
/•

■' . ■ ■■
v 7- i ”,

PROLSTARl »i» TO ATI T&Rtbt QNITl-Vai

«

țRi

INDIVID
■ Bărbați care onorează tftlul de miner -
■ Un om care s-a dăruit țantierafor

Xx Paoina a 3-a
| ■ . . “ : • '
i ■ Ziua de * Martie - intimpinată cu însuflețire
1 ■ Cîteva întrebări la care cerem răspuns !
I ■ Rubrica „Vă informăm"

COLEC.TIVITA T E

Pagina ă 2-a

4 PAG. - 50 SÂNI

■ Vizita ministrului afacerilor externe al Romăniei in

■ Ample acțiuni pentru pace și derarmare
Pagina a 4-a

ANUL XXXYMI. NR. «171 JOI, 4 MARTIE 1'1*2

Apartamentele primului trimestru 
sâ fie realizate integral!

Depășiri la producția fi/ică
Minerii sectorului 11 de la I. M. Aninoasa au răs

puns prin fapte la chemarea la întrecere lansată de 
ortacii lor din sectorul I, către toate colectivele sectoa
relor întreprinderilor miniere din Valea Jiului. Ei au 
'depășit planul la producția fizică de cărbune în primele 
două luni ale anului cu aproape 1 500 tone după cum 
ne informează maistrul minier Sandu Marin, Brigăzile 
conduse de Dumitru Luca și Gheorghe Munteonu, au de
pășit productivitatea muncii cu 1 100 kg. și respectiv, 0,8 
metri cubi pe post. Și în această lună minerii din cele 
două brigăzi și-au depășit sarcinile de plan cu 200 to
ne de cărbune. Rezultate bune a obținut, și brigada de 
la pregătiri condusă de Geluță Eftimie care a depășit 
planul cu 50 metri cubi. La aceste realizări și-au adus 
contribuția și cuplătorii de la puțul VII, Năstase Stanciu, 
-Nicolae Bârăiac și Gheoighe Cocotă.

După două zile, 
4 000 tone peste plan

După primele două zile 
•ale acestei luni, între
prinderile miniere Lupeni, 
Uricani, Aninoasa și Vul
can raportează depășirea 
sarcinilor de plan cu peste 
4 000 tone de cărbune. 
Producția cea mai mare 
extrasă suplimentar în 
cele două zile o raportea
ză minerii din Lupeni. cu 
un plus de peste I 500 de 
tone — urmați de cei de 
la Vulcan cu peste 1000 
de tone și cei.de Ia Anl- 
noasa cu 818 tone.' Plusul 
cel mai mare al. zilei. de 
2 martie l-au dat minerii 
de la Vulcan, care au ex
tras suplimentar peste 700 
tone de cărbune.

Pe șantierul locuințelor 
din orașul Lupeni ser con
stată o preocupare susținu
tă pentru realizarea obiec
tivelor prevăzute în grafi- . tru ziua de 
cui de execuție din primul 
trimestru al anului; Unul 
din aceste obiective îl con
stituie blocul 4" din zona 
viitorului cen
tru civic al 
orașului. Pe 
lingă cele 92 
de apartamente cu, 2, 3 și 4 
camere, blocul 4 are pre
văzute la parter și spații 
comerciale. în aceste spații 
de la parterele blocurilor 
4 și 8 vor -fi mutate unită
țile comerciale din zona 
vechiului centru. Elibera
rea amplasamentelor din 
vechiul centru constituie o 
sarcină prioritară, urgen
tă. Apartamentele din blo
cul 8 au fost predate. Dar 
spațiile comerciale ■ de la 
parter nu sînt încă finisate. 
In schimb, la blocul 4 se

lucrează intens. Ing. Con 
' stantin Ilada, care asigură 
coordonarea lucrărilor.. ne 
informează că numai pen- 

3 martie a 
fost, făcută o comandă 
pentru 50 mc de beton. 
La parter sînt ...executate 
deja toate compartimente-

le. Iar. la etajele I șl II 
s-a montat și • tîmplăria. 
Dulgherii din formația 
condusă de 'Petru Almaș 
au terminat cofrajele mo- 
n.olitizărilor de la etajul 
UI. Sînt oameni harnici, 
care nu s au mulțumit să 
știe doar o mese:
■devenit 
montori.
.stăpinește și meseria de 
sudor. Petre Coca, Vașile 
Ungureariu si mezinul Va- 
sile Almaș ău devenit spe
cialiști în turnarea betoa-

ie, d au
..din mers" ‘ și
Vas lie Tureâtcă

ocupa 
șj Cit
ii ne re

nelor. Cu toții se 
frățește de creșterea 
llfi. area celor doi ____
din echipă Toader Știrbu 
și Petru Ghcorghc care, ta 
rindul lor, se dovedesc a- 
geri și dornic 
„Noi sîntem

de a învăța, 
necăjiți atunci 
eînd ne stau 

: sau 
avem

. Tn
eînd nu

■ betoane, 
trecută; macat'a- 
defectă" — ni

săpț.ămîna 
ua a fost 
se destăinuie Petru Almaș. 
Macaragiul Ioan ; Daroezl, 
gîndește la fel: „Ne doare 
eînd stăm. Săptămlna tre
cută s-au topit niște eon- 
tactori. Pentru :a evita ast
fel de situații am introdus

Vtorel STRAI Ț

Continuat t In pup a î a)
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In îm igiti j un schimb 
al fojrtifeiiei conduse de 
Uie Amorăriței de- la 
•e; torni’ ' ini;l- ' U- 
ricuni caro de la inec- 

anu’ui a realizat 
1 500 tone de căr- 
față de nivelul 

a

Schimbarea 
fundamentală,

putu! 
peste 
bune 
planificat. Brigada
sporit productivitatea 
muncii cu 900 kg/post, 
adueîridu-și o contribu
ție aparte la cele 8’645 

4 tone dp cărbune reaii-
■JUlip peste prevederi de 
cffiîe minerit sectoru
lui II.
Foto : St. NEMECSEK

Dezvoltarea zootehniei, condiție 
principală pentru îmbunătățirea 

aprovizionării populației 
din Valea Jiului

Nu mai trebuie demon
strat faptul că în Valea 
Jiului există condiții favo
rabile pentru dezvoltarea 
unui puternic sector zoo
tehnia 
ne și 
creșterea unui număr mai 
mare te animale de către 
țăranii și muncitorii: băști
nași,; în -elelalte gospodă
rii și în anexele întreprin
derilor si ale. unor institu
ții- Ne aflăm la început de 
an. In prima decadă a lu
nii februarie a avut loc 
recensăm intui animalelor
domestice, acțiune care, din 
punctul de vedere al pro
blemelor ce ne preocupă 
constituie un important 
punct de referință. Pentru 
a detalia aceste idei ne-am 
adresat tovarășului Ion 
Mischie, secretar al Corni- 
tetului executiv al Consi
liului popular municipal :

— De unde pornim 
în ceea ce privește creș
terea animalelor în aiAil 
1.982 ?

— După cum rezultă din 
datele recentului recensă- 
mînt, în comparație cu 
numărul de animale exis
tent în 1981 se constată li
nele creșteri. La porcine.

puternic sector
, îndeosebi de bovi-
ovișie, deci pentru spre exemplu, sporul este 

de 3 373 capete, iar la ovi
ne de 4 037 capete. La tau
rine însă, spre nemulțumi
rea noastră și ca un nea
juns reproșabil unui mare 
număr de locuitori al mu
nicipiului, care cu ani în 
urmă au folosit mai bine 
condițiile de care dispu
nem. sporul 
(149) este

' șub minim. La vacile cu 
lapte și cu perspectivă de 
a deveni productive în 
1982. numărul de capete 
este chiar mai mic față de 
1981 cu 50 de vaci, minu
suri de efective avînd lo
calitățile Petroșani (25),

Interviu consemnat de 
Tonus ȚAȚÂRCA

de capete 
nesemnificativ.

