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Vulcan.

Foto : Șt. NE3

Pitorească imagine 
tadină din zona noi 
centru civic al orașt

ȚARA NC CERE

CIT MAI MULT CÂKBUNE I
Sectorul I al I. M. Aninoasa, care a chemat 
la întrecere toate sectoarele din Valea Jiului, 
a extras peste prevederi de la începutul anului 

12000 TONE DE CĂRBUNE
( Consecvență, ritmicitate : 6 166 de tone în ianua

rie, 5 801 de tone în februarie și 650 de tone de 
cărbune peste prevederi în 
martie.

• Productivitatea muncii este 
700 kg/post și cu 1,7 tone

primele zile ale lunii

Plenara Comitetului județean

colectivele

Obiectivele pe care și 
' le-a propus colectivul sec

torului I al I. M. Aninoasa 
cu prilejul chemării la în
trecere adresată în acest 
an către toate
de sectoare ale Văii "Jiului 
au avut o bază ,temeinica. 
Realizările deosebite pe 
care le-am obținut, în creș
terea producției fizice de 
cărbune, încă din primele 
luni ale celui de-al doilea<__ —----—--

depășită pe 
pe post „în
al actualului

sector cu 
cărbune".

cincinal, 
acest

nic, acest fapt este deter
minat de faptul că gradul 
de mecanizare în sector 
este cel mai ridicat. Res
pectiv, avem în funcțiune 
un abataj dotat cu com
plex mecanizat de susținere 

■și tăiere și alte patru aba
taje frontale care produc 
la capacitate ridicată ; în
tregul flux de transport este 
mecanizat ; colectarea pro
ducției se face într-yn si-: 
loz central.

Hunedoara
al Partidului Comunist Român

an 
confirmă pe deplin 
fapt. Au fost extrase peste 
prevederile la zi, de la în
ceputul anului, peste 12000 
tone de cărbune. Față de 
luna noiembrie, de exem
plu, producția medie zilnică 
pe sector a crescut de la 
sub 1 200 tone pe zi la 
1 500 tone pe zi.

Sectorul I a devenit în a- 
cest fel sectorul de ponde
re în producția minei. Teh- 'Continuare in pap a 2-a

Peiru BIRLEANU, 
șeful sectorului I 
al I. M. Aninoasa

•'Colectivul minei Ani- țreprinderi miniere pentru noașa a obținut,în 4 mar- a „ ■■tie rea mai ridicată ec h’_.... depășirilor înregistrată in spofirea continuă a cărbune pro-rotâ a; ducției de cărbune extras, pentru afirmarea și menți-ziua respectivă de colecți- nerea sa- în rîndul întreprinderilor miniere fruntașe.• Minerii de la Uricani au acumulat la rîndul lor, prin producția extrasă suplimentar în 4 martie, un plus de aproape 1 000 de tone de cărbune pentru cocs de la începutul lunii.

-. vele miniere ale Văii Jiu- t Aalizînd,: de, lă înce- . putu, lunii. un pluș de a- proape 500 tone de cărbune. Realizările din aceste prime zile ale lunii martie 
sînt o materializare vie a eforturilor susținute depuse de colectivul acestei în-

• Minele Vulcan și I.lipeai. feîflt alte două întreprinderi miniere care au obținut importante depășiri ale prevederilor de plan la zi pe această luna. împreună, colectivele miniere amintite au extras peste sarcinile de plan 2 469* tone de cărbune, cel mai mare plus l-au înregistrat minerii de la Vulcan — 1 252 tone de cărbune.

Ieri a avut loc Ia Deva 
plenara Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R. 
la care au luat parte 
membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului ju- ...... ____
dețean de partid, membrii tiv al produselor șPlucră- 
eomisiei de revizie și rilor. 
ai colegiului județean _
de partid, reprezen

tanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, direc
tori și secretari ai orga
nizațiilor de partid din 
întreprinderi industriale, 
de construcții și transport, 
conducători ai instituțiilor 
județene, cadre din apa
ratul și activul comitetu
lui județean de partid.

Plenara a aprobat ur
mătoarea ordine de zi :

— Raport privind preo
cuparea organelor și or
ganizațiilor de partid, de 
masă și obștești, a consi
liilor oamenilor muncii 
din unitățile industriale.

Răceanu, Gheorghe Davi- 
descu, Vasile Malincenco, 
Brincoveanu Pogea, Ște
fan Tripșa.

Pentru îmbunătățirea 
activității în domeniile a- 
nalizate, plenara a adop
tat un cuprinzător pro- 

Aprobarea angaja- gram de măsuri.

de construcții și transpor
turi pentru ridicarea cali
tativă a activității pro
ductive, perfecționării teh
nologiilor de fabricație, 
creșterea nivelului calita-

meniului organizației ju
dețene de partid iii între
cerea socialistă pe anul 
1982.

— Activitatea desfășu
rată în 1981 pentru exa
minarea și soluționarea 
scrisorilor și audiențelor, 
în lumina hotărîrii C.C. 
al P.C.R. - si a Legii nr. 
171981.

în cadrul dezbaterilor 
pe marginea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi 
au luat cuvîntul tovară
șii : Sabin Faur, Viorel 
laur, Rodica Tatulici, priin-secretar al Gomite-
Circo Leru, loan Rob, tului județean Hunedoara 
Maria Mocanu, Viorel al P.C.R.

A fost adoptat de ase
menea angajamentul or
ganizației județene de 
partid Hunedoara, în în
trecerea socialistă pe anul 
1982.

In cadrul plenarei »a 
luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Roșu, vicepre
ședinte al colegiului cen- 
Iral de partid. ■ ■ . -

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul Radu Bălan,

Calitate și eficientă - obiective 
de prim ordin ale comuniștilor 

Uricanide laReferindu-tie la dezbaterile conferinței de dare de seamă și alegeri de ,1a întreprinderea minieră Uricani nu putem să nu■ subliniem spiritul revoluționar, criticși . autocritic, ■ în care s-au desfășurat luările de cu- vînt expfimînd voința fermă a comuniștilor de autodepășire, de a contribui din plin la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, dorința lor fierbinte , de a răspun de prin fapte demne de muncă chemării adresate de secretarul generaial partidului, tovarășulNicol ne Ceausescu, de a spori producția de cărbune cocsificabil. Atît darea de seamă cit și participanții la dezbateri, pornind de la ceea ce s-a realizat piuă în prezent plus 8 335tone de cărbune —, de la experiența dobîndită în anii precedenți, .precum' și

