeș 
F. C. M. Broșov - „Poli" Timișoara 
F. C Oft — Dinamo
Steaua - A S. A Tg. Mureș
C. S. Tirgoviște - „U" Cluj-Napoca 
Spartul studențesc - Univ. Craiova 
F. C. Constanța - U. T. Arad 
S. C. Bacău - Corvinul Hunedoara 
JIUL Petroșani — Progresul Vulcan

ETAPA A XXV-a (duminică, 18 aprilie)
U. T. Arad - „U“ Cluj-Napoca (1-3) 
Progresul Vulcan - Chimia Rm. Vîlcea (2—3) 
F. C. Argeș - JIUL Petroșani (0-1)
Dinamo — C. S. Tirgoviște (1—1)
Universitatea Craiova — Steaua (0-1)
A. S. A. Tg. Mureș — F. C. Olt (0-1)
Politehnica Timișoara — S. G Bacău (0—2) 
F.C.M. Brașov — Sportul studențesc (0—2) 
Corvinul Hunedoara — F. C. Constanța (1-1)

ETAPA A XXVl-a (duminică, 25 aprilie)
Dinamo - Steaua (0-0)
U. T. Arad — „Poli" Timișoara (0-0)
C. S. Tirgoviște - Chimia Rrm ViJcea (3-3)

Steaua - „Poli" Timișoara 
„U" Cluj-Napoca - F, C. Constanța 
Chimia Rm. Vîlcea - Dinamo 
F, C. Argeș — C. S. Tirgoviște

ETAPA A XXVUJ-a (miercuri, 5
S. C. Bacău - Universitatea Craiova 
Progresul Vulcan - U. T. Arad 
JIUL Petroșani - A. S. A. Tg. Mureș 
Dinamo — F. C. Argeș 
Corvinul — „U" Cluj-Napoca 
F.' C. Constanța — Sportul studențesc 
Politehnica Timișoara - F. Cf Olt 
C. S. Tirgoviște - Steaua
F. C. M. Brașov — Chimia Rm. Vîlcea

ETAPA A XXJX-a (joi, 20 mai) 
„Poli" Timișoara — Progresul Vulcan 
Univ. Craiova - F. C. M. Brașov 
Chimia Rm. Vîlcea — Corvinul 
Steaua — „U" Cluj-Napoca 
Sportul studențesc — JIUL Petroșani 
“ G ‘ - - -■

S,
C.

F. 
A.
S. 
U. T.

(0-2) 
(0-3 
(0-1) 
(0-1)

moi)

(1-4) 
(1-4) 
(0-4) 
(2-0) 
(1-1) 
(0-0) 
(0-2) 
(1-D 
(0-1)

Argeș - F, C, Olt
A. Tg. Mureș — F, C. Constanța 
Bacău — Djnamo
Arad — G S. Tirgoviște

(O-2) 
(0-2) 
(1-5) 
(0-2) 
(1-1) 
(0-3) 
(1-4) 
(1-4) 
(1-0)

ETAPA A XXX-o (duminică, 23 mai)
F. G OH - Chimia Rm. Vîlcea (0-
Corvinul — Sportul studențesc (0-
Progresul Vulcan — C. S. Tirgoviște (0- 
F. C Constanta — „Poli" Timișoara (1- 
U. T. Arad - S. G Bacău (0-
F. C. M. Brașov - A. S. A. Tg. Mureș (1- 
Dînamo — Universitatea Craiova (0-
J1UL Petroșani — Steaua (0-
„lf“ Cluj-Napoca - F. C. Argeș , (0-

ETAPA A XXXI-a (duminică, 30 mai)
JIUL Petroșani — „U“ Cluj-Napoca (1— 
Chimia Rm. Vîlcea — S. G Bacău <0- 
F. C. M. Brașov — F. G Oft (0-
Dînamo - Progresul Vulcan (3-
„Poft” Timișoara - Corvinul 1 (2-
Steaua - Sportul studențesc (0-
F. C. Argeș — U. T. Arad (0—
Univ. Craiova — F, G Constanța (1— 
C. Ș. Tirgoviște — A.S.A. Tg. Mureș (0-