Cauzele nerealizărilor 
trebuie căutate și în indisciplină

fără să mai. amintim fap
tul că o absență nemoti
vată, dijmuiește conside
rabil eîștigul membrilor din 
brigadă și conduce la ne- 
realizarea sarcinilor ia căr
bune. Iată de ce, judecata 
muncitorească de la mina 
Livezeni a fost aspră dar

Alții s-qr bate cu. pumnul 
în. piept — și ar avea drep-. 
tul s-o facă tînăruî sing. 
Stărillă Pgntlloiu zice insă 
că a fost „uns" nu demult 
ca șef al sectorului VI, că 
n-ar avea dreptul să se la
ude.
- Vedeți, noi abia am 

găsit calea spre .realizarea 
sarcinilor de plan, e prea 
devreme să ne lăudăm. Să 
mai treacă vreo cîteva- luni 
pentru ca succesele să fie 
reconfirmate. ■'

Modestia îi stă bine și 
tehnicianului Nicolae Șufan 
celălalt convorbitor ai nos
tru, dar parcă ascunde un 
orgoliu nemărturisit 
vreme. De 
funcționează 
ani, dar. de 
la Vulcan se 
vorbă despre 
ți ăștia pionul cb și sec
torul VI". Morala e clară, 
doar o singură lună de la 
iriființare, septembrie anul 
trecut, planul a fost înde
plinit. -Culmea era că or
tacii munceau din greu, se 
descurajaseră. Părea că 
impasul nu poate»>-fi trecut, 
400 de tone pe zi este o 
cifră astronomică, susțineau 
pesimiștii, lată însă că de
butul noului an productiv a 
surprins chiar și pe cei mai 
optimiști partizani ai ideii 
redresării. Cifre convingă
toare" î Pînă săptămîna tre
cută — plus 1 107 tone de 
cărbune, ieri - plus 1 250. 
Cum a fost posibil ? In 
abataje și în galerii mun
cesc totuși aceiași oameni, 
care ieri ridicau din umeri, 
ba chiar se învățaseră cu 
autocritica, precum fjisica

ton VULPE

multă, 
fapt, sectorul 
de vreo doi 

eînd se știe, 
îndătinase o 

leneși - „fac

Rezultatele nesatisfăcă
toare ale minei Livezeni 
în perioada care a trecut 
din acest an (— 25 000 tone 
de cărbune) sînt determi
nate, pe lingă unele cauze 
obiective, de numărul 
mare al absențelor nemo
tivate. în ianuarie, prima 
lună a anului, 
s-au înregis
trat 578 ab
sențe nemoti
vate, iar în 
luna februarie
1 040 de ab
sențe nemoti
vate. Spunem s-au înregis- dreaptă, iar ortacii, mineri 
trat, deoarece multe dintre care 
ele se mai transformă — 
deși nu este legal — în 
învoiri, concedii etc. Ce 
înseamnă pentru întreprin
dere aceste absente nemo- 
tivate ? Nerealizarea postu
rilor în cărbune, a produc
tivității (0,95 kg pe post la 
nivel de mină față de 
1,195 cît este planificat), 
utilaje rămase nesuprave
gheate. Ce înseamnă pentru 
om o absență nemotivată?

La I.ML Livezeni

trăiesc
ab-

_____—------ - ---- —-----—- J Maî puțin cti 1 300 lei în
(Continuare in pag. a S-â) bugetul familiei. Aceasta

muncesc și 
cinstit, neiertători 
sentomanii.

De la sectorul I, 
instanței muncitorești 
apărut „fruntașii" în 
nemotivatelor cum 
Constantin Petre (15 nemo
tivate), Ion Timofte (31 ne
motivate), Nicolae . Martin, 
Viorel Rusu, loan Bejan, 
ultimii trei tineri în vîrstă 
de pînă la 30 de ani an- 
găjîndu-se că nu vor mai 
tace nemotivate, că vor 
respecta disciplina muncii

cu

în fața 
au 
ale 

sînt

și tehnologică. Oniul-prp- 
blemăl „campion" al ne- 
mpțivațeior la acest sector, 
este Vaier Buga, miner 
care nici în prezent nu 
prestează șut, și care este 
imun la insistențele și stră
daniile colectivului de a-1 
aduce pe calea cea bună.

„Refuză pur 
și simplu să 
muricească —
ne spunea 
maistrul Con
stantin Colo- 
banea — des
pre V. Buga.

Toate eforturile colectivu
lui de a-1 determina să se 
îndrepte au rămas fără re
zultate. Nu avem decît să 
ne debarasăm de el pentru 
că așa nu se mai poate".

Din cadrul sectorului III 
au fost chemați să dea so
coteală pentru faptele lor 
Eugen Koszal, Ioan Tîrș, 
Itifan Vechiu, Romeo Săn- 
doi, Ion Bandrabur, Teo- 
dor Dobocan care judecați

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 3-a)
(Continuare în pag. a 3-a)
------- --------------- ----~
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INTIMPINATA CU ÎNSUFLEȚIRE
• Obiective angajante 

de întrecere.
Precedîn d sărbătoarea 

scumpă poporului nostru 
— 8 Martie — de care ne 
mai desparte doar cîteva 
zile, la Petroșani a avut 
loc ședința de birou lăr
gită a Comitetului muni
cipal al femeilor. In pre
zența conducerilor comi
siilor de femei din între
prinderile, instituțiile și 
cartierele orașului s-a 
dat citire răspunsului or
ganizației municipale a 
femeilor la chemarea la 
întrecere socialistă lan
sată de Comitetul jude
țean Hunedoara al ,fe
meilor.

Pe lingă participarea la 
îndeplinirea planului eco
nomic propriu pe 1982, 
răspunsul organizației 
municipale a femeilor 
cuprinde obiective anga
jante de întrecere vizînd 
sprijinirea concretă a pro. 
ducției, realizarea planu
lui de dezvoltare econo. 
mico-socială în profil te
ritorial pe cel de-al doi
lea an al cincinalului, în
făptuirea acțiunilor edili- 
tar-gospodărești și de în
frumusețare ă localităților 
în această primăvară, 
precum și a măsurilor

a
telor prevăzute pe acest 
an, pentru întreținerea 
spațiilor verzi și efectua
rea lucrărilor edilitar- 
gospodărești și de înfru
musețare.
• Din inițiativa comi

siei de femei.
La inițiativa comisiei 

de femei, în cartierul ( 
din Petroșani a luat fi
ință de curînd „asociația 
micilor locatari". Consti- 

- tuită din cei mai buni 
copii și pionieri cu de
prinderi gospodărești, a- 
sociația va acționa — de 
îndată ce timpul va per
mite în sprijinul lucră
rilor ed 11 i tar-gospodărești 
și de înfrumusețare a 
străzilor și cartierului, ca 

a celor de cultivare! 
terenurilor identificate 

și a grădinilor cu legu
me.

luate de conducerea parti
dului și statului nostru 
privind autocunducerea 
și autoa.provizionarea te
ritorială etc. Cîteva din 
aceste obiective angajan. 
te de întrecere se im
pun detaliate. Comisiile 
de femei vor recupera de 
la populație și vor valori
fica 5 tone, fier vechi, 0,2 
tone deșeuri textile și 
0,2 tone deșeuri hîrtie, 
1000 sticle și borcane 
numai la Petroșani. Ase
menea deșeuri vor fi re
cuperate și în celelalte 
localități. Comisiile de fe
mei vor cultiva cu legu
me și zarzavaturi o su
prafață de 15 ha pe te
renuri identificate în Va. 
lea Jiului și se vor efec
tua lucrări de curățiri și 
întreținere a pășunilor pe 
o suprafață de .150 ha în 
comunele Banița și Ahi- ț Acțiune pionierească 
noasa. Comisiile de fe
mei ce fac parte din co
mitetele de sprijin vor 
întreprinde acțiuni gos
podărești în valoare de 
16 500 lei în creșe, cămi
ne și grădinițe cu pro
gram prelungit, în cămi
nele de bătrîni. Totoda
tă comisiile de femei vor președinta comitetului o- 
acționa pentru sprijinirea rășenesc al femeilor. ' 
șantierelor de construcții
în realizarea apartamen- I. BALAN

Muncitoarele Săftica Darie și Georgeta Bucicioiu, reglează parametrii de 
funcționare a instalației de pasteurizare a laptelui de la Fabrica de lapte Live- 
zeni.