Alegeri 
în organizațiile 

de partid

de la mobilizatoarele sar- ; cini ce stau în fața colec- , tivului, s-au referit la ro- iul mobilizator al comu- : niștilor pentru sporirea a- , portului întregului colectiv la realizarea și depășirea sarcinilor de 1 pian ia producția de căr- . bune coesifi- . cobii, la îmbunătățirea calității reviziilor și reparațiilor precum și La recuperarea materialelor refoloși- bile. De menționat faptul că, așa cum s-a subliniat în conferință, multe din dificultățile ivite în activitatea de extracție se datorase, în primul rînd, nea- slgurării la timp.-și în cantități suficiente cu piese de schimb, armături de mină, balast, nisip etc..' în. cuvin tul lor, comuniștii Gîieorghe Scorpie și Ște-
Constantin GRAURE

',Continuare in pag. a 2-a,

Culturâ-artă
(In pag. a 3-a) -

.Astăzi, începînd de Ia ora 10, în sala I.A.C.C.V.J.
od.ecudin Petroșani are loc consfătuire .cu caracter schimb de experiență , tema „Căminul de nefarai- liști — locul de adaptare și educare a noilor încă-;, drați". Consfătuirea- este;

SCHIMB DE EXPERIENȚAorganizată de Consiliul municipal al sindicatelor, Comitetul municipal U.T.C. și I.A.C.C.V.J. La * consfătuire participă președinții■: comitetelor sindicatelor din u- nitățild economice aparținătoare C.M.V.J,, ai comisiilor"

sociale ale sindicatelor și ■consiliilor oamenilor muncii, președinții comitetelor de cămin, secretari ai mi tetelor U.T.C. din î prinderile, miniere, ai mitetelor orășenești și pentru problemele' niei-pal ale U.T.C. ■
co

bre-
co

rn u-

Brigada condusă de maistrul electromecanic Ilie 
Amorăriței de Ia mina Uricani a extras în perioada 
care a trecut din acest an peste prevederi 2 000 tone 
de cărbune.® De remarcat că sporul de producție a

fost realizat pe bază depășirii productivității muncii 
în abataj cu 1,5 tone pe post.

în imagine, cîțiva din ortacii destoinicului briga
dier au satisfacția unei zile de muncă rodnică.

" Foto: N. ȘTEFAN '
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Manifestări dedicate 
zilei de 8 Martie

Calitate și eficiență
lUrmare din pag 1)

de 8 Martie, susținut de 
formații cultural-artistice 
pionierești. Vor participa 
și mamele copiilor care 
prezintă spectacolul. (Sub- ~ dela Casa pionierilor din Petroșani).

• DEZBATERI EDU
CATIVE, în zilele acestei 
săptămini, la clubul „Fe- 
mina“ din cadrul casei 
de cultură Uricani a a- 
vut loc o suită de dezba
teri cu tinerele femei a- 
bordînd probleme de e- 
ducație sanitară, juridică, 
cetățeanească, de îngriji
re și creștere a copilului 

de la Școala generală nr. 5, și de artă culinară. Acți- 
Petroșani le-a dedicat unea s-a desfășurat in 
un emoționant 
de cîntece și poezii.

Asemenea adunări oma
giate s-au desfășurat: în Rutter). _______________aceste zile din preajma C 
sărbătorii de la 8 Martie DUCȚIEI. Tot la Uricani, și în întreprinderile și in- comisia de femei, șpriji- 
stituțiile din orașul Lu- nită și îndrumată de co- 
peni, manifestări pline de " ' '
căldură avînd ca, generic 
„Femeia — prezență acti
vă în viața economică și 
socială".

• EXPOZIȚIE. în 
• perioada 5—10 martie,

la magazinele de mer
cerie xdin complexul co
mercial Praia — Lupeni 
se află deschisă o expo
ziție de obiecte de. arti
zanat lucrate ~de femeile 

-cțjn cartierele orașului.(A. Mica).
• OMAGIU FEMEII. 

Astăzi, la ora 15, la Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petroșani are 
loc, în cadrul ciclului te
matic „Dialogul artelor, 
un spectacol dedicat zilei

• ADUNĂRI 
ALE. La sediul 
Petroșani a avut 
o adunare festivă omagi
ală' dedicată zilei de 8 _ 
Martie, organizată de co'- redacția „Cutezătorii" 
misia de femei din în
treprindere. In prezența 
membrilor consiliului oa
menilor muncii, partici
pantele — femei invitate 
de la toate cantinele, că
minele de nefamiliști și 
grădinițele de copii ad
ministrate de IACCVJ — 
au fost felicitate cu căl
dură, iar brigada artis
tică a detașamentului de 
pionieri al clasei a V-aA

OMAGI- 
IACCVJ 
loc, ieri,

unea s-a desfășurat 
program organizarea comisiei

femei de la I. M. Uri
cani (președintă, Terezia

in 
de

• ÎN SPRIJINUL PIZO-

mitei ul de sindicat »l 
minei, a organizat o largă 
participare a femeilor din 
întreprindere la acțiunile 
de sprijinire a producției. 
Femei harnice ca Doina 
Rîncașu, Eleonora Marcu, 
Rozalia Potolita, Elisabe- 
ta Dobay, Elena Jude, 
Veronica Mărăscu, Ma- 
rioara Făgaș, Margareta 
Mail, Aurica Ungureanu 
și multe altele au ales 
steril la banda de clau- 
baj contribuind la îmbu
nătățirea calității cărbu
nelui, au strîns fier vechi, 
maculatură, deșeuri de 
sticlă înscriindu-se astfel 
cu contribuție la realiza
rea planului economic 
propriu al organizației de 
femei.

