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FEMEILE
forță socială cu rol deosebit

Can fiecare început de 
martie, de primă vară, po
porul nostru sărbătorește 
8 Martie — Ziua interna
țională a femeii. Sărbăto
rirea, omagierea cu căl
dură a acelora oare re
prezintă jumătate din 
populația țării, poartă în 
sine profunde semnifi
cații. In acest an, mai 
mult ca oricînd, femeile 
României socialiste — an
grenate cu devotament 
patriotic și dăruire în 
munca din uzine, șantie
re, și de pe ogoare se 
ranifestă ca o forță acti

vă în. eroica operă a po
porului nostru de dez
voltare multilaterală
a patriei și ridicarea 
ei pe cele mai înalte cul
mi de progres și civiliza
ție.

V______________________

CRONICĂ DE ÎNTRECERE

extrase
ritar de la începu- 

mina Uricani,

Sectorul II, I.M. Uricani

In acest an ca și in 
'1981, minerii sectorului II 
al minei Uricani sînt ferm 
hotărîți să-și continue 
spectacularul salt pe linia 
calității muncii lor. In cole 
pes.e .1200 tone 
supllrn. 
tul lunii is 
se regăsesc și eforturile 
unite ale celor de la sec
torul II. Astfel depășirile 
la productivitatea mun
cii cunosc și în luna mar
tie salturi notabile : plus 
939 kg 'post în cărbune și 
plus 344 kg/post pe sec
tor. Aici se regăsesc bi- 

^eiățek-s și succesele ob
ținute de brigada con
dusă de llie Amorăriței cu 
2000 tone de cărbune pes
te plan de la începutul 
anului, precum și cele 
ale brigăzii de la pregă
tiri, condusă de Eugen 
Telin — plus 0,43 mc/post 
la productivitatea muncii.

Sectorul I, I.M, Vulcan
In contextul marilor de

pășiri la producție obți
nute în această primă 
parte a anului, minerii 
din Vulcan raportează suc
cese însemnate. Dintre 
sectoarele de frunte se 
detașează sectorul I care 
cumulează de la începutul 
anului un plus la produc
ția de cărbune extras de 
7797 tone. Rod dl unei 
organizări la nivelul exi
gențelor, al unui climat 
de disciplină fermă, al 
unor acțiuni susținute pen
tru creșterea zi de zi a 
producției de cărbune, 
cantitatea suplimentară 
extrasă aduce în prim 
planul întrecerii socialis
te, oamenii muncii din bri
găzile conduse de minerii 
Gheorghe Sava, Mihai 
Neștean, Ștefan Gantz și 
Mihai Dudescu. Succesele 
ce le obține colectivul 
sectorului 1, recunoscut 
prin consecvența sa în 
realizarea sarcinilor de 
plan, exprimă hotărîrea 
tuturor oamenilor muncii 
de aici de a face din a- 
cest al doilea an al cin
cinalului, un an al calită
ții ș: eficienței.

în viața societății
FELICIA NECȘA, 

secretar al Comitetului 
municipal de partid

Cu mîndrie în suflet, 
făcînd,. de ziua lor, bilan
țul activității femeilor, 
minerii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului 
remarcă aportul deose
bit pe care această forță 
socială îl are, împreună 
cu întregul nostru popor, 
în înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea 
al partidului, a sarcinilor 
economice și sociale din 
acest an și ale întregului 
cincinal. Sărbătoarea lui 
8 Martie din acest an 
găsește femeile din muni
cipiul nostru puternic mo
bilizate pentru îndepli- tConținuare în pag. a 3-ai
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Respedul nostru

mîini gingașe, |

Valeriu BUTULESCU

Hotă; ir ea fermă a celui mai puternic colectiv de

ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

• Intre 1978 și 1981, producția iizică anuală a I.M. Lupeni a spo
rit cu 445 000 tone de cărbune eocsificabil • Valoarea fondurilor fixe 
— în principal pe seama dotării cu utilaje de înaltă complexitate teh
nică și mtțte randament — a crescut cu peste 880 milioane lei • Pro
ductivitatea muncii în abataje a sporit cu 1,583 tone pe post.

■ Angajamentul colectivului pe acest an este de a extrage, peste 
prevederi, 25 000 tone de cărbune II Colectivul s-a angajat să recupe
reze în acest an cel puțin 30 la sută din valoarea compensațiilor de 
care beneficiază oamenii muncii din întreprindere.

Cu înaltă răspundere 
partinică, muncitorească, 
în spiritul orientărilor de 
bază stabilite de Congre
sul al XII-lea al partidu
lui privind creșterea pro
ducției de cărbune cocsi
ficării!, comuniștii parti
cipant la Conferința de 
dare de seamă și alegeri 
din cea mai mare întreprin
dere minieră a Văii Jiului 
— Lupeni — au analizat 
cu temeinicie activitatea 
politică, economică, edu
cativă depusă. în ultimii 
doi ani și jumătate, pu- 
nînd în evidență experien
ța bună, dar și neîmplini- 
rile colectivului, au stabi
lit căi noi, programe de 
lucru de mare însemnăta
te practică în măsură să 
asigure valorificarea supe
rioară, deplină, a potenția
lului de muncă al mineri
lor, inginerilor și tehnicie
nilor pentru sporirea con
tribuției proprii Ia mate
rializarea programului de 
creștere cantitativă și ca
litativă a producției de 
cărbune.

„Dispunem de un cadru 
politico-organizatoric și 
tehnic eficient, care ne o- 
feră condițiile de a rezol
va toate problemele legate • 
de saltul calitativ ce tre
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Aspect de muncă din cadrul întreprinderii de confecții Vulcan,

nirea eu prinos de calita
te a rolului lor creator 
deosebit — ce le revine 
în societate — fie că lu
crează în întreprinderi 
sau pe șantiere, în dome
niul cercetării sau pro
iectării, științei, învăță- 
mîntului, ocrotirea sănă
tății, educației și culturii, 
sau ocupîndu-se de tre
burile casnice, crescînd și 
îngrijind copiii. în cinci
nalul ce s-a încheiat și în 
cel actual, datorită grijii 
partidului, personal a to
varășului N i c o 1 a e
Ceausescu, în Valea Jiu
lui au -fost create condi
ții tehnico-materiale pen
tru ca femeile — soții șî 
fiice ale minerilor — să 
aibă o participare tot mai 
mare în viața economică 

și cadre tehnico-inginerești. 
Din 21 de noi membri de 
partid primiți în organiza- 