Și 
a

omagială.
Azi, la Casa pionierilor 

și șoimilor patriei din Pe
trii» are loc o dezbatere 
omagială cu tema „Rolul 
femeii în societatea noas
tră". Cu acest prilej, pio
nierii au ca oaspete pe'

subjoin ..pAciAMi" Competiții de schi-fond
• „CUPA VĂII JIULUI".

Duminică 7 și luni 8 
martie, pe pîrtia de la 
complexul’ turistic pentru 
tineret Valea de Pești se 
vor desfășura întrecerile 
celei de-a IH-a ediții a „Cu" 
pei Văii Jiului" la schi-fond 
— competiție organizată 
de C.S.Ș. Petroșani în co
laborare cu redacția zia
rului „Steagul roșu". Par
ticipă tineri concurenți 
din Baia Sprie, Bistrița, 
Vatra Dornei, Brașov, pre-

cum și din Petroșani și 
Lupeni. -
• O TINARA SPERAN. 

TA. Zilele trecute, pe pîr- 
tia „Șuta" de la Miercurea 
Ciuc, în cadrul „Cupei Vo
ința" la schi, tînăra spe
ranță din Valea Jiului, Lu
minița Trandafir de la 
C.S.Ș. Petroșani, elevă la 
Școala generală nr. 5 Vul
can, a constituit o adevă
rată revelație a probei de 
schi-fond fete ocupînd lo
cul I și întrecînd astfel.

cu o diferență de 34 se
cunde, campioana națio
nală.
• PARTICIPARE.’ Ele

vii secției schi do ia C.S.Ș. 
Petroșani, conduși de prof. 
Alfred Imling, au plecat la 
faza finală a concursului 
rezerva| unităților școlare 
sportive; programat să se 
desfășoare în 5 și 6 Awx- 
tie în Semenic.

Apartamentele 
primului trimestru să fie 

realizate integral I

Dezvoltarea zootehniei
(Urmare din pag 1)

fUrmara din pag. 1 se distrug mașinile din a- 
ceastă cauză. Oare este 
chiar imposibil să fie în
treținute ca lumea drumu
rile din orașul Lupeni ?

în circuit și un transfor
mator. Sperăm că de acum 
macaraua va funcționa fă- .-
ră întreruperi". La lucră- 1° apropierea bifurcațlei 
rile interioare de compar- 1 1 — J--‘—
timentări .stăm de vorbă

. cu oamenii din echipa de 
zidari condusă de Sandu 
Tudor — echipă care s-a 
situat pe locul I în între
cerea socialistă pe Trust 

i în anul trecut. Gavrilă 
Prodan, Octavian Băltan, 
Ion Dîngă, iacob Rusii — 
toți sint mulțumiți că: au 
materialele necesare. Cără- 
rhizile, panourile și blocu
rile de. beton celular auto- 
clăvizat se află depozitate 
la îndemînă.în cantități în
destulătoare. Maistrul prin
cipal Mihai Popescu,, șeful 
punctului de lucru, ne in
formează că încă în cursul 

/ acestei săptămîni vor înce
pe săpăturile în spații largi 
la fundația ultimului tron-

* son al blocului 4.
. Intre timp sosesc, pe' șan- 

. tier clouă mașini, O caro- 
sată condusă de, Ilbrea lan- 

: CU Avram a adus grinzi 
prefabricate de la poligonul 
din Livezeni. Autobetonie- 
ra lit HD 3117, pilotată cu 
măiestrie de șoferul Ștefan 
Szabo pînă în apropierea 

■ cMor cinci bene aliniate în 
așteptare, începe imediat 
deșeărcațul betonului. A- 
tnîndoi șoferii ni se plîng 

; că drumul din laipeni este 
un adevărat calvar și că- 
îi doare inima cind văd 
cum de la o zi la alta li

spre Liceul industrial a 
început construcția unui 
nou obiectiv. Aflăm de la 
șeful șantierului 3 Lupeni, 
al T.C.H. că este vorba de 
blocul 50 A, cu 32 de apar
tamente. Aceste aparta
mente sînt destinate în ex
clusivitate constructorilor. 
Șantierul 3 Lupeni a atacat 
două tronsoane și la blocul 
19 din Uricani. Pe lîngă 
acestea continuă și unele 
lucrări tehnico-edilitare în 
zona centrului civic ai ora
șului Lupeni. Deci șantie
rul 3 Lupeni al T.C.H. dis
pune de un larg front de 
lu.ru. Iar la punctele-che- 
ie, cum este blocul 4. sînt 
concentrate efectivele și u- 
tilajele necesare pentru 
respectarea termenelor gra
ficului do lucrări fizice. 
Constructorii din cadrul 
acestui șantier au realizat 
și în anul trecut 32 de a- 
partamente peste sarcinile 
de plan. în acest an ei 
și-au eșalonat judicios sar
cinile care le revin și sînt 
hotăriți nu numai să- rea
lizeze planul valoric de 
42,3'milioane lei, ci să-l și . 
depășească. O hotărîre care 
ii onorează și care are 
drept garanție înfăptuirea 
responsabilă a activității în 
aceste zile hotăritoare din 
ultima lună a primului tri- I 
mestru. ” . 1

primească întreaga cantita
te de furaje concentrate 
acordată de lege. Și în 
sprijinul celor ce contrac
tează lapte se acordă pen
tru fiecare litru de lapte 
predat 100 gr. tărîțe. In a- 
tenția consiliilor populare 

..sînt și alte forme de spri
jin, între care, asigurarea 
(cu prioritate a celor ce au 
încheiat contracte pentru 
predarea de animale și pro
duse animaliere) cu semin- 

și. po-

Vulcan (27), Banița (14), U- 
ricani și Lupeni (cîte două), 
iar sporuri, numai locali
tățile Petrila (12) și Ani- 
noasa (8). Sporirea numă
rului de vaci, pentru între
ținerea cărora, repet, dis
punem de condiții favora
bile, rămîne ca o obligație 
importantă a cetățenilor 
din Valea Jiului, o preocu- 

: pare prioritară a consiliilor 
populare, a tuturor facto- țe de trifoi, lucernă . _ 
rilor care au îndatoriri de rumb pentru extinderea su- 
sprijin în acest domeniu. 
Creșterile de efective la 

. porcine și ovine sînt im
portante, dar nu reflectă 
totuși posibilitățile pe care 
ie avem în toate localită
țile și pe care trebuie să 
le valorificăm mai bine și, 
cu atit mai mult, cerințele.

— Ce probleme cu 
influențe asupra- crește
rii șeptelului trebuie re
zolvate în-perioada ime
diat următoare ?

— Pentru ca electivele 
de animale, in special de 
bovine, să se mențină la 
nivelul actual și să înregis
treze unele creșteri. sînt 
necesare măsuri de spriji
nire a crescătorilor. Mă re
fer. in primul rînd la apro
vizionarea cu furajele, con
centrate la care au drep
tul crescătorii care au con
tractat și livrat ia fondul 
de stat animale și produse 
animaliere — lapte și lînă 
—, în anii trecuți. Cei care 
încheie în aceste zile con
tracte pentru predarea de 
porcine și taurine primesc, 
dacă doresc, avansuri de 
cîte 50 kg furaje concentra
te (porumb) pentru fiecare 
porc sau vițel contractat, 
uimind ca la predare s- /

La intrarea în barul ho- 
,Central" din Fe

să 
de 

funcționare, trecut pe zile, 
pe un formular tip. Pen
tru ziua aceea activitatea 
comercială a barului tre-. 
buia' să se desfășoare în
tre orele 
19,35, am 
se, lume 
obiceiului.
vea 
serviciu întorcea,

telului ,,L—;..... ..... 
troșanî ne-am oprit 
consultăm programul

con- 
un ei
din

10—20, Cum era 
intrat. La me- 
puțină, contrar 
T.a bar nu ser. 

ninjeni. Femelă 
în 

diurnilor. .scaunele 
picioarele în. sus (ce 
sa.i., să nu mai crdci 
gul unității, nu alta).