fan Iile s-au referit, între altele, la necesitatea unui efort suplimentar pentru creșterea productivității muncii în brigăzile din care fac parte, angajîn- du-se totodată să depășească, sarcinile de plan eu 1 000 și, respectiv, 500 tone de cărbune ■ cocsificabil. Alți comuniști între care amintim pe Mihai Ce.uc.ă și Marin Neacșu s-au referit la reducerea cheltuielilor materiale, la întărirea ordinii'și disciplinei, la intensificarea acțiunilor de mică mecanizare. Un loc important în intervențiile altor comuniști — Ion Cos- tea, Dumitru Cojocarii, Ia- cob Stoica și alții — l-au ocupat referirile critice la activitatea desfășurată debirourile organizațiilor de bază nr. 3 C, 3 A și 3 B care nu au- acționat întotdeauna pentru manifestarea nel discipline ferme cadrul sectorului. nuluat măsurile cu ănite față de greșelile din activitatea
u- în au

de.producție a unor mem- tuim în mod exemplar
bri de partid. Totodată, sarcinile la producția devorbitorii au pus un ac- cărbune cocsificabil". cent deosebit pe rolul mai- De asemenea, în confe-strului de conducător și rință s-a subliniat că vi-om politic în procesul de producție.„Este necesar — s-a arătat în cadrul dez- .baterilor — ca la a- telierul mecanic să se construiască un pod rulant și să se amenajeze un a- telier electric", propunea ing. Voin Maier Nicolae. Doru Mihăilă s-a referit în cuvîntul său la. desfășurarea unei mai intense munci politice de conștientizare a minerilor privind respectarea normelor de protecție a muncii. loan Stoi sublinia acțiunile pe care le întreprinde comitetul de sindicat în ceea ce privește întărirea ordinii și disciplinei, respectîndu-se cu hotărîre Decretul 400. La rîndul său, Carol Schreter, afirma : „Sin tem hotărîțica printr-o mobilizare e- xemplară, prin valorificarea propunerilor formulate de comuniști, să ne înfăp-

ca de partid pe mină pe tovarășul Cornel Bololoi.
Aspect de muncă din 

cadrul secției depănat 
de Ia IF.A. Vîscoza 
Lupeni.

llll
■

îtorul comitet va trebui șă-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, să antreneze la îndeplinirea sarcinilor de plan întregul colectiv, in frunte cu comuniștii, să acorde o atenție deosebită educării prin muncă și pentru muncă a tineretului. In cadrul dezbaterilor comuniștii au făcut numeroase propuneri incluse în hotărîrea adoptată de conferință. Măsurile concrete ce le va întreprinde noul organ de partid ales vor trebui să contribuie la ridicarea muncii politico-organizato- rice și educative pe noi trepte de eficiență, sâț conducă la mobilizarea exemplară a colectivului pentru sporirea producției, de cărbune, cocsificabil. Dînd glas însuflețitoarelor îndemnuri, chemării adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comuniștii minei Uricani s-au angajat să participe cu dăruire și abnegație revoluționară la îndeplinirea sarcinilor de plan, să găsească soluții a- decvate pentru reducerea cheltuielilor materiale, să rezolve într-un timp optim problemele legate de calitatea cărbunelui.Conferința a reales secretar al comitetului

tuniHiiiMimiHimiiiHiiniiHiuiwiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiHiiiiHiiiii/iiiirrrmniiHin uuuunMHwannimuuHMrnnuuMimHHnuiVUMHumnmfumM

(Urmare din pag 1)

Așa cum am precizat, 
plusurile de producție obți
nute au la bază depășirea 
productivității muncii în aba
taje, „în cărbune" și pe sec
tor. Această derivă, în pri
mul rînd, din măsurile orga
nizatorice întreprinse pentru 
concentrarea efectivelor in 
locurile de muncă direct pro
ductive.- De pildă, am reușit 

reducem posturile plasate 
regie, față de normative, 
peste 20 de posturi pe 

In acest efort organizato- 
coordonatorii producției

dispunem de o presă de re
condiționat armături metalice, 
activitate de care se ocupă, 
de asemenea, o echipă spe
cială. întreaga activitate a 
acestor formații se desfășoa
ră conform unor programe 
proprii de lucru, respectarea 
cărora condiționează nivelul 
retribuțiilor.

execuția preabatajelor, astfel 
incit asiguram intrarea in 
.funcțiune la termene optime 
a - noilor capacități de pro
ducție. Special pentru rezol
varea unei mari probleme de 
protecție a muncii — punerea 
în ordine a tuturor transver
salelor și suitorilor pe cope- 
riș ale abatajelor, am soli-

ductivității muncii planificate, 
minerii cu cele mai înalte 
încadrări din brigada iui
Pavel Dediu au realizat ciș- 
tiguri lunare de peste 
10 000 lei. Membrii aceleiași 
formații cu vechime de nu
mai un an au realizat cîști- 
guri între 5 și 6 000 de lei.

Fără îndoială că asemenea

să 
în 
cu 
zi. 
ric 
s-au sprijinit pe răspunderea, 
disciplina și priceperea oa
menilor. Aș cprecia mai în- 
tîi că prin activitatea res
ponsabilă a formațiilor an
grenate la întreținerea și re
vizia numeroaselor utilaje au 
fost eliminate opririle tehno
logice. Ca exemplu, de a- 
bordare cu răspundere a 
problemelor, doresc să re
marc faptul că pentru buna 
funcționare a utilajelor, s-a 
format o echipă care se o- 
cupă de etanșarea redactoa
relor și completarea uleiului 
în instalații, ceea ce nu nu
mai că previne opririle acci
dentale ci ne-a condus la o 
prelungire a vieții utilajelor 
și la însemnate economii. A 
fost organizată o _ 
care se ocupă în special de 
aprovizionarea cu materiale 
și piese de schimb a frontu
rilor de lucru. Pentru volu
mul mare de lucrări de pre
gătire pe care-l executăm,

Un interes deosebit acor
dăm, așadar, pregătirii con
dițiilor de lucru. în acest 
cadru se înscriu și progra
mele care vizează respecta
rea normelor de protecție a 
muncii. Pregătim, cu două 
brigăzi, conduse de Marcel 
Cohal și loan Maneliuc, un- 
nou orizont - XI mediu - 
pentru preluarea producției 
și realizarea aerajului optim. 
Cu două brigăzi efectuăm 
lucrări de întreținere pe 
toate căile de acces și de 
evacuate a cărbunelui, în 

brigadă vederea. menținerii lucrărilor 
la profile care șă asigure un 
microclimat sănătos la toate 
fronturile productive. Briga
da condusă de Dumitru Oc
tavian este specializată pe

citat brigăzile puternice din 
sector, conduse de Pavel De
diu și Gheorghc Tănase, să 
le execute în acord global, 
în plus față de sarcinile din 
abataj.

lată căile pe care am ob
ținut rezultatele de ansam
blu amintite, și iată de ce 
majoritatea brigăzilor din 
sector obțin importante de
pășiri ale sarcinilor proprii. 
Așa sînt cele conduse de 
Pavel Dediu, Stan Rotaru, 
Constantin’ lacob, loan Bulz, 
Vasile 
Mihai 
liuc - 
rit ca
minerilor.
anului, cu 3 000 de tone ex
trase peste prevederi și cu o 
depășire de 3,5 tone a pre

rezultate presupun o bună 
conlucrare între cei ce con
duc și cei ce materializează 
efectiv sarcinile la producția 
fizică de cărbune care re
vin colectivului nostru. De 
aceea trebuie evidențiată și 
munca unor maiștrii, cum 
sînt loan Horhotă, loan Stă-

nescu, Adrian Buțuțuî, Vasi
le Butnar, Deneș Socol și 
loan Berea, a tinerilor ingi
neri Dumitru Jula și Nicolae 
Cămărășescu, a celor 
adjuncți șef de sector 
m. pr. Rudolf Fu 
sing. Zian Hodor și ing. Mir
cea Petrescu.