Furdui, ție în ultimii ani, 19 au 
fost promovați în funcții 
de răspundere : șefi
schimb, de echipe și 
brigadă, cadre tehnice de 
conducere. Milităm pentru 
desfășurarea activității în 
spiritul muncii colective, 
al unui stil de muncă di
namic și eficient, ceea ce 
asigură creșterea rolului 
de conducător politic al 
organelor și organizațiilor 
de partid. Principala noas
tră sarcină — creșterea 
producției de cărbune se 
materializează astfel cu 
succes. In acest an avem 
deja o depășire de 10 000 
tone față de sarcinile de

buie să-l înregisteze pro
ducția în actualul cincinal 
— raporta în dezbaterile 
adunării Alexe 
secretarul comitetului de 
partid din organizația sec- ' 
torului IV, cel mai mare 
sector productiv al minei 
și Văii Jiului. An de an, 
începînd cu 1979, brigăzile 
din sectorul nostru, con
duse de Teodor Boncalo, 
Erou al muncii socialiste, 
Constantin Lupulescu și 
Constantin Popa, au cîști- 
gat locul I al întrecerii 
socialiste pe Vale între 
brigăzile din abatajele de 
mare capacitate dotate cu 
complexe mecanizate 
susținere și tăiere. Se

de 
de

de
__ ,____  ,.   . . _ a- 
firmă în rodnica întrecere 
mereu alți tineri mineri

Brigada condusa 
minerul Gavrilă Mesa- 
roș de la sectorul II al 
minei I’aroșenî și-a rea
lizat sarcinile de pian 
în proporție de 104 Astăzi, cînd martie 

ne-aduce pe aripi o no
uă primăvară, să ne aple
căm cu nemărginit res
pect in fața femeilor, în 
fața acestei păduri de 
trestii tandre în ale că
ror brațe și-au legănat 
copilăria atitea gene
rații.

Aw căzut bariere, s-au 
sfărîmat lanțuri dogma
tice. Emancipată, feme- __ 
ia zilelor noastre a ie
șit din umbra vieții în 
care fusese țintuită ati
tea secole.

Au Căzut falsele con
cepții după care feme
ia trebuie să joaca un 
rol secundar într-o lu
me bazată pe „ingenio
zitatea" exclusiv băr- 
bătească.

plan“. „Ducem o susținută 
muncă politică, o viață in
ternă de partid exemplară, 
pentru întărirea. discipli
nei de partid, economice și 
a muncii — a subliniat la 
rîridul său Corne! Borza, 
secretarul organizației de 
partid din sectorul trans
port. Ne manifestăm exi
gența și fermitatea față 
de toți comuniștii din or
ganizație, combatem in
disciplina și inactivitatea 
reușind pe această cale să 
stimulăm unanima anga
jare a lucrătorilor față de 
îndeplinirea, în primul rînd, 
a sarcinilor productive-,

în același ton angajant 
și de exigență partinică au 
luat cuvîntui . comuniștii 
Aurel Angheluș, Anton

• Extinderea colabo
rării româno-cehoslova- 
ce •Noi eforturi pentru 
încetarea cursei înarmă
rilor • Sînt necesare ini
țiative pentru combate
rea șomajului • Condi
ția femeii in țările oc
cidentale industriali-

Eliberată de sub po- I 
vara unei mentalități * 
lipsite de orice rațiune ț 
logică, femeia și-a ocu- i 
pat poziția meritată în ’ 
societate. ț

Nu mai există profesii | 
„tabu", intangibile fe- ț 
meilor. De la planșetă 1 
la mașinile unelte. de J 
la calculator la semă- J 
nătoare întâlnești pre- 
tutindeni i 
pline de hărnicie și fe- 
minitate.

Astăzi, cînd martie 
ne-aduce pe aripi o no
uă primăvară să le. do
rim femeilor tot ce e 
mai nobil, mai curat și 
mai frumos-in Univers.

Makai, Constantin Fildan, 
Teodor Boncalo, Victor 
Butnarii, Vasile Racolța, 
Silviu Năstase, Petru Ceau
șii, ’Mai-ia Condoiu și 
Gheorghe Marchiș. i-'xpri- 
mînd ca p concluzie ge
nerală că cel mai puternic 
colectiv din economia Văii 
Jiului este temeinic pre
gătit și amplu mobilizat in 
acest an să se situeze pe 
Locul I al întrecerii pentru 

-creșterea producției- de 
cărbune cpcsificabil..

S-a subliniat cu preg
nanță, legat de sarcinile 
ce revin noului comitet de 
partid pe întreprindere, 
necesitatea continuării cu 
eficiență sporită a preocu
părilor de .creștere a corn- 
petenței și calității muncii, 
în actul conducerii, ale or
ganizațiilor de partid si or
ganelor noi alese la nivel 
de sectoare de producție, 
prin cunoașterea mai bună 
a realităților și adoptarea 
operativă a acțiunilor pe 
care le impune rezolvarea 
numeroaselor - probleme, ri
dicate de procesul extrac
tiv. S-a remarcat cerința 
să se confirme în activita
tea de ansamblu principiile

Anton HOFFMAN

Continuare in pag a Ș-a)
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Acțiunii inițiative tinerești
In întâmpinarea apropia

tei aniversări a 60 de ani 
de la eroarea U.T.C. și 25 
de ani de la crearea 
U.A.S.C. din România, u- 
teciștii din orașele Văii Jiu
lui pregătesc o serie de 
acțiuni pentru marcarea 
mărețului eveniment. în 
acest sens am aflat cîteva 
datd interesante de la to
varășul Ion Cărâimăneanu, 
prim-secretar al comitetu
lui municipal al U.T.C. :

GOSPODĂRIREA JUDI
CIOASA a locurilor de 
muncă, a atelierelor și 
secțiilor — acesta este țe
lul final al acțiunii care 
va fi declanșată în perioa
da 8—13 martie de tinere
le muncitoare de la I.F.A. 
Vîscoza Lupeni, întreprin
derile de confecții Vulcan 
și de tricotaje din Petro
șani.

„ȘTAFETA CALITĂȚII 
ȘI EFICIENȚEI" se intitu
lează acțiunea-concurs ca
re se desfășoară în aceste 
zile (1—20 martie) între 
unitățile de extracție și 
preparare a cărbunelui, 
precum și unitățile de re
parații și întreținere a uti
lajului minier. Este 'o ac
țiune care se bucură de o 
largă audiență în rîndul u- 
teciștilor, și care raportea-.

ză, deja, succese importan
te la I.M. Lupeni, I.M. U- 
ricani, I.M. Bărbăteni, 
I.R.I.U.M. Petroșani și Pre- 
paratia Lupeni.

SAPTAMINA record 
IN PRODUCȚIE — este in
titulată inițiativa comite
tului municipal U.T.C., la 
care vor participa în săp-

Pe agenda
organizațiilor U.T.C.

teres. Astfel, sub directa, 
îndrumare a comitetului 
municipal și a comitetelor 
orășenești ale U.T.C. în 
perioada 14—21 martie se 
vor desfășura acțiuni cul
turale. Vor fi organizate 
seri cultural-distractive, 
concursuri, schimburi de- 
experiență și spectacole de 
muzică și poezie. în aceeași 
perioadă se va desfășura 
„Săptămina sporturilor de 
masă pentru tineri". în 
cadrul acestei acțiuni 
avea loc întreceri de volei, 
șah, handbal, tenis de ma
să, popice, în două faze: 
prima pe întreprinderi și 
orașe, iar a doua — faza 
finală — pe municipiu.