de
fața

eu

Bi

recî.știge echilibrul și dem
nitatea în societate.
• SPIRIT DE ÎNTRAJU

TORARE. Un grup de 21 
de elevi de la școala de 
maiștri minieri din Lu- 

Sfatul omeniei"/ ac- peni au donat onorific sin
ge pentru colegul lor 
Clement Crăciun, internat 
în spital în stare gravă. 
La spitalul din Lupeni a- 
semenea acte de umanism

de semnificații, dovedind

prafețelor cu astfel de cul
turi în vederea obținerii 
unor cantități mai mari de 
furaje de calitate superi
oară. Prin magazinele ori 
raioanele specializate a- 
menajate în fiecare locali
tate, crescătorii- de anima
le și cultivatorii de gră
dini vor fi aprovizionați 
de către C.P.V.I.L.F. și Di
recția comercială munici
pală cu îngrășăminte chi
mice pentru sporirea pro
ducției pășunilor și tinete
lor precum și eu uneltele 
necesare. O atenție deose
bită trebuie să se acorde 
ocupării tuturor pășunilor 
alpine cu animale, evitării 
degradării acestora, asigu
rării cu materialele nece
sare pentru construirea ori 
repararea grajdurilor și 
stînetor. Răspunsul tuturor 
celor ce au terenuri agri
cole în folosință, al gospo
darilor care, chiar fără a 
poseda suprafețe prea mari 
de pămînt, s-au 
decursul anilor 
rea animalelor, 
rezultate foarte.

buie să-l constituie valori
ficarea, în cit mai mare 
măsură, în interesul lor și 
al statului, a condițiilor 
favorabile de care dispu
nem. Calea de participare 
a crescătorilor de animate, 
la autogbsppdărirea și ap-, 
toaprovizionarea teritorială 
este creșterea unui număr 
mai mare de animale, 
tractarea cu statul, a 
părți din acestea ; și 
produsele animaliere.

— Cum se acționează 
în prezent în domeniul 
contractărilor?

— De cîteva zile au fost 
create : colective care se 
deplasează in teren pentru 
încheierea de contracte 
pentru predarea de anima
le și produse animaliere. 
Se vor lua și alte măsuri 
de impulsionare a contrac
tărilor, întrueît rezultatele 
de pînă acum nu ne pot 

. mulțumi. Contractarea este 
însoțită de o susținută 
muncă de lămurire a cres
cătorilor de animale asupra 
importanței acestei acțiuni. 
De la pămînt — important 
obiect al muncii <i mijloc 
de producție —, trebuie să 

el 
la

.. ■» ' - -

Cîteva întrebări 
la care cerem 

răspuns!
nevoitoare, ne avertizea-1 
ză că „la bar nu mai vine 
nimeni". In asențpne„a' pos—„ 
tură, te simți ca... uh sWOfi t 
cu care femeia de serviciu 
face acrobație. De ce 6 fi 
avînd personalul unității, 
în frunte cu șeful ei, IHe 
Duță, o impresie atît de 
proastă despre clienții de 
pe urma cărora trăiește?

Și încă o întrebare: ce 4 
face personalul, și șeful,, 
lui o jumătate de oră, da
că nici măcar țigări nu 
servește? „Logic e să se 
înscrie în programul de 
desfacere a mărfurilor" 

,he răspunde Contabilul șef 
al I.C.S.A. și A.P. Virgil 
lonescu, iar Vintilă Bor- 
hină, responsabilul comple
xului Minerul ne spune l 
„Servim mîncăre, țigări... 
E adevărat, nu mai ser
vim băuturi"..

: Cam acesta ar fi răspun
sul, nu impolitețea crasă 
cu care este întîmpinăt 
consumatorul la .„Central", 
impolitețe cam mult tole. 
ratg, de conducerea între
prinderii. (D. CALIN) i

se valorifice tot ce 
poate da. Rcferindu-ne 
condițiile concrete ale Văii 
Jiului, terenurile agricole, 
pajiștile și finețele existen
te să fie valorificate pentru 
creșterea unui număr mai 
mare, de animale. ‘ Pen
tru că, nu trebuie uitat,
de ■ realizarea sarcinilor de 
plan Ia contractări depinde 
primirea fondului de măr
furi alimentare destinate 
aprovizionării . populației 
municipiului.

■Ml

nu demult. croitoria mixtă centrală

ocupat: în 
de crește- 

obțin ind 
bune, tre-

• MEMORIAL.!. In ea 
drul frumoaselor tradiții 
ale Văii Jiului de a orga, bul
niza acțiuni în memoria 
unor mari pasionați ai 
muntelui, duminică, 7'mar
tie ' se va organiza „Cupa 
Stoica." la schi. Locul des
fășurării competiției este 
cabana „Pasu Vîlean" — 
acolo unde în anii vieții, 
cel. .comemorat și-a petre- 

, . . au devenit cotidiene, pline .<^1 cea mai măre parte
| diului familial, alcoolism, de semnificații, dovedind <!in lunp-
I oameni ce trebuie îndru- spiritul de întrajutorare • COLUMBOFILA. In . ,
I mâți și sprijiniți să se ce-i caracterizează dintot- localul din Piața Victoriei tenis de cîmp și dispune
l integreze în muncă, să-și' deauna pe mineri. ' ' în care a funcționat pînă de grup. sanitar, încălzire

• SFĂTUI, OMENIEI. 
Ieri a avut loc la Petro- 
ȘȘbi ....țiu ne cîi profund caracter 
eetățenesc-educativ, orga
nizată de autoritatea tu- 

Itelară. Au fost puse în dis
cuție cazuri de parazitism 

!| social, tulburare a me-

nu demult , croitoria mixta centrală și o saună. Un 
a cooperativei Unirea, ,clu- frumos dar făcut celor ’ ce 

columbofililor din 
Petroșani a deschis o expo
ziție de porumbei și ani
male mici. Expoziția poate 
fi vizitată zilnic între o- 
rele 9—-18.
• SALA DE SPORT. 

La Lupeni a fost. inaugu
rată o modernă sală de 
sport lîngă clubul sindi
catelor. Jîoua sală cuprin
de o tribună, terenuri 
pentru volei, handbal ți

îndrăgesc sporturile. Nu 
le. rămîne sportivilor decît 
să confirme că vor fi la 
înălțime.
• PENTRU AUTOM.O- 

B1LIȘTI. Incepînd de luni, 
8 martie, stația Autoservi- 
ce Petroșani va începe ve
rificarea tehnică anuală a 
autoturismelor proprietate 
personală. Pentru a evita 
aglomerările din luna mai 
este bine ca posesorii de 
autoturisme să efec'ueze 
din timp verificarea.

• O FLOARE PENTRU . 
FIECARE. Am rugat-o pe 
Rozalia Palusek, vîn'zfttoare 
la magazinul de flori din 
Lupeni, să facă o mică so
coteală/ Rezultatul ? In ul
timele 4 luni au fost vîn- 
dute pește 30 0rt0; garoafe, 
trandafiri si alte flori.
(A.M.). •
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Bărbați care onorează titlul de miner >
îlFiresc, ca

familie de muncitori
■o mare

Pentru cei re scot la lu
mina zilei „diamantul ne
gru; munca înseamnă dă
ruire;. înseamnă;; pasiune și 
pricepere. Este și firesc ca 
ațunei cînd treci pe lîngă. 
aeesti bai bat i cu genele 
„încondeiate" de praful de 

. -cărbune, să simți dorința 
de a-i cunoaște, de a 
schimba citeva vorbe cii 
ei, la capătul unei zile de

' muncă..
— La rezultatele bune 

obținute de sectorul IV al 
minei Lupeni — ne spune 
inginerul loan Gif Deac, 
șeful sectorului — a contri
buit întregul colectiv, bri
găzile conduse de Teodor 
Boncalo, Constantin Popa, 
Aurel Marfda și Ion Solo
mon. Dar dintre toate a- 
cestea aș evidenția în mod 
deosebit brigada condusă 
de sing. Paul Grasu, un 
fuiilr ambițios și exigent, 
care are înscriși în cartea 
de muncă 17 ani, numai la 
mina Lupeni.