Angajamentele asumate de 
colectivul nostru în întrecerea 
din acest an sini deja rea
lizate. Dar cum anul abia a 
început, eforturile noastre se 
cer concentrate 
nuare pentru
rezultatelor de
Modul în care 
gătit și ne pregătim în acest 
scop 
front
mecanizării, întărirea ordinii 
și disciplinei tehnologice și 
a muncii, creșterea răspunde- 

i fii în exercitarea sarcinilor 
fiecăruia - ne dă încredere 
în reușită.

trei

Slovsnschi,

și în conti- 
consolidarea 
pînă acum, 
ne-am pre-

- asigurînd linia de 
necesară, extinderea

Programul

ÎNTlLNIRECulmea Coincidenței ! Și Gheorghe Radu și Dumitru Contor voiau să-și manevreze „bolizii" înapoi. Uitaseră însă să se asigure. Și astfel zicala românească „a da nas în nas cu cineva" a ajuns, mulțumită... întîlnirii lor „a da portbagaj în portbagaj" cu cineva. Și apoi... amendă. Se pare însă că de la „prima întîlnire", cei doi conducători auto și-au jurat credință pe vecie, întrucît fiecare s-a 'angajat să repare... ponoasele celuilalt.
PROVERB ALTFELUn sondaj de rutină al „caschetelor albe" s-a soldat cu un bilanț a- larmant pentru posesorii de autoturisme. într-o singură noapte, 23 dintre ei au uitat (în Petroșani numai), ușile deschise la autoturisme. Paza bună trece primej- ■dia rea, dar dacă unii își lasă autoturismele doar la... adăpostul nopții, vor trăi surprize neplăcute. Că vorba aceea, autoturism să fie, cind..1. broaștele sînt descuiate.

TRATAMENT 'Unii conducători auto profesioniști ■ dau dovadă de o uluitoare amnezie. Cu alte cuvinte, confundă garajul uncie trebuie să-și pareneze autovehiculele cu porțiunea de drum :.n fața casei sau curtea proprie, intre aceștia s-au aflat recent Valentiii Pop și Aurel Podra, care, după dresarea proceselor verbale, ău declarat cu mina pe... portmoneu, că s-au vindecat de amnezie; J
UN CALAgentul de circulație auzise celebra zicală a lui Richard al 111-lea : „Dau un regat pentru un cal". Calul ăsta pășea anapoda și nu părea al regelui. Pînă la urmă misterul a- fost dezlegat. Calul era înhămat.la o căruță. In care, proprietarul, C-tin A- texâ din Vulcan, intr.-ft stare avansată de ebrietate, s-a crezut fără pereche in lume. Intr-adevăr, In ceea ce privește .limbajul, rar: s-a văzut cineva în stare să debiteze atitea cuvinte jignitoare pe minut. E arept, lucrătorul in uniformă albastră- n-a- avut nimic cu calul. Doar patrupedul nu băuse alcool, nu știa să vorbească... Ba chiar s-a comportat o- norabil, cirul a fost tras pe dreapta, acolo a rămas.

<

■ ZIUA BRIGADIERULUI. La casa oamenilor muncii de la Uricani a fost organizată ieri o zi a brigadierului. Cu acest priK DOTĂRI. întreprinderea de confecții din Vulcan și-a sporit recent zestrea tehnică: au fost primite încă 50 bucăți blaturi mașini. Noile utilaje, în valoare de 1 milion lei, vor contribui substanțial la creșterea: productivitățiimuncii în întreprindere și la. realizarea unor confecții de calitate superioară.

Burlac - din abataje, 
Grijuc și loan Mane- 
din pregătiri. Au spo- 
urmare și ciștigurile 

In prima lună a

lor fruntași în muncă în anul 1981.

Universității politice și de conducere 

Filiala Petroșani

Cursurile Universității politice și de con
ducere, anii l-IV vor avea loc în ziua de 22 
martie 1982, ora 17 în sălile programate.

☆Duminică, pot circula autoturismele proprietate personală purtînd numere de înmatricu- , lare FĂRĂ SOȚ.
Rubrică realizată 

cu sprijinul 
Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petrc^ani

lej minerii șefi de brigadă au dezbătut probleme legate de bunul mers al procesului de producție și s-au lansat valoroase inițiative muncitorești. într-o atmosferă caldă, președintele comitetului de sindicat Ioan Stoi a înmînat diplome și insigne mineri-

■ MASA ROTUNDĂ. Sub genericul „File din istoria patriei" la Școala generală nr. 2 din Petrila are loc astăzi o masă rotundă pe tema împlinirii a 37 de ani de la instaurarea guvernului revoluționar democratic.

Lupeni are loc astăzi „Balul primăverii". Cu acest prilej formații culturale ale elevilor de la Școala, generală nr. 2 din localitate vor prezenta un program artistic.
sare ale primei scări. în zentative (alimentație foarte scurt timp constructoriial I.careectivcheie"

■ BALUL PRIMĂVERII. 
Ea Casa pensionarilor din

■ PENTRU NEFAMILIȘTI. La Aninoasa va fi dat în folosință în acest an un nou bloc de garsoniere pentru nefamiliști. In aceste zile au fost încheiate lucrările de fini

lotului din C. M. ,M.au ridicat social, vor‘ garsonierele acestei prime scări, continuînd să lucreze în ritm susținut la finisarea următoarelor.