ETAPA A XXXfl-a (duminică, 6 iunie)
Corvinul - Universitatea Croîova 
A.S.A. Tg. Mureș - „Poli" Timișoara 
Sp. studențesc — Chimia Rm. Vîlcea 
F. C. Olt - JIUL Petroșani
U. T. Arad - Dinamo 
F. C. Constanța — F. C Argeș 
Steaua — F. G M. Brașov 
S. C. Bacău - G S. Tirgoviște
„U" Cluj-Napoca — Progresul Vulcan

ETAPA A XXJQU-a (miercuri, 9 iunie)
Chimia Rnu Vîlcea — „Poli “ Timișoara (0—3) ’ 
Progresul Vulcan - F, C. Oft 
JIUL Petroșani — Univ, Craiova 
F. G Argeș — Steaua 
F. G Constanța — F. C. M. Brașov 
„U“ Cluj-Napoca — S. C. Bacău 
Dînamo - Corvinul Hunedoara 
A. S. A. Tg. Mureș - U. T. Arad 
C, S. Tirgoviște — Sportul' studențesc

ETAPA A XXXIV-a (duminică, 13 iunie) 
Steaua — F. C. Constanța 
Corvinul - C S. Tirgoviște 
F. G M. Brașov — Dinamo 
S. C. Bacău — JIUL Petroșani 
Sp. studențesc — A. S. A. Tg. Mureș
V. T. Arad — Chimia Rm. Vîlcea 
Politehnica Timișoara — F. C. Argeș 
Univ. Craiova — Progresul Vulcan 
F. C. Oft — „U" Cluj-Napoca

(0-2) 
(1—2) 
(1-3 
(0-0) 
(1-3 
(0-3 
(1-3 
(0-3 
(0-1)

§

(0—1) 
(0-1) 
(0-3) 
(0-0) 
(1-3) 
(1-2) 
(0-1)
(0-2)

(O-1) 
(0-1) 
(0-2) 
(0-3) 
(0-4) 
(2-3) 
(0-2) 
(1-2)
(0-0)

I
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Reuniunea general-europeană de la Madrid *

Poziția României prezentată pe larg 
in cel mai mare cotidian spaniol

MINISTRUL DE FINAN
ȚE al Marii Britanii, Geof
frey Howe, a exprimat în
grijorarea guvernului față 
de politica bugetară a Sta
telor Unite și, în special, 
față de ratele deosebit de 
ridicate ale dobînzilor.

t-ILME
16,25 .1

11,00
13,00

Viața 
închiderea 
gramului.
Telex.

MADRID 15 (Agerpies). 
— Corespondență de la 
liitdu Adrian s Sub titlul 
„Conferința de la Ma
drid trebuie să reprezinte 
un succes", ziarul ț,El . 

J’a< — cel mai mare co- 
timan din Spania— pu
blicăpe o pagină întreagă 
un articol consacrat pozi
ției României in proble
mele securității și coope- : 
rărit in Europa, ale foru
mului general-european de 
la Madrid. „în viziunea 
României, a președintelui 
Nieolae Ceaușescu — scrie 
ziarul — edificarea securi
tății europene este conce
pută ca un proces dinamic, 
ca un front larg de acți
uni de colaborare, ca un 
dialog permanent între toa
te statele participante la 
CSCE — nu de la bloc la 
bloc —, la care pot și tre
buie să-și aducă contribuția 
toate țările, indiferent de 
mărimea lor, de nivelul 
de dezvoltare, de zona geo
grafică în care se află, de 
apartenența sau neaparte- 
nența la alianțe militare. 
Participarea tuturor state
lor la soluționarea proble
melor comune reprezintă

o necesitate indispensabilă, 
nu este un cadou sau un 
privilegiu pe care unii îl 
acordă altora, ci este un 
drept și. în același timp, 
o obligație a fiecărui stat, 
decurgînd, din însăși esen
ța principiilor independen
ței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi 
a statelor".