După cîteva momente' de 
meditație, sing. Paul Gra
su schițează un zîmbet 
modest și începe să se des- 
tăinuie :

— Legătura cu mina a 
însemnat pentru mine res
pectarea acelei „convenții 
nescrise" luată de vredni- 

bătbali din familia mea,

inde a continua tradiția 
meseria de miner, de aceea 
și eu am hotărît să mă 
dedic mineritului. Pot să 
spun că aici m-am format, 
la această exigentă .„școa-. 
lă“ a muncii. Am lucrat ca 
elecțfcician, după termina
rea cursurilor școlii de 
maiștri, ca maistru ener
getic de sector, după care 
am urmat Institutul de 
mine din Petroșani.

Revine, apoi, după un 
nou moment de meditație :

— Îmi plac oamenii și 
omenia, respect munca. De 
aceea am rămas în mijlo
cul lor, aici cu ortacii mă 
simt mai bine ca oriunde.

Interlocutorul a vorbit 
mult și,, frumos despre șefii 
de schimb Petru Peter, 
Gheorghe Murăruș, llie 
Savu și Ștefan Covaci, des
pre lăcătușii Alexandru 
Matiuș și loan llieș, despre 
minerii loan Nichițoiu și 
loan Rusu, despre această 
„familie" de mineri harnici, 
pentru care fiecare zi se 
încheie cu rezultate bune, 
pentru că brigada subin- 
gl norul ui Paul Grasu este 
o permanentă școală a 
noului, iar șeful brigăzii se 
afirriiă ca un „dascăl 
ceput și exigent.

n anii grei de du
pă. război, recon
strucția țării era 

felul suprem. Tineretul, 
, cu elan revoluționar și 
1 energii clocotitoare, părea 
l ferm în. materializarea a- 
J cestui țel. Șantierul deve- 
1 nise pentru cei mai mulți 
i , locul de . manifestare a
ț voinței generale de bine 
1 și de afirmare largă a 
j . propriei personalități. A- 
l lături de milioanele de 
i tineri ai patriei și-a gă-
V sit locul predestinat an a- 
( cest iureș ăl muncii și ti-■nfli’iil ziJ"» cz>7-stz5-n#- rtf ■■f-fiMtl—.
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ner șef al Grupului de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. a participat la con
cretizarea în teren g ce
rințelor de sistematizare 
a celor cinci orașe ale 
Văii, adueîndu-și la fina
lizarea fiecăruia o contri- ‘ 
buție însemnată, nu ara
reori prin soluții construc
tive originale, promovînd 
permanent noul, capabil 
să propună întotdeauna

tineri ai patriei și-a gă-

nărui absolvent al facul
tății de construcții din 
București, loan Șitescu. 
La chemarea partidului, 
el a sosit pe șantierele 
social-culturale ale Văii 
Jiului, deschise odată cu 
decentul șase al secolului, 
din Lunca Bîrzavei, unde, 
la construcția ReȘiței-, își 
însușise primele experien
țe de executant și con
ducător. >A| n Valea Jiului, timp 

1 de trei decenii, in- 
" ginerul loan Sil es

eu a adus contribuții in
fective la înălțarea a mii 
de apartamente, de carti
ere, și numeroase alte o- 
biective civice. Ca șef de 
șantier a ridicat Orașul 
Nou — Uricani. Ca ingi-

pectâ'.'intocmai acțiunile 
de organizare a muncii 
hotărîte în ziua preceden
tă. Venea la birou înain
te de sfîrșitul zilei de 
muncă doar dacă era 
convocat. Măsurile, solu
țiile necesare le hotăra 
pe șantier, împreună cu 
organizatorii nemijlociți 
ai producției. De pe șan
tier se întorcea tîrziu la 
birou, unde continua fi-

părere competentă a tre
buit > să se țină seama, de 
fiecare dată, cînd se ana
lizau soluțiile propuse 
prin proiecte. S-a dovedit 
a fi, în fiecare funcție 
deținută, un spirit mereu 
tînăr, modest, calm și
apropiat în relațiile cu
muncitorii, dar - ferm în 
decizii și combaterea in- 

în 
sarcinilor de

■ •«■ii».».*..., resc activitatea prin con- |
■ ii ■•■■■, suitarea literaturii de j

specialitațe și a j 
lor de obiective. De aceea, l 
nici nu greșea. A „prins" - 
ca inginer ; ,
cu cele mai mari succese 
ale grupului. A fost tin 
om dăruit șantierului 
fost pentru că...

A aș cum se cuî-îPc;' 
pX cei alături de erf. i? 

▼ X a lucrat ueobo.,1' 
timp de trei decenii 
despărțit de colegul Pn. 
sărbătorește, exprimin

du-și prețuirea și dr&goșt 
tea ce i-o poartă, -urările 
de sănătate și viață lungă 
în anii meritați ai pensiei. 
Ne alăturăm acestor calde 
urări față de un om care 
și-a consacrat viața, ridi
cării sociale și urbanisilee

disciplinei, entuziast 
realizarea

Un om care s-a 
dăruit șantierelor

tehnologiile cele mai 
„proaspete" în domeniu, 
pentru că a urmărit și 
s-a pregătit cu consecven
ță, zi de zi, în profesiu
nea aleasă. S-a manifes
tat în practica nemijlocită 
ca un specialist de frun
te. A fost un model pen
tru tinerele cadre tehni- 
eo-inginerești, de forma
rea cărora, pe măsură ce 
s-a maturizat, se ocupa 
cu dăruire. în 'comparti
mentul tehnic dl grupului, 
unde a lucrat in ultimii 
ani, a continuat să fie 
specialistul de a cărui

iI
urii ae
proiecte- 1

ea. A „prins •
șef, perioada *

!

ș 
ț 
ț

1

-1

care răspundea, îndrăgos
tit continuu de meserie, 
cu o veritabilă vocație de 
constructor.

el ce scrie 
\ rinduri n-a 

un om pe 
rele Văii Jiului ______
nu-l cunoască șt să nu 
vorbească admirativ des
pre inginerul Sitescu. Ca 
inginer șef de grup avea 
un stil propriu de activi
tate ; începea întotdeauna 
ziua de muncă pe șantier, 
la stația de betoane sau a meleagurilor Văii Jiu-, 
de utilaje pentiu a urmă- lui.
ri în detaliu dacă se res- T. CAMPIANU

aceste 
intilnit 
santie- 

care să

cii

■v ■>

Brigada liontalistului Constantin Popa de la sec
torul IV al minei Lupeni. Brigada a lansat în anul 
1981 chemarea la întrecere către toate colectivele de 
brigăzi din abatajele frontale cu susținere mecani
zată, întrecere pe care membrii brigăzii au și ciști- 
gat-o prin depășirea cu 30 500 tone de cărbune.

?■

' '' ’■ W’’'g

■<<. ■ :

4;-

' S 7 ..... i,

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag, 1)

aspru, au căutat să gă
sească în apărare diferite 
motive nedemne de a fi 
luate în seamă de către 
ortaci. Mihai Simion, mi
ner, exemplu de cinste și 
omenie, afirma: „Mulți
dintre cei pe care îi jude
căm astăzi s au obișnuit să 
promită că se îndreaptă, _ 
dar văd că nu se țin de 
promisiune. în acest caz 
trebuie să aplicăm legea. 
Numai prin întărirea ordi
nii și disciplinei colectivul 
nostru va putea deveni un 
colectiv de frunte în Valea 
Jiului".