Livezeni ,eje Petroșani și expoziții cu vin zare parate culinare, de rie și cofetărie.Petroșani, acest obi- preda „Ia ,
■ EXPOZIȚII. In cinstea zilei de 8 Martie I.C.S.A. șl A.P. organizează la unitățile sale repre-

publică și cofetărie) din ora- Petrila de pre-
Rubrică realizată de
Tiberiu SPATARIT
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Valoarea unui schimb de INSCRIPȚIE PENTRU FEMEIE Lumina

experiență în 
cultural - educativăîn organizarea Consiliului județean al sindicatelor, în urmă cu puține zile a avut loc, la Lonea, întil- nirea lunară a directorilor de case de cultură, cluburi muncitorești și bibliotecarilor din județul nostru. Bogatul șir de activități a început la mina Lonea, unde secretarul comitetului de partid al întreprinderii, a prezentat o istorie a minei, organizare a de producție, obținute de co- oameni ai muncii. S-a relevat că pînă la sfîrșitul anului producția zilnică se va ridica la 4 000 tone cărbune. S-au făcut și completări, vorbindu-se despre angajamentul ferm al ■ minerilor de a realiza sarcinile de producție, des- '"‘Vre activitatea politiep- ideologică și educativă a organizațiilor de partid, U.T.C. și sindicat în scopul stabilizării fdPței de muncă. Tovarășul Ștefan Ga- liceanu, activist al Consiliului județean al sindicatelor, s-a referit la viața eultural-artistică de la X. M. Lonea, subliniind că aceasta contribuie efectiv la mobilizarea oamenilor muncii în .realizarea producției. Brigada artistică, -ce a obținut locul I la festivalul 'formațiilor satiră și umor din ramura minieră, este alcătuită din tineri muncitori înzestrați cu autentic talent, fruntași la locurile de muncă.După vizitarea incintei

întreprinderii dezbaterile au continuat, într-un cadru reconfortant și pitoresc, la cabana Voievodu. Directorul cuibului muncitoresc Lonea, Aurel Hluș- cu, a împărtășit din propria experiență, ârătînd că, deși mic, acest club satisface cerințele de educație și cultură a 10 000 de locuitori din partea de susmodul de procesului rezultatele iectivul de

de

• S APT AMIN A CĂR
ȚII PENTRU FEMEI, în înțîmpinarea zilei de 8 Martie națională a femeii. Centrul de Deva a*'*• „Săptămîriă a cărții pen-»

- 4 -țr'^femei", suită de manifestări cultural-educative și artistice, aflată în desfășurare în aceste zile, euprinzînd expoziții de carte, cu vînzare, și recitaluri de versuri care, in întreprinde-la

Ziua inter-librării din• organizat o

CARNETrile din Vaiea Jiului, participă membrii cenaclului literar „Panait lstrati", „Săptămîna cărții pentru femei" se va încheia luni în Valea Jiului, la librăria nr. 20 din Petroșani, cartierul Aeroport, amplă expoziție te și un recital suri. cu o de car- de ver-
• TEATRU.cu prezentarea colelor ceasta, stagiune („Al treilea nu se poate" deIvan Martinov, la Lu- peni — ieri; Hunedoara — astăzi și mîine ; ,, Arca bunei speranțe" de I. D. Sîrbu — la clubul sindicatelor din Petrila, mîine) la Teatrul de stat din Petroșani se află în pregătire două apropiate premiere: „Ifigenia în Taurida" de Goethe și „Mare farsor, mari gogomani", spectacol coupe realizat de regizorul Bogdan Ulmu din opera lui I. L. Cara gi ale.

Odată specta- rea'lizate in a-

Fes ti valul național 
„Cîntarea României**

a orașului Petrila. Au fost expuse metodele și modalitățile de lucru cu consiliul de conducere, comitetul sindicatului de la I. M. Lonea, instituțiile de învățămînt.Participant! ia discuții s-au interesat de modul de popularizare a activității cultural-artistice în sala de apel, de demersurile educative pe care clubul muncitoresc le întreprindă la căminele de nefamiliști. S-a arătat că se inițiază și se desfășoară o remarcabilă varietate de manifestări : expuneri, microspee- tacole, seri de muzică și poezie, seri de întrebări și răspunsuri, întîlniri cu brigada științifică a clubului, prezentarea documentelor de partid și a legilor țării, urmate, de programe susținute de taraf, brigăzi artistice, grupul folk, fanfara etc. Tovarășul

Treptele vieții încep de la. lumina firavă a odăii, în care mama își apleacă lumina ochilor încercănați, de asupra leagănului obosit, agățat între aripi de noapte...Treptele vieții încep de la lumina căzută, pieziș, pe creștetele bălaie, ca îloarea-soarelui fugind de spre imaculatul vis în care, sculptează chipul realității,.. Treptele vieții încep de la unde surorile și frațiise sărută, spre- depărtări împărțite în ani, cînd casa se preface în dragoste și dor, de la icoana perpetuată a mamei...
Maria DINCA

La prima ei naștereluminaa fremătat înț frunze pietrificate
î 
î

I
t
I

Vasile Sufletu, activist Consiliului municipal sindicatelor, a evidențiat inspirata îmbinare a acțiunilor politice, educative și artistice, caracteristică a spectacolelor organizate de club. Un repertoriu și o interpretare, de calitate, o popularizare comparabilă eu a Unei instituții profesioniste. un conținut diversificat și de o reală valoa- ' re artistică, atrag în fața scenei din Lonea sute și sute de locuitori ai localității. Cele 14 formații artistice, active, aflate într-o permanentă emulație cuele însele, desfășoară în' icadrul Festivalului națio- • nai „Cîntarea României" o gamă largă de genuri de spectacole : folclorice, muzică ușoară, varietăți, teatru.Au fost luate în discuție regulamentele dc concurs pe anul 1982 al,o cluburilor, caselor de cultură și bibliotecilor, care vor trebui să țină seama și de bogăția repertorială, dar și de creșterea numerică a membrilor fiecărei formații artistice, coordonate ce incumbă un volum mai mare de muncă, o ridicare' valorică a acestora.Schimbul de experiență s-a încheiat la Clubul muncitoresc Lonea, unde formațiile artistice erau realmente într-o ferventă pregătire a viitoarelor spectacole destinate minerilor, oamenilor muncii.

al al umbră,păsări metamorfozate 'lumina cumpenei,.
în trecerea lor prin timp și la fel cum odinioară izbucneau prin muguri. .In codrii mari, străbuni, s-a reîntors iii spațiu prin tone cărbuni. de

Cecilia DEAC

FLORI P R I N O S
DE MARTIE

I

IPrinos mamei și femeilor toate 
Care ne-au vegheat in nopți tîrzii 
Ascultîndu-ne inima cum bate 
Prinsă de-ale febrei vijelii.