în
vor

tămina 15—22 martie, ute- 
ciștii de la toate unitățile 
economice ale Văii Jiului.
La această efervescență Toate aceste acțiuni pa- 
creatoare a tineretului din 
municipiul nostru, să 
notăm că în perioada 
—22 martie în cadrul 
schimburi prelungite ' 
rii și tinerele din întreprin
derile Văii Jiului’vor re
cupera materii și materia
le refolosibile, piese de 
schimb. în sprijinul econo
miei.

ACȚIUNI CULTURAL- 
SPORTIVE. Cum era fi
resc, nu vor lipsi de pe 
agenda organizațiilor de ti
neret nici acest gen de ac
țiuni, așteptate cu mult in-

mai
19 

unor 
ține

triotice, cultural-distracti- 
ve și sportive, care debu
tează astăzi cu concursul 
profesional ce are loc la 
Liceul industrial nr. 1 din 
Petroșani, cu participarea 
reprezentanților din toate 
unitățile școlare, iar astă 
seară, prin primele „întâm
plări" de muzică și poezie, 
se înscriu în aria diverse
lor acțiuni prin care tine
rii din Valea Jiului sînt 
hotărîți să sărbătorească 
intr-un entuziasm general 
marele eveniment din via
ța tineretului țării.

Vedere generală a atelierului mecanic de la I.M. Uricani.

Ne vom situa pe primul ioc
în creșterea producției de cărbune

(Urmare din pag. J)

ARTIZANII
Secția Livezeni a Fa

bricii de mobilă 
Mai mult chiar,

I

1

Deva, 
rezul

tatele muncii, alg stră- 
, daniilor colectivului au 

depășit de mult granițe
le județului. Aici se rea
lizează multe repere și 
chiar garnituri comple. 
te ale diferitelor tipuri 
de mobilă. De la garnitu
ra de mobilă „Parîngul", 
care era alcătuită din 
foarte puține și foarte 
simple piese, astăzi a- 
ceastă unitate a ajuns să 
execute canapeaua „Nora 
II", biblioteca „Catinca", 
vitrine, garnituri de mo
bilă „Tebea", de .o com
plexitate deosebită.

— Din luna 
•vom începe
garniturii „Belvedere", 
un număr mult sporit 

. piese, spre deosebire 
garnitura „Țebea“, ne 
forma șeful secției. 
Constantin Gurlup,
ne-a fost ghid pe fluxul 
tehnologic.

De fapt în această uni
tate se executau și unele 
repere ale camerei corn, 
binate „Belvedere11,: : dar 
majoritatea se fac la sec
ția Petriia. unde se și 
asamblează;

Am cunoscut aici oa
meni harnici, oameni care 
își dau toată străduința 
ca munca lor șă fie ierar
hizată cu mult mai sus 
pe scara calității;

Din
cu tov.
rezultă 
trecut
meni din această unitate 
a obținut la producția de 
mobilă o depășire de 
111,6 la sută, iar la pro-

minei, al organelor și or
ganizațiilor de partid s-au 
făcut numeroase analize 
cu scopul îmbunătățirii ca
lității cărbunelui. Nu s-au 
găsit însă — iar dacă se 
cunosc parțial, acestea nu 
sint aplicate corespunză
tor — mijloacele concrete 
care să conducă la îmbu
nătățirea rezultatelor in a- 
cest important domeniu. 
Tocmai de aceea se impu
ne să se treacă degrabă de 
la discuții la declanșarea 
și aplicarea unor acțiuni 
Speciale în măsură să ri
dice la cota necesităților 
rezolvarea acestui .impor
tante saîdrii. In același 
cadru — ăl creșterii eficien
ței economice se înscrie 
continuarea pe uri plan su
perior a preocupărilor de 
economisire a materiale
lor, de reducere a risipei, 
de folosire la indiei ridi
cați ă zestrei din dotare 
pentru a asigura, odată cu 
creșterea producției fizice, 
realizarea unor valori ri
dicate ale producției nete, 
aplicarea cu consecvență

a noului mecanism econo- 
mico-financiar.

De o semnificație aparte 
în munca rodnică a colec
tivului; conferința de par
tid de la 
a reprezentat cadrul' 
care priiej comuniștii,' 
tregul colectiv Și-au; expri
mat. din nou, hotărîi’ea fer
mă de a se situa în acest 
an si următorul din cinci
nal în primele rîriduri ale 
întrecerii pentru mai mult 
cărbune, al angajării fer
me a minerilor că. Voi- va
lorifica superior potenția
lul tehnic de care dispun, 
capacitațea oamenilor, pu
terea politică și, economică 
a colectivului pentru a ra
porta rezultate productive 
deosebite și a răspunde 
astfel grijii permanente a 
partidului, a secretarului 

, său general, ; tovarășul 
Nicolae Ceaușcșcu, față 
de condițiile de muncă și 
de viață create.

Conferința a ales ea se
cretar al comitetului de 
partid pe mină pe tovară
șul loan Sav. .

politice ale conducerii - co
lective, autoconducerii 
muncitorești și autogestiu- 
nii financiare, să se acțio
neze de către toți factorii 
pentru intensificarea par
ticipării oamenilor muncii 
la elaborarea și înfăptui
rea deciziilor. Pentru con
solidarea saltului înfăptuit 
deja în domeniul promo- - 
varii progresului ■ tehnic 
în abataje'și pe mină, se 
cere o mai mare îndrăznea
lă în aplicarea noului — 
perfecționând permanent 
experiența deja câștigată 
in folosirea tehnicilor din 
dotare — prin intensifica
rea pregătirii politice, edu
cative și, mai ales, econo ■ 
mice a oamenilor muncii, 
a harnicilor 'șl pri epuți- 
lor mineri ’•ni Lupeniului. 
Toate acestea constituie 
chezășia realizării sarci
nilor și angajamentelor a-, 
sumate, reprezintă temeiu
rile creșterii retribuțiilor, 
a beneficiului in activita
tea de ansamblu a minei și 
a bunăstării fiecăruia din
tre lucrătorii ei.

— S-a apreciat că la nive
lul conducerii colective a

I.M. LupenL
Cl

culinare 
plan

Restaurantu- 
din Petroșani 
pentru a sa- 

..______ _ j consumato
rilor printr-o diversificare con
tinuă și de calitate a prepa
ratelor culinare. In primele 
două luni ale acestui 
planul de desfacere a 
depășit cu 183 000 lei 
care 110 000 lei reprezintă 
preparate culinare de bucă
tărie, in mod deosebit pre
parate din pește, pasăre, făi
noase și zarzavaturi. De ase
menea desface la punctele ali- 
merUare ale întreprinderii de 
tricotaje, I.M. Livezeni, I.T.A. 
și Școala generală nr. 5 mirii 
Căruri calde și de patiserie. 
Din harnicul colectiv se evi
dențiază Ana Szabo, Elena 
îătar, Doina Grigore, Dumi
tru Dragan, Veronica Ungu- 
reanu, Elena Butucea, Clara 
Bărbuță. Maria Rusu. (T.R.)