De. la sectorul de investi
ții au fost citați în fața 
„instanței muncitorești" 20 
de absențomani, între care 
„recidivișiii" Costache San
du, Alexandru Adam, Du
mitru llie, Arpad Kdlblds, 
Ștefan Luță, jar de la sec
torul electromecanic Mihai

: Vasiliu, O.vidiu Laseău. Va
sile Diaconu. care consideră 
că utilajele funcționează și 
fără să fie supravegheate

, și reparate. Desigur fuga 
lor de miineă, faptele lor 
în contradicție cu codul e- 
tîcii și echității socialiste, 
cu calitatea de OM AL 
MUNCII au fost aspru cri
ticate. Ajutorul 
Gheorghe Puflea 
„Noi, în brigadă, 
să-i' mai tragem 
pundere pe cei

minier 
afirma : 
căutăm 
la răs-

nală. Să se aplice legea !“. 
Aspră sentință, dar dreap
tă. La rîndul său loan Țu- 
țurugă, ajutor miner, afir
ma ; ,,în acțiunea de îrită- 
rire a ordinii și disciplinei 
un rol important îl au și 
organizațiile de partid, sin
dicat și U.T.G. Trebuie să 
spun că nu întotdeauna și 
nu la toate sectoarele, or-

și să luăm măsurile ce se 
impun-

In consecință, cu toate că 
la mina Livezeni în acest 
an 
de 
ne

creează greutăți, iar condu
cerile sectoarelor îi mută 
de pe un schimb pe altul, 
de la o brigadă la alta și 
așa le pierdem urma. Con
sider ea în această acțiune 
de întărire a ordinii și 
disciplinei să fim ajutați 
și de comitetul de partid, 
de sindicat și U.T.C., de

■ cadrele tehnicb-inginei'eșth
A sosit timpul să se _______

; facă : odată pentru totdea- , 400 al Consiliului de Stat.
una ordine și disciplină.. 
Nu mai putem tolera la 
infinit oamenii; certați cu 

. cele mai elementare norme 
de conduită etico-profesio-

s-a desfăcut contractul 
muncă la 38 de oameni, 
permitem să afirmăm 

concluzie desprinsă și în 
cadrul judecății muncito
rești — că aici în ceea ce 
privește întărirea ordinii .și 
disciplinei s-a făcut prea 
puțin. Comitetul de partid, 
organizațiile de sindicat -i 
U.T.C., conducerea colectivă 
a minei trebuie să stator
nicească judecata muncito
rească ca acțiune perma
nentă întreprinsă ori de 
cîte ori este nevoie și nu 
în campanie. Număi acțio- 
nînd într-o astfel de manie
ră, pot fi aduși pe calea cea 
bună cei porniți pe abserițe 
nemotivate, pe acte nedem
ne de ' încălcare, a ordinii 
și disciplinei, numai așa 
poate fi redresată produc
ția de cărbune, iar colecti
vul minei să se situeze 

nemotivată să-l chemăm în printre colectivele de frun- 
fata judecății muncitorești te ale Văii Jiului. ,

ganizația de partid a acți
onat cu răspundere pentru 

, combaterea absențelor de
motivate, nu desfășoară o 
susținută muncă politică 
de la om la Om, iâr consi
liul oamenilor muncii 
ia măsuri operative 
sancționare
vați deși are la dispoziție 
un act normativ de mare 
importanță — Decretul

nu 
de 

a celor vino-

De ce să lăsăm un om să 
facă 10—15 nemotivăte 
cînd putem la. o singură

fața judecății muncitorești

■î

ce să n-o spunem și pe-a 
„cinstită". — oamenii s-au 
învățat să aibă ' portmoiie- 
ele doldora de bani. Așa
dar, măsurile tehnice (re
profilarea galeriilor de ac
ces, îmbunătățirea trans
portului și circulației, corn, 

este însă atitudinea față de . baterea prafului de cărbu- 
muncă. Mi-am dat seama 
că mal'întîi trebuie să în
tărim încrederea lor in lo
curile de muncă, deci să ă- 
sigurăm îndeplinirea tuturor 
normelor de protecție a 
muncii. Apoi, investiția -. de 
încr.edete a fost . orientată 
spre' omogenizarea brigăzi
lor. Cînd: a Jiiat ființă' sec
torul, am primit mineri de ză, ci și faptul că le spo- 
la alte sectoare, de obicei rește încrederea in locul de
nu dintre cei mai buni. Or, munco 
noi am urmărit cu toată 
convingerea că nu numai 
cei măi buni trebuie să-și 
facă exemplar datoria. Și - nificat de 1,24 la 1,56 tone 
efortul’ colectiv de educa
ție și autoedticație - „ju
decata muncitorească" in 
cadrul brigăzilor și a schim
burilor. este la mare cinste 
- și-a vădit roadele în 
Scăderea absențelor nemo
tivate,' în permanentizarea 

nou încadraților.
Sînt intr-adevăr condiții 

geominiere mai dificile 
stratele 7 și .15, zone 
intercalații, ca.-e ^altădată 
„toceau" entuziasmul orta
cilor. lată că acum nu-i mai 
sperie. S-a rezolvat prompt 
problema aprovizionării, a- 
sigurată de echipe specia
le. Au fost înlăturate de
fecțiunile de pe fluxul de . 
transport, s-au montat benzi 
de cautiuc ; astfel stagnă
rile nu mai afectează mun
ca celor din abataj.

— Au existat și „uscături" 
de care colectivul nostru s-a 
debarasat urgent - remar
că Nicolae Șufan. Octavi
an Simioancă era absento- 
man de profesie. O vreme 
ne-am gîndit la prestigiul 
tatălui său, om respectat, 
șef de schimb. Cu toate a- 

fiindcă n-a înțeles forhaier cu nume din lu
mea moromețiană, și cei
lalți „rezistă", ba chiar cu 
succes. Important a fost nu 
să se-schimbe șefii de bri
gadă, ci atitudinea lor și c 
ortacilor lor față de mun
că. Și acest prim pas de
cisiv a fost făcut cu drep
tul., Rezultatele de pînă a- 
cum7 îl confirmă. lată de 
ce, în ciuda lucidei lor mo-

arie și în februarie. Și de laude.

de angora cu motoceii de 
lină ai velrnții bunicii.

— Oamenii, sînt aceiași 
- repetă ca pentru sine, 
fără a-și mai disimula mîn- 
dria, șeful de sector — alta

ne) s-au împletit cu acțiu
nile de educație și mobili
zare o ortacilor. Zice, tină- 
rul șef de sector, invocind 
ergonomia și estetica indus
trială :

— Ortacilor ,nu le e indi
ferent că o galerie, e albă, 
adică, șistificată. Nu nu
mai lumina culorii contea-

Nu demult, galeri
ile arătau ca niște peșteri 
părăsite.

De la randamentul pîft-

pe post realizat a fost unz 
drunw scurt, dificil, dar de
cis, în care s-au încadrat 
toți oamenii sectorului, nu 
numai cei din abataje. De
sigur, merite deosebite au 
brigăzile conduse d.e Mihai 
Potsch - cea mai omoge
nă - a lui loan Țugurlan, 
dtir și electrolăcătușii 

in Ciubotarii, Gheorghe 
de Dumitru și Alexandru

ru și mai tinerii lor 
Cornel Rusu și llie 
Cei din conducerea 
rului au destule cuvinte de 
laudă pentru vrednicii mi
neri Miluță Roșu, Nicolae 
Stoian, Vasile Horeica, Ghe
orghe Evu sau loan Moși
tă. De la pregătiri (plus 53 
ml) începe să se ducă zvo
nul bunelor rezultate dobîn- 
dite de brigăzile lui Grigc- 
re Bulbucan și Mihai Vie- 
Ju. ; ■■■

In stratul T5 s-ou. în
cercat multi șefi de briga
da, și de la alte sectoaie. 
N-au „rezistat", istorisește 
Nicolae Sufan.-

lată însă că Mihai Potsch, 
loan Țugurlan, acest brav

Vasiie 
Boroș, 
Rola- 
colegi 
Lazăr. 
secto-

cestea, 
că între noi nu este loc 
pentru leneși, s-a outoeli- 
minat. La fel s-a întimplat 
și cu losif lacob.

Comenzile sînt onorate e- 
xemplar, nu mar există ca
zuri de refuz sau nemoti
vate. Rezultatul ? Angaja
mentul suplimentar lunar de 
480 tone de cărbune a fost 
depășit cu mult și in ianu- de’slii, li se cuvin meritate
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al României în Italia

ROMA 3 (Agerpres).- — 
Tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne ăl României, aflat în- 
vizită oficială îh Italia, a 
fost primit miercuri de 
primul ministru al guver-

avute la București 
rugat să se transmită șe
fului statului român cele 
mai alese urări de sănătate 
Și fericire personală.

S-a remarcat că relațiile conomice și 
primul ministru al guver- , . .... . . . ■ ; -------*•—-1—-
nulul italian, Giovanni Spa- de t^țională prietenie ș, 
dolini.