După ce trece în revis
tă situația internațională 
în care se desfășoară reu
niunea general-europeană 
de la Madrid și se referă 
la escalada continuă a înar
mărilor, articolul relevă 
că „România este de pă
rere că în aceste condiții 
trebuie să se acționeze cu 
cea mai mare energie și 
hotărîre pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și, în primul 
rînd, dezarmare nucleară, 
pentru oprirea amplasării 
și dezvoltării de rachete 
cu rază medie de acțiune 
în Europa, că și pentru 
retragerea celor existente, 
pentru renunțarea cu de- 
săvîrșire la folosirea forței 
sau a amenințării cu forța 
în viața internațională, 
pentru o colaborare liberă 
pe multiple planuri între 
toate statele participante, 
pentru făurirea unei lumi

fără arme și fără războaie".
Subliniind că țara noas

tră se pronunță pentru 
încheierea cu rezultate po
zitive a reuniunii de la 
Madrid, pentru convocarea 
unei conferințe de’ încre
dere și dezarmare în Eu
ropa, pentru asigurarea 
continuității reuniunilor ge- 
neral-europene. articolul 
evidențiază că, după păre
rea României, în actuala 
etapă a reuniunii trebuie 
să se depună toate efortu
rile pentru continuarea ne
gocierilor într-o atmosferă 
constructivă. „Tocmai în 
aceste momente dificile. 
România cheamă toate sta
tele participante, ca por
nind de la interesele majo
re ale popoarelor Europei 
și ale lumii, să dea dovadă 
de responsabilitate și înțe
legere pentrtr ca forumul 
de la Madrid să se poată 
încheia cu succes — pre
misa esențială a avansării 
pe calea deschisă de Hel
sinki spre făurirea unui 
sistem trainic de securita
te și cooperare în Europa, 
spre edificarea unei Eu
rope unite, în interesul po
poarelor continentului, al 
păcii și bunăstării întregii 
omeniri".

PETROȘANI — 7 No
iembrie : r 
delincvent;; 
Milă pentru

PETRILA ; 
I-II.

Polițist sau 
Unirea : 

cei vii.
Serpico,

îmi sare

16,00
16.05 Viața școlii. 

Almanah pionie
resc.
Clubul tineretului,

i IIAGA 15 (Agerpres). — 
Din inițiativa Comitetului 
danez „Opriți bomba eu 
neutroni". Ia Amsterdam a 
avut loc o conferință inter
națională cu tema „Modali
tăți de continuare a lup
tei împotriva cursei înar
mărilor nucleare", la care 
au participat reprezentanți 
ăi mișcărilor pentru pace 
din Olanda, Italia, Belgia, 
R. F. Germania, Danemar
ca, Austria, Franța, SUA, 
Portugalia, Grecia, Marea 
Britanie, Berlinul occi
dental, De asemenea, au 
fost prezente delegații din 
Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Iugoslavia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovi
etică,

în cadrul conferinței, a 
fost relevată amploarea 
mișcărilor pentru pace 
care âu avut loc în Eu
ropa și pe alte continente 
in anul 1981. Au fost evi
dențiate, în context, ini-

Acțiuni în favoarea păcii, pentru 
dezarmare generată șl completă 

țiativele fii direcția păcii 
și dezarmării ale președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, amplele acțiuni 
populare pentru pace și 
dezarmare de la București

orașe ale țăriiși din alte 
noastre.

'■ ★
DE PANAMA

„Pacea
CIUDAD

15 (Agerpres). — 
mondială va fi întărită in 
cazul înfăptuirii noii or
dini economice internațio
nale", se arată în comuni
catul comun dat publicită
ții în capitala statului Pa
nama, în urma convorbiri
lor dintre ministrul relați
ilor externe al acestei țări,

UN TRIBUNAL DIN 
STUTTGART a condamnat 
luni doi foști membri na
ziști ai SȘ la închisoare 
pe termene de 12 și, res
pectiv,, 3 ani pentru parti
ciparea lor la executarea 
unor deținuți în teritoriile 
vremelnic ocupate de ar
mata hitleristă, informează, 
agenția AP.