Preparate 
peste

Colectivul 
lui „Parîngul" 
este preocupat 
tisface cerințele

i 
)
V 

uta. I 
și necazuri, )

' ' I
V
I 
I 
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V
I
I
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LEMNULUI
ducția marfă o depășire 
de 110,9 lâ sută.

— Avem : 
spunea șeful secției, cu 
absentomanii. In cursul 
anului trecut am avut 
muncitori care au lipsit 
și peste 20 de zile nemo
tivat, cum sînt Francisc 
Almași (27 nemotivate), 
Iosif iPerșa (25), Ion Ma- 
ierceac (14), Erietelka 
Hars (10) Nicolae C....— 
rar (8). Colectivul a luat 
măsuri severe împotriva 
acestor muncitori.

Dar, aVem și oameni 
demni de toată lauda 
cum sînt : Ludovic Nagy, 
Mihai Brânză, Viorica I- 
loiu... Lista prezentată 
poate că ar fi fost mult 
mai mare.

Tot de la șeful secției

aceasta
asamblarea

cu
de. am mai aflat că materia 
de
in-

tov.
care

discuțiile purtate 
Constantin Gurlup 
că în anul, ce a 

colectivul de oâ-

primă necesară pe tot a- , 
nul 1982 a fost asigurată 
aproape în întregime. In 1 
zilele următoare aprovi- I 
zionarea se va fa- , 
ce 'de la depozitul., 
central Deva. Totodată, \\ 
ne-a asigurat că aburul i 
necesar în procesul teh_ ' 
nologic, provenit de la ț 
centrala termică proprie I 
este satisfăcător. Nu vor 
mai avea necazuri din a- 
cest punct de vedere.

Am plecat din această 
unitate eu gîndul la arti
zanii lemnului de la sec
ția Livezeni, cu gîndul la 
arta ce-o execută în 
munca lor de tâmplari, la 
lucrurile nelipsite din ca- 
sele fiecărui om al mun- l 
cli. Artizani care prin i 
munca lor zilnică, asigu- ? 
ră confortul locuințelor > 
noastre. '

I 
J

Nku TR11STARU

*

au, 
fost 
din

Permanent preocupat pentru formarea cadrelor 
proprii, colectivul cooperativei „Unirea" din Lupeni, 
pregătește anual numeroși tineri, pentru a presta di
ferite meserii. In imagine un aspect din cadrul ate
lierului școală de croitorie.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CROSUL JVIARTISORl LLT“
Tn vederea selecționării 

celor mai buni pionieri 
pentru întrecerile oficia
le ce vor avea loc în ac
tualul sezon, catedra de 
educație fizică a Școlii ge
nerale nr. 4 Petroșani a 
organizat un concurs de 
cros Ia care au participat 
173 de concurenți (82 "bă-

. TENIS

Sala de antrenament a 
Clubului sportiv școlar Pe
troșani a găzduit . etapa 
municipală a „Cupei U.T.C," 
la tenis de masă, rezerva
tă elevilor liceeni. Pen
tru etapa județeană a a- 
cestzi competiții s-au califi- 
ficat Voichița Dan (Liceul 
chimic Lupeni) și Nicolae 
Matei (Crupul școlar mi
nier Petroșani).

în faza finală pe I.M.P., 
la care s-au întrecut 71 
de studenți și studente, pe 
primele trei locuri s-au

feți si 9,1 fete); clasple- ■ 
—VIII.

lată cîștigătorij pe clase: 
clasa a V-a : Rodica Fili- 
mon și Florin Cristescu ; 
clasa a Vl-a : Diana De- 
breczeni și Dănuț Miclea ; 
clasa a VII-a : Gabriela
Szekereș și Costel Lăzăro- 

• iu; clasa a VIII-a : Violeta 
Popa și Daniel Siria, ,,

DE MASA

clasat următorii : fete : Me
lania Toma (anul III 
M.I.M.) ; 2 Violeta- Buta 
(anul I Mine); 3 Rodica
BIndea (anul I Mine). 
Băieți: Carol Polcz (anul 
III Mine); 2 Aron Remote 
(anul III Mine); 3 Ci inel 
Coteț (anul 1 Mine).’

Competiția a fost orga
nizată în cinstea a 60 de 
ani de la crearea U.T.C. și 
25 de ani de la înființarea 
U.A.S.G.

Staifu B.ALOI

• PRIMII GHIOCEL Ieri, 
țăfănci di:-> zone mai calde 
ale patriei, au poposit pe 
străzile Petroșaniului adu- 
cînd flori de martie — pri-

toare, un cald „Ea mulți Arad si I.C.S, Mixt Lupeni, 
ani !•“, să exprimăm dorin- aprovizionata de două ori 
ța de a le ști totdeauna pe săptămînă, unitatea res- 
ferieițe. pectlvă constituie, acum,

de ziua „florilor", un eve
niment sărbătoresc, din și Elisabeta Serdan. 
viața noastră.

dedicate vieții și muncii 
femeilor, membrele cena
clului literar „Mesagerul" 
— Rahela Barcan, Elena 
Dumitru, Carolina Miron

Pravăț, UI -- Gabriel Le- 
șiii, mențiuni — Monica 
Musculeț și Lucian -Alexa.

• TOT I LORI ! De cir
ca o săptămînă, o surpriză 
plăcută pentru noi toți, cei 
cărora ne place să oferim _

I mii ghiocei, Este prilejul, flori: în centrul orașului fierul municipal de poștă și 
deci, ca și la această co
tidiană 
nostru,, 
soțiilor și fiicelor noastre, colaborării

K

Lupeni (strada e August — 
s-a.

tuturor

rubrică a ziarului lingă ceasornicărie), 
să ujjăm mamelor, deschis, p floi)ărîc. Rod al 

. , t dintre Aso-
femeilor munci- clația cooperatistă — Sere

• ZIUA FEMEII. La O-

telecomunicații Petroșani 
a avut loc o seară literară 
dedicată zilei de 8 Martie. 
Au citit în fața colegelor 
de -muncă creații proprii

• CONCURS. La Școala 
generală nr. 1 din Petriia, 
în organizarea prof. Emi
lia Albesc, a avut loc un 
concurs „Cine știe, cîștigă" 
pe teme de cultură genera-; 
lă. Tată și cîștigătorîi J I — 
Ana Mihai, 11 -- Cristian

■* • FOTBAL. După punc
tul prețios adus de la Ti
mișoara, azi, începînd cu 
ora 15,30, Jiul evoluează 
în fața propriilor supor
teri, în compania formației 
F.C.M, Brașov. Suporterii 
echipei din Valea' Jiului do
resc să vadă un meci fru
mos, tehnic, 'desfășurat în 
limitele unei depline spor-

' ’ 'A

tivități și să aplaude, bi- ’ 
neînțeles, victoria echipei 
lor favorite. Duminică, ora 
11, șe dă startul și retui’u- | 
lui campionatului diviziei , 
B. Minerul Lupeni pri
mește pe teren propriu pe 
Șomeșul Satu Mare.