Cu acest prilej, primul 
ministru italian a evbcat cu 
căldură primirea sa de că
tre tovarășul' Nicolae 
Ceausescu și convorbirile

colaborare dintre România 
și Italia au înregistrat o 
evoluție dinamică și s-a 
exprimat hoțărîrea guver
nelor celor două țări de a 
se acționa pentfu intensifi-

și jb carea schimburilor comer
ciale, pe o bază echilibrată, 
adecvat structurată și re
ciproc avantajoasă, pentru 
aprofundarea cooperării e- 

‘ ,i dezvoltarea 
raporturilor tehnico-științi- 
fice și cultural-artistice, în 
alte domenii de interes re- 
ciproc.

Au fost abordate, totoda
tă, unele probleme ale vie
ții internaționale.

BONN
Mișcarea 
RFG a 
organiza,

3 (Agerpres). — 
pentru pace din 
anunțat că 
la 10 iunie,

Evenimentele din Salvador
SAN SALVADOR 3 (A- 

gerpres). — Tactica folo
sită de trupele regimului 
de la San Salvador pen
tru a disloca pe luptătorii 
de gherilă de pe pozițiile 
pe care" le ocupă în zona 
Vulcanului Guazapa s-a 
dovedit a fi neadecvată — 
a afirmat comandantul 
Raul Hercules, membru al . soluții negociate a acestui 
statului major al Frontu
lui Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională.

în intenția de a asigura 
succesul operațiunii lansa
te împotriva detașamentelor 
de gherilă, trupele regimu
lui au recurs, în ultimele 
24 de ore, la bombarda
mente de aviație și la su
plimentarea numărului de 
soldați. Cu toate acestea, 
după cum precizează a- 
genția Prensa Latina, pa- 
trioții nu numai că au re
zistat, dar au și declanșat, 
o serie de contraatacuri, 

• provocînd inamicului pier
deri grele în oameni și 
tehnică, de luptă.

Potrivit agenției IPS, tru
pele regimului au pierdut 
in cele zece zile de ofen
sivă împotriva detașamen
telor Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Na
țională din zona Guazapa, 
peste 200 de militari. Pe 
de altă parte, se informea
ză că patrioții au atacat 
localitățile Tres Calles ,și 
San Augustin, din depar
tamentul Usulutan, unde se 
află concentrate importante 
efective ale trupelor regi
mului de la San Salvador.

a adoptat, cu 396 voturi 
pentru șl 3 contra, o rezo
luție prin care cere pre
ședintelui Ronald Reagan 
să promoveze o politică vi- 
zînd angajarea tuturor 
părților din conflictul in
tern din Salvador în „dis
cuții fără condiții", care 
să permită realizarea unei

conflict, relatează agențiile 
UPI, AP și France Presse. 
In cadrul dezbaterilor din 
subcomisia pentru afacerile 
externe a Camerei Repre
zentanților, mai mulți de- 
pu’tați, care au vizitat re- 1 
cent Salvadorul, și-au rea- : 
firmat opoziției față de a- 
cordarea în continuare de 
către SUA de sprijin; mi
litar juntei salvadoriene de 
guvernămînt și au reîn
noit apelul lor la negocieri 
între părțile interne aflate 
în conflict.

*

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Camera Reprezen
tanților Congresului SUA

☆
In aceeași zi, tovarășul 

Ștefan Andrei a avut o in- 
tîlnire cu ministrul italian 
al comerțului exterior, Ni
cola Capria.

campaniei pentru strînge- 
rea de semnături pe Ape
lul de la Paris.

lider adjunct al Organiza
ției de . tineret a P.S.D., a 
arătat că acțiunea pentru 
pace din luna iunie va 
trebui să demonstreze fap
tul eă majoritatea popu
lației vest-germane respin
ge politica nucleară a 
NATO. Demonstrația de la 
10 iunie se va desfășura 
sub lozinca „Ziua păcii", 
împotriva înarmărilor și a 
politicii S.U.A. în Ameri
ca Centrală.

ir I
' PARIS 3 (Agerpres). — 

In ultimele cinei luni, .apro
ximativ 500 000 de francezi

‘ la
Paris‘> inițiat de Mișcarea 
pentru pace din Franța.

Documentul citat se pro
nunță împotriva instalării

va

amplă demonstrație îm
potriva înarmărilor, de 
proporțiile celei desfășura
te la Bonn în luna octom
brie anul trecut, la care au 
participat peste 300 000 de 
persoane — informează 
genția Reuter.

Pînă în prezent și-au a- 
nunțat hoțărîrea de a par
ticipa la această demons
trație numeroase organiza
ții studențești, de femei, 
religioase, precum si orga
nizațiile de tineret ale au semnat Apelul de 
partidelor social-democrat 
și liber-democrat, membre 
ale coaliției guvernamenta
le. Luînd cuvîntul la o a- 
dunare, Klaus-Peter Woif,

a-

Spirala prețurilor în creștere 
în țările occidentale

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Rata anuală de 
creștere a prețurilor se si
tua, în luna decembrie, în 
principalele state Occiden
tale industrializate, la nive
lul de 9,2 la sută, relevă 
statisticile publicate, la 
Washington, de Fondul Mo
netar Internațional. Se pre
cizează că spirala prețuri- -11 țări industrializate oc- 
lor era în ascensiune în cidentale 
țări ca Austria, Belgia, 
Canada, Franța, RFG, O- 
landa, Norvegia și Elveția. 
In aceeași lună, însă, rata 
anuală medie' de creștere 
a prețurilor în țările în 
curs de dezvoltare nepro
ducătoare "de petrol era de

36 lă sută, în frunte situ- 
îndu-se Argentina, cu ni
velul de 100,8 la sută.

Pe de altă parte, statis
ticile FMI semnalează o 
accentuare a tendințelor 
de încetinire a ritmului de 
creștere a volumului co
merțului internațional. Da
tele disponibile relevă că

înregistrau, în 
decembrie, în continuare, o 
reducere a importurilor, iar 
patru, o 
turilor.
erau în ______ ___ _ ...
valutare ale majorității ță
rilor occidentale industria
lizate.' .

reducere a expor- 
De asemenea, 

scădere rezervele

★
BONN 3 (Agerpres). — 

Tinerii Socialiști Vest-Ger- 
mani (JUSO) — grupare de 
tineret a Partidului Social- 
Democrat din R. F. Germa
nia. au cerut guvernului fe- 
■deral de la Bonn să res
pingă decizia adoptată de 
NATO, în decembrie 1979, 
privind, instalarea noilor" 
rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul vgst-german.

Președintele JUSO, Willi 
Piecyk, a declarat, în ca
drul unei conferințe de
presă, că organizația pe

în Europa a noilor rachete care o conduce va ridica 
nucleare cu rază medie de 
acțiune și pentru desfă
șurarea de negocieri, fruc
tuoase în această proble
mă, cerînd, totodată, inter
zicerea bombei cu neutroni.

Consiliul Național al 
Mișcării pentru pace a a-

problema rachetelor nu-
■ cleare americane la apro
piatul Congres federal al 
P.S.D. (programat în apri
lie), în pofida hotărîrli con
ducerii partidului de a L a
mina dezbaterea asupra5^ 

nunțat, în cadrul recentei ceste! controversate pro- 
sale reuniuni, intensifica- bleiiie pînă în toamna a- 
rea, în lunile următoare, a nulul viitor.

Săptămînă de adunări șl greve în Belgia
resele marilor mase de 
oameni ai muncii, reflectă 
creșterea nemulțumirilor 
în această parte a țării nu 
numai ca urmare a măsu
rilor impuse pe plan sala- 
rial. ci și a situației îngri
jorătoare din siderurgie.

Sindicatele cer, pînă la 
sfîrșitul anului, măsuri 
pentru a se apăra puterea 
de cumpărare a oamenilor 
muncii, după hotărirea gu
vernului de a bloca in 1982 
orice legătură dintre sala
rii și indicele prețurilor.