LA BERLIN s-a deschis, 
duminică, cea de-a XII-a 
ediție a Festivalului cînte- 
cului politic. Agenția ADN 
informează ca, această 
prestigioasă manifestare, la 
care participă soliști- și 
grupuri instrumentale și 
vocale din 12 țări, urmea
ză să se încheie la 21 fe
bruarie.

CONSILIUL NAȚIONAL 
al petrolului din Brazilia 
a anunțat majorarea, în 
medie cu 26 la sută, a 
prețurilor la produsele pe
troliere. Măsura se referă, 
de asemenea, la spirtul 
tehnic, folosit drept com
bustibil pentru automobile.

limitarea drastică a puterii 
monopolurilor și a corpora
țiilor transnaționale, nați
onalizarea ramurilor de 
bază ale economiei, precum 

, și măsuri pentru sporirea 
locurilor de muncă, pen
tru reducerea inflației și 
a cheltuielilor militare — 

poli-

Jorge Illueca, și omologul 
său spaniol, Jose Pedro 
Perez Llorca. . In acest 
sens, se subliniază necesi
tatea începerii de urgență se arată în raportul 
a negocierilor globale din tic prezentat, la ^Congresul 
cadrul ONU. Manifestîn- 
du-și preocuparea față de 
deteriorarea situației in
ternaționale. cei doi miniș
tri au subliniat că aceasta 
se datorează continuării 
cursei înarmărilor și imix
tiunilor în treburile 
terne ale altor țări.

★

in-

al XXV-lea al P.C.C., de 
William Kashtan. secretar 
general al partidului. Ca
nada trebuie să promoveze 
o politică externă cu ade
vărat' independentă și să 
proclame teritoriul cana- 

‘ dian drept „zonă fără arme 
nucleare", se menționează, 
printre altele, în document. 
Totodată, P. C. din Cana
da se pronunță pentru 
crearea unui front puter- 

, nic de luptă împotriva 
• războiului, pentru apăra-

OTTAWA 15 (Agerpres).
— P. C. din Canada cere
promovarea în țară a unei rea, păcii, progresului social 
politici de reforme radicale, și democrației.
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Deteriorarea condițiilor in țările capitaliste 
pentru cetățenii străini 

LAPTE ȘI MIERE?
Piața comună vest-euro- 

peană număra anul trecut 
30 de milioane de persoa
ne aflate în pragul sără
ciei : o persoană din nouă, 
conform definiției oficiale, 
„dispui* de resurse atît de 
modeste, incit este exclu
să din nivelul de trai mi
nim, acceptabil, în țara în 
care trăiește". Rindurile 
de mai sus —- publicate în 
ziarul italian „La Stampa", 
pe baza unei anchete a 
Comisiei CEE — conturea
ză o stare de lucruri deloc 
compatibilă cu imaginea 
unei Europe .occidentale 
unde „curge lapte și mie
re", imagine pe care unii 
încearcă să o mai acre
diteze unui număr din ce 
in ce mai mic de naivi. 
Și — ne referim din nou 
la publicația italiană amin
tită — resimt acest lucru 
mai ales tinerii, cei mai 
puțin calificați, emigran- 
tii (s.n), handicapații. De

altfel, după cum scria și 
„Times" (Marea Britanie) 
— citind o înaltă oficiali
tate a CEE —, povara cri
zei economice a căzut dis

care îi aruncă pur și sim
plu în stradă cînd nu le 
mai sînt necesari". Firește, 
în ce privește „ospitalita
tea" manifestată față de 
cel ce în R.F.G., de pildă,
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Notă externă
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este numit „gastarbeiter"proporționat — pe lingă 
alte cîteva categorii — a- 
supra emigranților. Pova
ră care înseamnă în pri- 
mul rînd șomaj. Pentru a
rămîne la sursa menționa
tă, redăm dintr-un raport 
al Comisiei Pieței comune

(muncitor oaspete) sînt 
semnificative opiniile unor 
cunoscute publicații ' occi
dentale. „O mînă de lucru 
ieftină, maleabilă, căreia i 
se încredințează muncile 
cele mai grele și mai

LONEA: 
țandăra.