I
I

Rubrică realizată de 
T. CAMPIANU
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Forță socială cu rol deosebit în viata societății...........'- - ■■■'■’»■ ... ,
dărirea căminelor de bă- 
trîni, a căminelor și gră
dinițelor de copii, acțiu
nile edilitar-gospodărești 
și de înfrumusețare a lo
calităților Văii Jiului. 
Enumerând aceste acțiuni, 
firește nu am spus totul 
despre implicarea fe
meilor în viața economi
că și socială a municipiu
lui, ele propunîndu-și 
contribuții tot mai mari 
la economisirea materia
lelor și energiei, la înfăp
tuirea măsurilor privind 
autoconducerea și auto- 
aprovizionarea teritoria
lă, i iar alături de aceste 
obiective la educarea ti
nerei generații și întări
rea familiei, la actul cul
turii printr-o activă parti
cipare a formațiilor artis
tice de Ia cluburi și case 
de cultură la festivalul 
muncii și creației „Cînta- 
rea României".

»
(Urmare din pag. I)

și socială.. Prin înălțarea 
pe meleagurile noastre, la 
inițiativa secretarului ge
neral al partidului a în
treprinderii de tricotaje 
de la Petroșani, a între
prinderii de confecții 
Vulcan, a secției de mo
bilă din Petrila și dez
voltarea altor unități, sec
ții, ateliere, peste 4000 de 
femei au azi locuri de 
muncă, iar numărul a- 
cestora crește neconte
nit pe măsură ce se pun 
în funcțiune noi obiecti
ve economice — țesătoria 
din Lupeni, de exemplu. 
— și se dau în folosință 
tot mai multe spații co
merciale, școli 
nițe, lăcașe de

Răspunzînd 
griji părintești 
poartă partidul,

și grădi- 
cultură.

acestei 
ce le-o 
cele 20 000

de femei din Valea Jiu
lui încadrate în produc
ție, fac dovada unei ad
mirabile hărnicii și pri
ceperi. în’muncă. La rea- .

’ lizările- din anul trecut 
ale municipiului — de
pășirea planului produc
ției nete, cu peste 450 000 
lei — au avut o contribu- . 
ție deosebită întreprin
deri ca I. U. M. Pi, 
I.R.I.U.M.P., tricotaje Pe
troșani, confecții. Vulcan, ; 
LA’.C.C.V.J., I.M. Dîlja, 
I.C.P.M.C., I.C.M.M.,
C.F.R., cartier 10 și 6 Pe
troșani precum și comite
tele orășenești ale femei
lor Uricani, Lupeni, Vul
can și cele din comunele 
Bănița și Aninoasa. De
parte de a se mulțumi cu 
realizările de pînă acum, 
comisiile
de femei și-au prevăzut 
pe acest an un plan eco-

nomicîmai mare — 82 000 
lei — ce se va realiza 
prin colectarea de la 
populație a fierului vechi, 
(100 tone), a sticlelor și 
borcanelor (50 000 bucăți) 
a deșeurilor de textile 
(2000 kg), precum și prin 
acțiuni cultural-distrac- 
tive. Cu acest obiectiv 
mobilizator au răspuns de 
curînd comisiile și comi
tetele de femei din Valea 
Jiului, chemării la între
cere lansată de Comitetul 
județean Hunedoara al 
femeiîoi-, precum și
angajamentul de a culti
va cu legume o suprafață 
de teren identificată de 
15 hectare, de a curați și 
întreține pășunile pe o 

, suprafață de 150 de hec
tare în comunele Banița 
și Aninoasa, de a sprijini 
prin muncă patriotică 
șantierele în construcția 
de apartamente, gospo-

cu

și comitetele

Un mărțișor pentru educatoare 
în aceste zile de primă

vară, in jurul căminelor, 
grădinițelor și școlilor ro
iesc, cu o năvalnică Vitali
tate, mii și mii de copii cu 
chipuri care emană bucu
ria vieții. Și în jurul lor, 
cu maternă grijă, sînt e- 
ducatoare, învățătoare și. 
profesoare a căror vocație 
educativă se manifestă în 
orice clipă, sprijinindu-i 
pe fiecare în parte să în
vețe, să prețuiască munca. 
Poate- de aceea, peste ani 
și ani, ne urmărește chipul 
celor care ne-au ajutat să 
pătrundem pe lungul drum 
al cunoașterii.

La grădinițele nr. 6 Lu
peni, nr. 4 Vulcan sau la

. căminele nr. 1 și nr. 3 din 
Petroșani, în grădinița cu
plată cu creșă din Petrila 
sau în multe școli din mu
nicipiu am văzut cum se 
realizează actul de educa
ție, de stimulare a gîndirii 
și creativității copiilor prin 
metode care îi captivează.

Manifestări
omagiale

£ Miine, 8 Martie, Ia
clubul „Femina" din Lu- 
peni va fi organizată o
masă rotundă cu tema „Fe-
mela-specialistă, soție și
mamă". Dezbaterile mesei 
rotunde vor fi urmate de o 
audiție muzicală.
9 Tot în orașul Lupeni, la 

gazetele de perete din în
treprinderi și instituții au 
fost prezentate ediții festi
ve dedicate zilei de 8 Mar
tie, ediții ai căror generic 
este cît se poate de simbo
lic : „Femeia în primele 
rînduri ale activității so- 
cial-politice". (A. Mica)
• 286 felicitări a ininî- 

nat conducerea colectivă 
a minei Lonea pentru tot 
atitea femei din sectoarele 
și compartimentele func
ționale ale întreprinderii, 
pentru activitatea rodnică 
pe care acestea o desfășoa
ră neîntrerupt. I.U.M.P. Aspect din atelierul de montaj elemente de automatizare. Foto : z\urel Iii I A

Și sînt multe prilejuri — 
chiar și în această săptă- 
mînă în cadrul manifestă
rilor dedicate lui 8 Martie, 
Ziua internațională a fe
meii — cînd am urmărit 
emoția părinților în timp 
ce formații artistice sau 
de gimnastică ale copiilor 
evoluau cu grație pe scene,, 
culegînd ropote de aplau
ze. în aceste fapte se con
centrează multă muncă, în 
care coordonatele educa
ției se împlinesc prin pa
siunea activității educatoa
relor, învățătoarelor, pro
fesoarelor care veghează, 
zi de zi, la formarea celor 
aproape 36 000 de copii ai 
Văii Jiului. Grija pentru 
copiii de astăzi, generațiile 
de mîine, este o dimensiu
ne constantă a politicii 
partidului și statului nos
tru, oferind tuturor tineri
lor, încă de la vîrsta pre
școlară, posibilități neli
mitate pentru a-și împlini 
personalitatea într-un ra
port nemijlocit cu viața, 
într-o expoziție din Lu
peni, cuprinzînd desene ale 
elevilor, fantezia și simțul 
culorii, atît de Caracteris
tice în copilărie, formau, 
prin tema lucrărilor, un 
tulburător omagiu adus ma
melor și cadrelor didactice, 
femeile care sînt mereu a- 
lături de copii. Era un o- 
riginal și emoționant măr
țișor dăruit de 8 Martie. .