BRUXELLES 3 (Ager
pres). — Sub titlul „Climat 
social încordat în Belgia", 
agenția France Presse rela
tează : „Patruzeci de mii 
de persoane au participat 
marți la Liege la o zi de 
acțiune a frontului comun 
sindical împotriva progra
mului economic al guver
nului belgian. Această ma
nifestație, care deschide o 
săptămînă de adunări și 
greve turnante în Walonia 
împotriva politicii guverna
mentale care lovește inte

PREȘEDINTELE YITZ
HAK NAVON a avut 
miercuri o primă rundă de 
convorbiri cu președintele 
Franței Francois Mitter
rand, sosit în aceeași 
într-o

-rael. 
derii, 
cez a 
examinate probleme ale re
lațiilor bilaterale, precum 
și situația din Orientul 
Mijlociu.

COMPANIA JAPONEZA 
„SONY“ a pus la punct un 
aparat de imprimat care 
permite * reproducerea pe Hafez Al-Assad,
hîrtie, fără procesul chi
mic, de fotografii in culori 
din semnale video. Prezen- 
tind noul aparat denumit 
„Mavigraph", conducerea, 
firmei „Sony“ a subliniat 
că este vorba de o’prelun-

zi 
vizită oficială în Iș- 

La sfîrșitul întreve- 
șeful statului fran- 
declarat că au fost

gire logică a experienței 
„Mavica" — aparat foto 
produs de aceeași firmă în 
luna august anul trecut la 
care o casetă magnetică 
înlocuiește pelicula.

Imprimarea unei fotogra
fii durează aproximativ tra în posesia 

cinci minute și poate fi fă
cută si în alb-negru.

PREȘEDINTELE SIRIEI,
l-a pri

mit. la Damasc, pe Philip 
Habib, trimisul special al 
președintelui SUA în Orîr 
entul Mijlociu, informează 
agenția siriană de presă

Khaddam, vicepremier și 
ministrul afacerilor exter
ne al Siriei.

Anterior, Philip Hâbib a 
vizitat Libanul si: Israelul.

CREȘTEREA ACCELE
RATA a numărului șome
rilor din Austria are efec
te tot mai grave — relevă 
ziarul austriac „Kurier", 
Se întîmplă frecvent ca 
șomerii să aștepte săptă- 
mîni de zile pentru a in- 

ajutorului 
sau numai a unui avans 
din suma cuvenită. Aceas
tă situație — arată Oficiul 
pentru probleme de mun
că — se datorește, în pri
mul rînd. creșterii numă
rului șomerilor, dar și fe
lului în care sînt priviți 

— • ___ ___ t____ acești oameni, ce trăiesc
SANA. Ei a fost primit, în umbra celor ce mun- 
anferior, de Abdel Halim cese.

12,00
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Muzică ușoară. i 
Universul femeMor. |

Radu Teodoru.
Partea I.
Pentru curtea 
grădina dv.
Muzică ușoară.
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Criza economică și tensi
unile sociale au agravat 
situația emigranților din 
Germania federală, care de 
cîtva timp sînt obiectul 
unei adevărate campanii 
discriminatorii. O recentă 
dezbatere în Bundestag a 
scos în evidență, îndeosebi 
tn rîndurile opoziției de- 
mocrat-creștine, o atitudine 
ostilă față de emigranți. 
Potrivit unui sondaj, 70 la 
sută din vest-germanii 
chestionați doresc blocarea 
totală a imigrărilor, în 
vreme ce ziarul „Frank
furter Allgemeine" s-a 
pronunțat deschis împotri
va afluenței de muncitori 
străini în R.F.G.

Numărul străinilor care 
se află în prezent în R.F.G. 
se ridică la 4,5 milioane, 
ceea ce reprezintă 7,5 la 
sută din totalul populației. 
Este evident că emigranții 
ridică., probleme serioase 
autorităților ves,t-gern|ine. 
Ei sînt concentrați în anu
mite regiuni, ca Rhenania

de Nord-Westfalia, unde se străini, rata șomajului a
atins în R.F.G. 12 la sutăaflă peste 30 la sută din 

totalul acestora. în unele 
orașe ei locuiesc in „ghe
touri", în care, așa cum 
scria un ziar local, un 
vest-german n-ar vrea să 
trăiască.

față de 8,2 la sută pe plan 
național. Principala cauză 
a acestui decalaj o consti
tuie procesul de instruire 
și de specializare profesi
onală, care prin forța lu

...... «-'■l.l.-l.l-'HL. I. m.l.lill.l ..........  ■ I1.IH . ............. I «—y

Din presa străină
C.CORMERE DEUA SERA*)

Motivul care a dus însă 
la declanșarea valului de 
xenofobie este de ordin e- 
conomic. Atîta timp cît e- 
xista de lucru, muncitorii 
străini erau acceptați, în- 
trucît suplineau munca pe 
care vest-germanii nu vo
iau s-o facă ; acum însă, 
eînd șomajul a ajuns la ni
velul îngrijorător de peste 
2 milioane, străinii sînt 
tratați cu dușmănie.

în rîndul muncitorilor

crurilor, îi dezavantajează
pe străini, împiedieîndu-i 
să ajungă la un nivel si
milar cu cel al vest-ger- 
manilor. Majoritatea șome
rilor sînt muncitori necali
ficați și mulți dintre ei nu 
cunosc nici limba germană.

Se întîmplă ea fiii emi
granților să nu primească 
o instruire corespunzătoa
re pentru că nu sînt în 
stare să iirrpeze școlile 
vest-germane, iar pe de 
altă parte lipsește sau este

insuficientă o -instruire în 
limba lor maternă.

O problemă deosebită o 
constituie așa-numitele. 
„Sonderschule" — școli 
speciale create de autori
tățile vest-germane pentru 
a oferi un minimum de 
instruire handicapaților. 
Adesea, în- aceste șeoli ar 
jung și fiii emigranților, 
copii perfect normali, al 
căror singur „handicap" 11 
constituie faptul că nu cu
nosc limba germană. Și 
sînt marcați pe viață, nu 
pot să-și continue studiile 
superioare și rămîn la pe
riferia societății.

„Copiii care frecventează 
«Sonderschule» sînt rămași 
în urmă din punct de ve
dere psihic, se simt dife
riți și excluși din societate" 
— afirmă profesorul italian 
Luigi Boccia, care de trei 
ani predă în R.F.G. într-o 
școală ale cărei cursuri 
Sînt urmate de copiii emi
granților italieni. "...

(Agerpres)
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Lupii mărilor: 
Unirea : Fontamara I-II.

PETRI LA : Vizita la 
domiciliu. '

LONEA: 
ților.

ANINOASA : Cosmo
nautul.

VULCAN — Luceafă
rul : Kramer contra 
Kramer.

LUPENI — Cultura] : 
Campionii.
• URICANI: Tinerețea 
tatălui meu.

12,05
12,20
13,00 închiderea 

mului,
Telex.16,00

16,05
17,00
18.00

20,00
20,25

20.40

21,00

21,25

Viață culturală. 
Studioul tineretului, 
închiderea 
mului.
Telejurnal.
Actualitatea 
mică.- 
Fenomene ., 
mice în martie 1982. 
Memoria documen
telor.
La frontierele cu
noașterii — 
științific.
Meridianele 
cuiul.
Telejurnal.

econo-

astrono-

serial

21,50
TV

22,15
11,00 Telex.
11,05 Șoimii patriei.
11,15 Desene animate.
11,25 Teatru TV: „Oa

meni de fiecare zi

cînte- J

FABRICA DE MORĂR1T
Șl PANIFICAȚIE PETROȘANI 

organizează în data de 10 martie a.c. 
concurs pentru ocuparea posturilor de :
— un diriginte d§ șantier (pentru lucrările 

de investiții de la Lupeni)
— doi fochiști (pentru fabrica de piine Pe

troșani). ■
Condițiile de ocupare a postului și de re

tribuire sînt conform Legii nr. 120971 și Legii 
nr. 57/1974.

Relații suplimentare Se pot obține de la bi
roul persohal-invățămint-retribuire unde se dp- 
pun și cererile de participare la concurs.

ieDACRA $1 ADMINISIRAJIA ; Pehosonl, vtr. Nicoloe Bâlce&cu - 2, teletoone 416 62 (secretorlot), 4 24 64 (secții). 1IPARUI i lipogiofio Pettoțoni. st» M 8â‘cescu - l