ANINO ASA : întoar
cerea lui Hoixiubal.

VULCAN — Luceafă
rul : Procurorul acuză,

LUPENI — Cultural: 
Olimpiada 40 ; Muncito
resc : Centrala este pe 
emisie.

URICANI: Ana șl 
hoțul/'

16,45
17.25 Viața satului.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea ] 

gramului.
20,00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea eco

nomică.
20,40 Forum politico- 

ideologic.
21,00 Teatru TV; „Auzi? 

...pescărușii" — de 
Radu Theodoru. 
Premieră pe țară.

22,15 Telejurnal.

pro-

Ulemenlo

Teatrul de stat
Jalea Jiului" Petroșani

strada M. Viteazul, nr. 2 (fost sala C.M.V.J) 
organizează concurs pentru ocuparea 

postului de
— CONTABIL ȘEF
Condițiile de încadrare conform Legii 

nr. 57/1974 și Legii nr. 12/1971.
Concursul va avea loc în ziua de 1 martie 

1982, ora 10.

întreprinderea Energopetrol Cîmplna
șantier Craiova

încadrează pentru lotul Lupeni următorul 
personal

— UN MAISTRU ELECTRICIAN
— ELECTRICIENI construcții-montaj
Condițiile de încadrare, conform Legii 

12/1971 și Legii 57/1974.
Informații suplimentare la sediul lotului 

Lupeni, strada Bucegi, nr. 15.

Însărcinate cu problemele 
sociale : „Numeroși indus
triași fac dovada unei fla
grante lipse de scrupule 
atunci cînd ■ angajează 
muncitori emigranți, pe

prost plătite" („Times ), 
sau ; „De cele mai multe 
ori, specialiștilor și mun
citorilor din lumea a treia
le sînt «rezervate» meseri
ile cele mai anevoioase, 
cele mai murdare sau și 
una și alta" („L’Expres").

Dealtfel, în ultima vre
me, în condițiile intensifi
cării fenomenelor de criză, 
ale creșterii continue a 
șomajului (potrivit ultime
lor date, publicate la Bru
xelles la sfîrșitul lunii ia
nuarie, numărul șomerilor 
din țările Pieței comune a 
depășit pentru prima oară 
10. milioane) sc înregistrea
ză o amplificare a restric
țiilor și discriminărilor 
față de emigranți, concu- 
renți nedoriți în fața ghi- 
șeelor din ce in ce mai 
aglomerate ale birourilor 
de plasare. ’ în Canada a 
fost chiar interzisă, recent, 
angajarea de muncitori 
străini în sectoarele cel 
mai puternic afectate de 
recesiunea economică, iar 
în R.F.G. se vorbește des
pre „un moment de ’coti
tură în politica de imi
grație". :

. V.; "''." vvT. ~

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea jiului 

Petroșani 
încadrează

pentru secțiile Petrila, Coroesti si Lupeni
— MUNCITORI NECALIFICAȚI

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

Informații suplimentare la sediile prepara- 
țiilor Petrila, Corcești și Lupeni.
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele 
Voicu Ionel, . eliberată 
de I. R. I. U. M. Petro
șani. O declar nulă. (330)

’ ANUNȚURI

PIERDUT în Vulcan 
(stația centru) legătură cu 
chei, sîmbătă, 13 februarie 
a.c. Rbg aduceți adminis
trației ziarului. Recom
pensă, (331)

DE FAMILIE

SOȚIA Irma și fiicele Eliz și Mariana mulțu
mesc tuturor celor care prin prezență și flori au fost 
alături de noi la pierderea iubitului nostru soț și tată 

LADO MIHAI
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. ' . (332)

COLEGII de muncă de la Centrul de instructaj 
Dîija sînt alături de inginerul Ironim Damian în 
încercarea grea pricinuită de pierdei ca iubitului său 
tată. (334)

RED AC ți A $i ADMINISTRATA i Petroșani, itr. Nieolae Bâlcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (sec|ii). TIPARUL : Tipogrofio Petroșani, st*. N. Bâlcescu - 2.