Gospodinele
ca

Demna condiție de făurar
In atelierul mecanic de la 

mina Paroșeni muncesc 
cu abnegație mai bine de 
25 de femei, strungărițe, 
frezorițe, lăcătuși . și. -sudo
ri țe. Meserii, care, prin 
nume, pînă nu demult, nu 
aveau forme de feminin. 
Una dintre gle, Margareta 
Pavloyschi are parte de un 
prestigiu deosebit și bine
meritat în rîndul colegilor 
de muncă, este secretar al 
organizației de partid, de 
mai mulți ani conduce o 
echipă de lăcătuși (alcătui
tă, bineînțeles, din fete) 
lă sculărie. De mai bine de 
două decenii a îmbrățișat 
meseria de lăcătuș.

— Socialismul acordă fe
meii șansa de realizare, 
dincolo de gospodăria per
sonală. De fapt, la mină 
am întreaga familie. Soțul 
este maistru mecanic prin
cipal la sectorul II, acolo 
în subteran, primește ade
sea piese reparate sau con
fecționate de fata noastră, 
Silvia Cojocea, lăcătușeria 
este pentru ea „brățara 
maternă" sau de strunga
rul Gheorghe Cojocea, gi
nerele nostru.

Margareta Pavlovschi nu 
constituie o excepție. Ana 
Scripcaru e lăcătuș de 
vreo opt ani. Soțul, inițial 
sudor, s-a recalificat,., ’lă
cătuș. Cică necesitățile 
producției în subteran, dar 
unii malițioși vorbesc 
de exemplul soției.

— Nu mi se pare prea 
grea muncă'. în echipă «in
tern cinci femei și șapte

bărbați. Șeful, Ios'f Ruba 
munceștg cot la cot cu so
ția, Firuța. Obținem re
zultate cu care s-ar mîn- 
dri mulți.

Așadar, femei cu mănuși 
de..; protecție strunjese a- 
morful' metal în piese ne
cesare subteranului. Ana 
Anghel, președinta - comi
siei de femei pe întreprin
dere, ne vorbește cu, mult 
respect despre multe din
tre ele, despre strungărița 
Elena Ceocea, bineînțeles 
soțul e coleg de muncă, 
despre electr-icîenele Ele
na Cătălina, luliană Țerva, 
despre lăcătușii Leontina 
Kiss, Elena Hoțea, despre 
alte muncitoare îie la 
lămpărie, precum Ida Lu- 
caei, Irina Benedelc, Suza- 
na Pungă, Irina Coman 
care computează sterilul 
scqș din adîncul pămîntu- 
lui. Femei, foarte multe 
tinere, între cele 256 care 
muncesc la Paroșeni, ilus- 
strind uoua condiție de 
făurar de nădejde al îm
plinirilor socialismului în 
țara noastră. Toate. înari
pate de gîndul că pi’in
fortul ior contribuie la 
scoaterea la lumină a unor 
cantități sporite de căr
bune, binefăcătoare lumină 
pentru țară șl familiile lor.

.— B un motiv de mîn- 
drle și satisfacție, pentru 
care merită să te dărui 
meseriei alese, conchide 
firesc Margareta Pa- 
vtovschi, purtătoare de cu- 
vînt a tovarășelor sale de 
muncă.

, I«m VULPE

e-

Și

I .în cuvîntafea la plena- 
| ră C.C. ăl- P;G:R. din 25 
i martie .1981, privind com- 
! poziția! partidului, tovară- 
ț rșul Nicolae Ceaiișescu spu- . 
ț nea: „A crescut și pon- 

derea femeilor în partid,
I a jungi nd la peste 28 Ia 
i sută, deși trebuie să spun 
i că acest procent este in- 
1 suficient. Va trebui să 
i acționăm în asa fel îneît, i ..........

i 
v

( <ie rapt, m economie
1 alte sectoare sociale,
i știință, cultură, 
i niînt, femeile , i 
) peste 40 la sută.

i 
s

nea că din anul 1972 de
ține continuu această înal
tă funcție politică. „De
ce a-ți reales-o din nou 
ca secretară
ției de bază ? “ 
barca noastră, 
de partid ce-i cunosc și-i 
apreciază meritele, ne-au 
răspuns : „Pentru-eă e e-

pășit constant sarcinile 
de plan, iar aceasta da
torită faptului că. organi
zația de partid, avînd in 
fruntea saț un secretar cu 
experiență, ca tovarășa 
Viorica. Păștrăveanu, și-a 
îndeplinit cu prisosință 
rolul de conducător poli
tic/ ăl activității economi
ce". (Georgeta Hircu, 
membru al biroului or
ganizației de bază, orga- 
hizatoriil grupei sindica
le).

Asemenea aprecieri, pe 
deplin întemeiate, cons
tituie argumentul iiotă- 
ritor pe bâza căruia mul
te alte femei din Valea 
Jiului au fost alese . de 
comuniști ca secretare 
ale organizațiilor de
părtid. Elena Vărgatu, 
Elena Sipoș — laborator 
U.E. Paroșeni, , Viorica 

’Tomoi.u — nr. 12. Lupeni, 
Viorica Codar.cea — Fa
brica de mobilă Petrila, 
Elena Buciu — sectorul 
ll.F.E.T. Uricani, lozefina 
Kuron — Fabrica de pli
ne Petroșani, Constanța 
Stan — l.F.A. Vîscoza Lu
peni, lliana llamz — car
tier nr, 6 Petroșani, Mar
gareta Bardac — Școala 
generală nr, -5 Petroșani, 
Elza Văduva — Liceul 
industrial Petroșani, Ma
ria Lolînga — sat Meri- 
șor sînt doar cîteva din 
lungul șir al femeilor OM 
POLITIC cărora eomu- 
niștii le-au acordat înalta 
încredere de a fi alese 

cadrul I.R.I.U,M,P. . Mal. șir, atelieri^ de reparații secretare partid, 
trebuie si facem mențin- Varnița a realizat și 8e- ‘ - • ftÎBÂLAN"

pînă la Congresul viitor 
al partidului, ponderea 
femeilor să ajungă la 34 
—35 la șută din totalul 
membrilor de partid. Es
te necesar să facem acest 
lucru, ținând seama că, 
de fapt, în economie și in 

în 
, învăță- 

niînt, femeile . reprezintă 
.___  ... . i. De ace
ea trebuie să acționăm in

3 organiza
ta înțre- 

mefnbrii.