.Ochi brumați de vînăt cearcăn 
Și duioși și-ngrijoiați spre prunc. 
Mă aplec ca sub un mesteacăn 
Arșița cumplită să le-alung.

Iar de-s astăzi mîinile zbîrcite 
Și n-alintă . poate ca-n trecut
Mî ini le acestea vlăguite, 
Cu sfială pură le 'sărut L.

Liniștitor, surîsul tău poate fi mai blind bine și la răuCeLa
ț Pe acest Pămîntț Pe| Mă-ntreb de multe cEști tu în miini cu-o floareSau sînteti două flori.
V
)
l _

I a timpului cărare:>ri
Valerin BUTULESCU loan CHlRAȘ

î

t

Aspect din timpul li
nei dezbateri pe tema : 
„Simțul estetic și parti
cularitățile sale" desfă
șurată în sala bibliote
cii clubului sindicate
lor Lupani.

Inițiative in cluburile
tinere tu tuiîncă din luna februarie la cluburile tineretului și ale sindicatelor din Valea Jiului a 'început' un program complex de. manifestări . educative și cultural- artistice prin care tinerii din întreprinderile și instituțiile municipiului înțîm- pină apropiata aniversare a 60 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și 25 de ani de Ia crearea UniGîiii- Asociațiilor Studenților Comuniști din România. Acest eveniment stimulează participarea ți- , nevilor la realizarea sarcinilor economice și sociale, la formarea unei vieți e- ducative și culturale de calitate în cadrul Festivalului național al muncii și creației „Cîntarea României". Printre cele mai semnificative acțiuni este un concurs, aflat în desfășurare, sub genericul „File de luptă și muncă avînta- tă pentru triumful idealurilor comuniste", organizat, în faza de masă, de Comitetul municipal al U.T.C., cu etapă pe municipiu în 13 martie.

NEMECSEKloan I. Foto :

Ferestre

altele - îi vor întregi origi
nalei personalitate lirică, de
finind-o ca poetă ce medi
tează asupra condiției etice 
a omului în fața opțiunilor 
decisive, trăind într-un spa-

țiu al purității și al ritmu
rilor elementare, o conști
ință tinzînd spre ideal și 
absolut, în „tulburea fugă 
de moarte". Suavitatea cald 
feminină, refuzul stridenței, 
limpezimea calmă a versu

Manifestări variate, cu un conținut educativ și a- tractiv (seri culturale, recitaluri de versuri patriotice, expoziții etc.) au loc în fiecare zi, evocîndu-se pagini din lupta și munca tinerilor, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru viața liberă de astăzi, O acțiune mai amplă, integrată în manifestările -acestei ' perioade, « are loc astăzi la clubul tineretului din Vulcan, unde se înmînează, unui număr de 200 de tineri, carnetele de membru al U.T.C., în continuare desfășurîndu-se un program cultural-artistic susținut de formații ale tinerilor.. Atît de necesara diversificare a manifestări- ' lor cultural-educative pen- j. tru tineri își găsește o exs- I presie adecvată în acest început de primăvară cînd se întreprind acțiuni ce Sintetizează inițiativa și permanența spiritului revoluționar al tinerilor din Valea Jiului.
Vestea că premiul inter

național Gottfried von* Her
der a fost acordat în acest 
an poetei Ana Blandiana a 
surprins poale pe unii, dar 
el este recunoșterea fireas
că a unei autentice valori.' 
Să notăm că acest premiu 
internațional este decernat 
de fundația at/striacă ce 
poartă numele marelui om 
de cultură Johann Gottfried 
Herder (1744-1803), filosof, 
critic literar, estetician și 
scriitor, teoretician al miș
cării literare „Sturm und 
Drang" („Furtună și avînt"), 
precursor al romantismului 
german, mentor al tînărului 
Goethe, este „dedicat încu
rajării și adîncirii relațiilor 
culturale cu popoarele din 
estul și sud-estul Europei" și 
se acordă „personalităților 
care au contribuit in mod 
exemplar la menținerea și

îmbogățirea moștenirii cul
turale europene".

Ana Blandiana (pe nu
mele său Otilia Coman, 
poeta și-a ales acest pseu- 

. donim după numele unui», 
frumos sat de pe malul Mu
reșului) debutează editorial 
cu volumul pe poezii Per
soana întîia piural (1965), 
împunîndu-se de la început 
ca una din vocile cele mai 
reprezentative ale noii ge
nerații literare, iar cele ce 
vor urma - Călcîiul vulnera
bil (1966), A treia taină 
(1969), Octombrie, noiem
brie, decembrie (1972), Som
nul din somn (1977) și

lui aproape structurat de _ 
metafora devenită inutilă 
în teritoriul ritmurilor e- 
terne, aduc în poe
zia românească și a 
lumii un univers liric incon- 
fundabil și care se numeș
te Ana Blandiana : „Eu

<’vir> din vară,/ E o patrie 
fragilă/ Pe care orice frun
ză/ Căzînd, o poate stin
ge,/ Dar cerul e atît de ;
greu de stele/ C-atîrnă '
uneori pîn’ la pămînt/ Și 1
dacă te apropii — auzi cum |
iarba/ Gîdilă stelele rîzînd/ 
Și flori!e-s atît de multe/ 
Că te dor/ Orbitele uscate 
ca de soare". Adăugînd 
publicistica, proza fantas- ■
tică și jurnalul său săptă- 
minal din România literară.

vom avea un tablou mai 
complet al operei acestei 
mari poete. Spunem, numai 
poetă pentru că orice ar 
scrie ea este întotdeauna 
poezie.

Premiul Herder ce o în
cununează pe Ana Blandi- 
ano primește o și mai mare 
strălucire prin personalită
țile cărora Je-a fost decer
nat de-a lungul anilor, 
printre care poeți precum 
Tudor Arghezi (1965), Eu
gen Jebeleanu £1972) sau 
Nichita Stănescu (1975). In 
acest început de martie 
pus sub semnul fermității, 
poeta primește; odRită cu 
laurii recunoașterii interna
ționale, și un buchet în
gemănat' din toate florile 
lumii.