înaltă
I 
acordată

Am avut o iarnă lungă 
dar chiar dacă pe melea
gurile Văii Jiului încă n au 
apărut ghioceii, decît pe 
ici pe colo, primăvara ba
te la ușă. Efervescența în
ceputurilor se face simți
tă și iu eartieiul S A/arlie. 
Și coincidentă, în rărite- 

» rul 8 Martie, cartier ca 
denumirea zilei in care s»? 
sărbătorește și ziua inter
națională a femeii, gos
podinele de aici, au mit 
tonul îpnmrilor. Maria ț 
Macavei este preparatoa
re și -mamă a șapte, 
dar iși găsește timp 
pentru acțiunile.,. 
prinse pentru- 
bunurilor de folosință co
mună Și împrejurimile blo
cului. întrebată de unetă 
acțiuni răspunde cu mo
destie. „După ce îmi, pun 
la punct apartamentul, gă
tesc, spăl, pregătesc copiii 
să; meargă la școală, " lu
crez adeseori împreună cu 
vecinele la infrțțnMsețdrea 
blocului. Împreună cil Floa-

■ rea Duruian, și ea moină; a 
trei copii, și celelalte ve
cine ănt ajutat Ui- zugrăvi-

. tul casei scărilor, cup. 
la mașină perdeluțele 
la geamurile: deAiici.,

eonii 
și 

iritre- 
întreținerea

l

comuniștiașa tei îneît, în partid, 
ponderea lor să crească 
în mod corespunzător".

Acționind fn contextul 
acestei indicații, al cerin
ței legice ca femeia să o- 
cupe locul ce i se cuvirie 
și în viața politică, la a- 
dunările generale de dări 
de seamă și alegeri ce au 
avut loc, comuniștii au 
încredințat înalte respon
sabilități politice femeilor, depășire de 13 la sută, iar 
In organele de partid con
ducătoare nou alese au 
fost investite un număr 
mare de femei. De pildă 
comunist Viorica Păstră- 
veanu a fost din nou re- 
aleasă ca secretară a or
ganizației de bază repa
rații eleetrice Varnîța din

xemplu profesional pen
tru noi toți. De mulți ani 
conduce o brigadă de 10 
femei și 4 bărbați — de 
rebobinat rotoare și per- 
manent realizează. planul, 
în ianuarie obținînd o

în februarie de 14 la su
tă. Anul trecut brigada 
condusă de tovarășa Păs- 
trăveanu a ocupat locul 
I în întrecerea pe între
prindere și locul II pe 
atelier* (Aurelian Oprea, 
șef de brigadă reparații), 
„tună de lună, ani în

i

tras
<<»■ 

ani. 
‘ pus glastre cu ficșii pe scări 
și educă in capi ii :s<i facă 
și să păstreze curățenie. 
In, această . primăvară 
neam propus ea fiecare fa
milie să-ți amenajeze stra
turi pe car^. să cultivăm 
zarzavaturi și apr dori ca 
nici o terasă de la blocuri
le din cartier să nu fie fă
ră flori, că vedeți nouă, 
femeilor, ne plac florile și 
frumosul". ■

Dorință de a participa la 
acțiunile de înfrumuseța
re a 'cartierului și-au expri
mat-o și Victoria. Guicin 
din blocul 7, mamă a trei 
copii gemeni, Ana Munich, , 
bl. 22, Aurica Baron, Ma
ria Duca, Floarea Duruian 
din bl. 25. De fapt toate 
femeile din cartierul 2 
Martie doresc să participe 
la acțiuni patriotice, ast
fel ca scara, blocul, între
gul cartier să ofere o pri
veliște care să incinte pri
virea.

Vasile BELDIE, 
Petrila
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C a le n d a rExtinderea colaborării 
româno*cehoslovace

Noi eforturi pentru 
Încetarea cursei înarmărilor

FRAGA 6 (Agerpres). La 
Praga s-au desfășurat lu
crările sesiunii a 26-a a 
Comisiei mixte româno- 
cehoslovace de colaborare 
tehnico-științifică.

A fost examinat stadiul 
realizării obiectivelor de 
colaborare și codperare 
tehnico-științifică prevă
zute în programul pe pe
rioada 1981—-1985, conve- 
nindu-se noi domenii și o- 
biective de colaborare, în 
ciclu integrat de cercetare-

proiectare-producție, pre- 
' cum și măsuri concrete 

pentru dezvoltarea în con
tinuare a colaborării în 
domeniul cercetării științi
fice șl dezvoltării tehnolo
gice. S-au identificat noi 
posibilități de cooperare în 
domeniul electronicii și e- 
lectrotehnicii. al construc
țiilor de mașini șl indus
triei chimice.

MOSCOVA 6 (Agerpres), 
Comunicatul privind con
vorbirile dintre miniștrii 
afacerilor externe ' ai 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
și R.P. Bulgaria, Petăr 
Mladenov, care a întreprins 
o vizită în Uniunea Sovie- 
itcă, exprimă îngrijorarea 
părților față de creșterea 
încordării situației inter
naționale — relatează a-

genți a TASS. Cele două 
părți și-au afirmat hotărî- 
rea de a spori eforturile 
pentru slăbirea pericolu
lui unui război, pentru în
cetarea cursei înarmări
lor, întărirea încrederii și 
a colaborării între state.

Au fost discutate, de a- 
semenea, probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

Sini necesare inițiative pentru combaterea șomajului
CONVORBIRI 

AMERICANO •
ANGOLEZE

La

pentru 
con- 

moda- 
a

PxlRIS 6 (Agerpres). 
Paris au avut loc convor
biri între ministrul angolez 
al afacerilor externe. Pau
lo Jorge, și Chester Croc
ker. asistent al secretarului 
de stat al S.U.A. 
problemele Africii, 
sacrale examinării
lităților de normalizare 
relațiilor dintre cele două 
țări — a declarat un pur
tător de euvîn t al ambasa 
dei americane, citat de a- 
gențiile Associated Press 
și United Press Internatio
nal. A fost abordată, de 
asemenea, situația din A- 
frica Australă și, în acest 
context, problema accesu
lui la independență al 
Namibiei.

BRUXELLES 6 (Ager
pres). Primul ministru al 
Franței. Pierre Mauroy, și-a 
încheiat vizita oficială de 
două zile efectuată la 
Bruxelles, unde a conferit 
cu oficialități belgiene și 
cu membri ai Comisiei CEE, 
cărora le-a expus marile 
linii ale noii politici fran
ceze, în special față de a- 
gravarea șomajului și a ra
telor înalte ale dobînzilor 
băncilor americane, a con
secințelor identice ale aces
tora asupra tuturor țărilor 
Pieței comune,

Comisia CEE, a relevat 
premierul francez într-o 
conferință de presă, trebu
ie să întreprindă noi ini
țiative vizînd combaterea 
șomajului, mai ales în rîn- 
dul tinerilor de 16—18 ani. 
După opinia exprimată de 
Pierre Mauroy, este nece
sar ca tuturor tinerilor de 
această vîrstă să li se asi-

gure loeuri de muncă sau, 
cel puțin, să li se asigure o 
calificare.

Pe de altă parte, vor
bitorul a reafirmat poziția 
franceză cu privire la con
tribuția britanică la buge
tul CEE.