Corneliu RADULESpJ

W’. •' r
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Reuniunea general-europeană de la MadridPrezențe românești
SAN JOSE 5 (Agerpres). litate de ambasador extra- ~ Președintele ales al Re- ordinar ,și plenipotențiar alpublicii Costa Rica, Luis Republicii Socialiste Româ-Alberto Monge, a transmis tovarășului Nicolae eeăușescu, președintele Republicii Socialiste România, • un călduros salut și cele măi bune urări, împreună cu sentimentele sale de înaltă prețuire și admira- lui singaporez. ție față de politica internă Evpcînd prestigiul și externă a României, față de activitatea neobosită — ------ —- r- --desfășurată de șeful statu- România în viața politică lui român în slujba păcii, internațională, președintele progresului și colaborării internaționale. Cu acest prilej, Luis Alberto Monge 

a evocat cu satisfacție convorbirile avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cursul vizitei ’ ’ întreprinse recent în România.Mesajul a fost transmis eu prilejul primirii de către președintele ales al Republicii Costa Rica a adjunctului ministrului a- , facerilor externe al României, Maria efectuează Costa Rica.

nia în această țară.• Cu acest prilej♦ Cu acest prilej a avut loc un schimb _de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ- de nia, și președintele stătu-_ . . . ___ ■ decare se bucură președintele Republicii Socialiste

Groza, care o vizită în
☆

SINGAPORE 5 (Ager- pres). —- Președintele Republicii Singapore, G. V. Devan Nair, l-a primit, la 
5 martie, pe Ion Cotoț, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare în ca-

Devan Nair a exprimat dorința țării sale de amplificare a relațiilor dintre cele două țări în domenii de interes comun, cu precădere în domeniul relațiilor economice.
PRAGA 5 (Agerpres). — Tovarășul Gustav Husak, secretar general al C.C. al 

P. C. din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, a primit delegația militară ro-- mână, condusă de genera- lul-locotenent Constantin Olteanu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, care a efectuat o vizită de prietenie în această țară.Cu acest prilej a avut Ioc

un schimb de mesaje salut între tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Gustav Husak.In timpul vizitei în R. S. Cehoslovacă, delegația militară română a a- vut convorbiri la Ministerul Apărării Naționale al R. S. Cehoslovace și a vizitat instituții și unități militare, obiective economice și social-culturâle.

MADRID 5 (Agerpres1). — Corespondență de la Radu Adrian : în ședința plenară de vineri a reuniunii general-europene luat cuvîntul ției române, Ion Datcu. îii cu mandatul . partea conducerii partidului și statului, a indicațiilor președintelui Nicolae Ceausescu, vorbitorul s-a referit pe larg la stadiul lucrărilor forumului de Ia Madrid și la importanța

așeful delega- ambasadorul conformitate primit din

Declarație a P. C. din Belgia
BRUXELLES 5 (Agerpres). — Partidul Comunist din Belgia , p dat publicității. o declarație în care cere adoptarea de măsuri eficiente în apărare^ nivelului de viață al oamenilor muncii, combaterea inflației, sistarea pentru o perioadă de un an a închiderii diferitelor întreprinderi industriale și a con-

cedierii oamenilor muncii. Declarația subliniază, de a- semenea, necesitatea adoptării de măsuri care să pună capăt scurgerii de capitaluri din țară. Este necesară elaborarea- unui program real de însănătoșire economică a țării avîndu- se în vedere particularitățile dezvoltării diferitelor ei regiuni — se arată în 
document!

Dificultăți economice în țările membre 
ale Pieței comunemai 1,5 la sută, față de peste 2 la sută cît se estima anterior și aceasta din cauza reducerii investițiilor, ca urmare a politicilor monetare restrictive și a dobînzilor ridicate. Documentul relevă, pe de altă parte, că recesiunea va avea drept conse- _____ ________  .. .... , cințe pe plan social o creș- ate de incertitudinile evo- tere accelerată a șomaju- luției economiei mondiale.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Comisia Pieței comune a dat publicității la Bruxelles un document, ce va fi examinat la viitoarea reuniune a miniștrilor de finanțe, a cărui principală concluzie este că țările membre sînt confruntate cu serioase dificultăți economice, acctentu-luției economiei mondiale, lui, numărul celor fără de Astfel, se estimează că ra- lucru urmînd să ajungă, 
ta de creștere economică pînă la finele anului, lata de creștere economică 
Jn acest an va fi de nu-

pînă la finele anului, peste 10 milioane.

GuatemalaCarlos Duarte, coordonator al direcției . naționale a Frontului Unit al Revoluției (FUR), a cerut concetățenilor săi să denunțe aceste alegeri care „nu a- sigură ieșirea din actuala situație". •. Miguel Angel Albizures,

Alegeri în
CIUDAD DE GUATEMA

LA 5 (Agerpres). — în preajma alegerilor de la 7 martie din ’ Guatemala, reprezentanți ai opiniei publice din această țară au făcut, aprecieri cu privire la scrutinul în cadrul căruia va fi ales președin- ______ _ ________ -tele gutemalez pentru pe- secretar general al Centra- rioada 1982—1986. • . . .. .. .Potrivit agenției Prensa Latina, aprecierea comună a acestora este că alegerile de duminică reprezintă o farsă electorală, o manevră a actualului guvern menită să escamoteze criza economică, politică și socială ce afectează această țară din America centrală.Fostul ministru de externe al Gutemalei, Guillermo 
Torrielo, a afirmat că ale
gerile urmăresc să perma- rilă, iar trupele regimului nentizeze în fruntea statu- asasinează zilnic 50 de lui dictatura militară, iar persoane.

lei Naționale a. Muncitorilor din Guatemala, a apreciat că poporului guatemalez îi rămîne doar alternativa războiului popular revoluționar. ‘ gElias Barahona, conducător al Asociației ziariștilor democrați, a afirmat că nimeni nu poate crede în alegeri dacă ele au... loc într-o țară în care pe 60,- la sută din teritoriu au loc acțiuni ale trupelor de ghe
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deosebită pe care România socialistă o acordă încheierii cu succes a reuniunii general-europene.Arătînd că în prezent reuniunea trece printr-o situație dificilă, vorbitorul a subliniat legitimitatea preocupării manifestate de numeroase delegații față de actualul curs al reuniunii, ca și față de soarta întregului proces al CSCE. Sarcinile de mare răspundere care se află în fața reuniunii de la Madrid, însuși procesul CSCE au o semnificație cu totul deosebită pentru țările mici și mijlociii în rînclul cărora’ se numără și România. - .................In continuare, vorbitorul a arătat că întreaga experiență evidențiază că tocmai în momentele de: încordare, cînd situația internațională este deosebit de complexă, trebuie să se , acționeze Cu toată responsabilitatea pentru menținerea dialogului, a negocierilor ; în fiecare țară a- par, firește, multe greutăți și probleme.eroare să se criză dintr-o să blocheze
Ar fi însă o permită ca o țară sau alta lucrările reuniunii, ca exacerbarea diferențelor de opinii să ducă la paralizarea acestui

cadru multilateral de dialog. Dimpotrivă, așa cum a subliniat în repetate rîn- duri președintele Nicolae Ceaușescu, țările Europei trebuie să conlucreze mai strîns între ■ ele, să se în- trajutoreze în depășirea unor greutăți. ■ , ' , 'La reîntoarcerea la Madrid, a spus în încheiere ' reprezentantul român, .delegația noastră a reafirmat hbtărîrea României de a depune toate eforturile alături de celelalte state participante pentru continuarea procesului de redactare a documentului fihal pe baza proiectului prezentat de țările neutre și nealiniate. Dorim să, reafirmăm această poziție și să ne exprimăm încă o .țjată speranța că, în ciuda, dificultăților existente se. va putea găsi, prin contribuția tuturor, o soluție gene- ral-acceptabilă pentru ieșirea din impas, pentru. îndeplinirea angajamentului asumat de toți participan- ții, de încheierea cu suc-"1 ces a reuniunii prin acmj'- • tarea unui document final, substanțial și echilibrat. , în cadrul» aceleiași ședințe au mai luat cuvîntul reprezentanții URSS. Ca- nadei. RDG, Angliei, Portugaliei, Austriei și Maltei.
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. Viața comunității contemporane a statelor ar fi de neconceput în lipsa dreptului internațional — pnsamblu de reguli care avernează toate aspectele Felațiilor dintre țările lu- fiîil. Este evident că ignorarea și încălcarea legalității internaționale generea
ză stări de tensiune șl de conflicte ce nu pot fi soluționate,la rîndul lor, de- cîj; prin aplicarea principiilor și normelor de drept internațional.ile problemelor majore care confruntă în prezent societatea umană în ansamblul său — apărarea păcii și garantarea securității tuturor statelor, instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale, oprirea iraționalei curse a înarmărilor, âsi'gurafea premiselor depășirii stării subdezvoltare în care’ mai află numeroase poare —- impun, de asemenea, crearea unui cadru juridic adecvat, capabil să asigure participarea încondiții de deplină egalitate, a tuturor țărilor .dezbaterea, chestiunilor de stringentă actualitate adoptarea deciziilor ce impun.

Simpla anunțare a nece- ale planetei — să se acțio-sității de a acționa pentru neze în modul cel mai ho-soluționarea complexelor tărît pentru soluționareaprobleme internaționale în- tuturor conflictelor exclusivpe cale pașnică prin tratative, implică, de asemenea, referirea în sens constructiv la principiile și normele de drept internațional,
tr-un mod nou, pornind de la renunțarea cu desăvîr- șîre la politica de forță și de amenințare cu forța, de a rezolva toate problemele,
ummmHÎirumifHfmmMHfnuuHimmufHiunumuut» ,

Comentariu
«/4V/zz/////z/zzzzz/zz//////z/z///z/z//zz//z/zz/zz/zzzzzz<zzzzzzrZr>/zzMiDivefsitatea și implicați- de orice natură, numai pe calea tratativelor, pe bază principiului respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi, dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî. în mod liber destinele, calea dezvoltării economice și sociale, corespunzător propriilor aspirații, colaborării reciproc avantajoase, înseamnă raportarea permanentă la principiile de bază ale dreptului internațional.Imperativul ca în actualul context mondial — caracterizat prin existența a numeroase probleme litigioase, conflicte și stări de -încordare in Africa, în Asia, în diferite regiuni

de se po-
laȘi se

acțiunile externe să legalitatea
'.'\cgrija: ca toate privind relațiile se încadreze în internațională.Așa cum arăta recent secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, „România se pronunța ferm pentru soluționarea tuturor conflictelor' și problemelor’ dintre-state, numai și numai pe calea tratativelor. Nu . poate exista nici o justificare pentru recurgerea la calea militară".Punctul de vederețării noastre asupra modelării societății contempora-ai

»ne este sintetizat prin evidențierea necesității obiective de a instaura în ’raporturile dintre state spiritul de echitate și dreptate, de fapt prin necesita- • tea de a democratiza viața internațională. Amploarea mutațiilor înregistrate pe plan mondial înțr-un ritm . accelerat, ■’complexitatea proceselor politice, economice și sociale din lumea contemporană, interacțiu- : nea tot mai strînsă a diverșilor . factori demonstrează convingător că soluțiile nu mai pot fi degajate în cadru restrîns, ci exclusiv prin efortul conjugat al tuturor statelor, ca entități eu drepturi egale ale comunității națiunilor. România se preocupă și acționează constant pentru consacrarea principiilor dreptului internațional în- tr-un număr cit njai mare de documente internaționa- bilaterale •— pentru precizarea potrivit cola- exis- orîn-cu dez- so-
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Mica publicitateSCHIMB apartament două camere Vasile Rouită, bloc 7, et. IV, ap. 28, cu apartament trei camere Hermes sau Carpați. Informații :dlnic după ora 18, telefon 42658. (415)SCHIMB apartament două camere Lupeni, stra-
ANUNȚLRI

da T. Vladimir eseu, bloc 20, ap. 13, cu similar Petroșani (pînă la etajul IV). (417)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Schmidt Matei, eliberată de I. M. A- ninoasa. O declar nulă.(419)
DE FAMILIESOȚ1A, copiii și nepoții anunță cu adincă durere încetarea din viață a scumpului lor soț, tată și bunic;BODROG ALEXANDRUînhumarea duminică, 7 martie 1982. Cortegiul ■ funerar pleacă din strada 1 Mai, nr. 16. (416)

te angajante — și multilaterale elaborarea și, conținutului lor cerințelor dezvoltării borării, in condițiile tentei unor state cu duiri sociale diferite, niveluri deosebite de voltare economică și cială.

A TRECUT un an ratei mele fiice ,ALEXANDRESCU îndurerata mamă care mai păstrează un ALEXANDRA (SANDA) mulțumește din inimă celor „gînd duios" pentru Sanda ! • . (420)
SOȚIA, copiii și familia Modos Alexandru anun-»4 ță cu adincă durere că se împlinește uii an de la decesul iubitului lorGĂTI ADALBERTîi vom păstra veșnică amintirea.
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