☆
PARIS 6 (Agerpres). La 

Paris s-au încheiat lucră
rile reuniunii miniștrilor 
muncii și cu problemele 
sociale din țările membre 
ale Organizației pentru 
Cooperare Economică și 
Dezvoltare (OECD), con
sacrată examinării moda
lităților de reducere a șo-

mațului, aflat la un nîveî 
apreciat „critic", peste 36 
milioane de persoane fi
ind în căutare de lucru. 
Datorită deosebirilor de o- 
pinii pronunțate între par- 
ticipanți, nu s-a putut rea- 

o 
în a- 
țările 

adopte 
pe ca-

liza un acord privind 
politică concertată 
ceastă problemă, 
membre urmînd să 
individual măsurile 
re le consideră necesare 
„în funcție de situația e- 
conomică și politică speci
fică", relevă observatorii 
politici, citați de agențiile 
France Presse, Associated 
Press și Reuter.

8 MARTIE
— Președintele Repu

blicii Elene, Constantin 
Karamanlis, împlinește’vîrs- 10 MARTIE 
ta de 75 ani.

— La New York își în
cepe lucrările a Xl-a se
siune a Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării. 
Conferința va trebui să so
luționeze problemele răma
se în suspensie și să adop
te o nouă convenție asu
pra dreptului mării.

— A 24-a sesiune a Con
siliului pentru Comerț și 
Dezvoltare, organ perma
nent al UNCTAD, se des-, 
chide la Geneva.

— Secretarul general al 
Ligii Arabe, Chedli Klibi, 
sosește la Bruxelles pen
tru convorbiri cu președin
tele Comisipi CEE în ca
drul dialogului euro-arab,

— Primul ministru tuni
sian, Mohamed Mzali. e- 
fectuează o vizită în Ku
weit.
9 MARTIE

— Președintele Italiei 
Alessandro Pertini, între
prinde o vizită oficială 
în Japonia.

— Iși începe vizita în U- 
niunea Sovietică, președin
tele Finlandei, 
Koivisto.

— Ministrul de

al Portugaliei, Andre Gon- 
zalves Pereira, face o vizi
tă oficială în R.P, Angola.

Mauno

externe

CONDIȚIA FEMEII IN TARILE 
OCCIDENTALE INDUSTRIALIZATE

GENEVA 6 (Agerpres). 
Femeile salariate din țările 
occidentale industrializate 
sînt supuse unei grave dis- 

privește 
lor,

criminări în ce 
nivelul -retribuțiilor 
în raport cu bărbații. Po
trivit statisticilor date pu
blicității la Geneva de Or
ganizația Internațională a 
Muncii (OIM) și de Comi
sia Pieței comune, nivelul 
cîștigurilor realizate de 
femei — la nivel de pre
gătire și muncă egale cu

bărbații — este inferior cu 
20—30 la șută, în unele ca
zuri această diferență mer- 
gînd pînă la 40 și chiar 50 
la sută. Astfel, de exemplu, 
în Statele Unite și Canada, 
femeile angajate cîștigă, 
în medie, numai 60 la sută 
din venitul bărbaților, în 
R.F.G. — 70 la sută, 
Marea Britanie — 75 
sută, în,Elveția, Danemar
ca, Suedia și Portugalia — 
80 la sută, iar în Japonia 
— între. 55 și 70 la sută.

în 
la

PREȚURILE cu amănun
tul au crescut în Elveția 
cu 5,3 la sută în perioada 
februarie 1981 — februarie 
1982, relevă statisticile o- 
ficiale date publicității la 
Berna, citate de agenția 
Associated Press.

ÎN FEBRUARIE a c., nu
mărul șomerilor din Ber
linul occidental a depășit 
cifra de 71 600 — a anun
țat Oficiul local pentru1 
problemele muncii. Sursa 
citată precizează că, în ra
port cu situația din februa
rie .1.981, nivelul șomajului 
sporise, la sfîrșitul lunii 
trecute, cu 60 la sută.

NUMĂRUL șomerilor a 
crescut în. S.U.A., în fe
bruarie. cu 280 000, ajun, 
gîrrd la 9,6 milioane, cu 
1,8 milioane mai mulți de
alt în iulie 1981, reprezen
tând 8,8 la sută din totalul 
forței de muncă, relevă

statisticile publicate 
Washington.

UN GRUP, de deputat i 
ai Parlamentului britanic 
din partea Partidului La
burist au prezentat Came- 

. rei Comunelor spre exa
minare un proiect de lege 
care prevede interzicerea 
amplasării de armament 
nuclear, chimic și biologic 
străin pe teritoriul tării.

DOCUMENTE publicate 
la Bruxelles de Comisia 
Pieței comune arată că în 
trei țări membre — Italia, 
Belgia și Marea Britanie 
— se aplică numeroase mă
suri discriminatorii în ce 
privește salarizarea femei
lor în’ raport cu bărbații.

ca și în ceea ce privește 
posibilitățile de a obține o 
calificare profesională.

LA ÎNCHEIEREA unei 
reuniuni de lucru desfășu
rate la Bagdad, experți ăi 
Grupului celor 77 au 
doptat un document,
care cheamă țările dezvol
tate și pe cele producătoa
re de petrol să acorde aju
tor statelor în curs de dez
voltare cel mai grav afec
tate de inflație;

a- 
în

— Are loc primul Con
gres al Partidului Socia
list Unificat Mexican. 
Acest partid s-a constituit 
la 9 noiembrie 1981, cînd 
au fost unificate Partidul 
Comunist, Partidul Popo
rului Mexican, Partidul 
Socialist Revoluționar, Miș
carea de Acțiune Populară, 
Mișcarea de Acțiune pen
tru Unitate Socialistă.
11 MARTIE

— Președintele Somaliei, 
Mohamed Siad Barre, e- 
fectuează o vizită în S.U.A.
12 MARTIE

— Sărbătoarea naționa
lă a statului Mauritius t 
proclamarea independen
ței în anul 1968. Statul se 
compune din mai multe 
insule, dintre care cea mal 
mare poartă numele de 
Mauritius. Este situat în 
Oceanul Indian, are o su
prafață de 2 045 km pă- 
trați și o populație de 
900 000 locuitori. Capitala; 
Port Louis (143 mii locui
tori).
13 MARTIE

— Sărbătoarea națională 
a statului Grenada ; ani
versarea revoluției demo
cratice a poporului, în
făptuită în 1979. Grenada 
este situată în 
centrală insulară (Marea 
Caraibilor), are suprafața 
de 344 km pătrați și o 
populație de 110 000 locui
tori. Capitala : Saint Geor
ge’s (30 mii locuitori).

— Regina Olandei, Bea
trix, efectuează o vizită 
oficială în RF. Germania.
14 MARTIE

— In Franța au loc ale
geri cantonaie în jumăta
te din cele 3 629 de unități 
administrative.

rlLMt
7 martie
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„Noua dezordine internațională" s

America

TV
7 martie

culturale care afectează, 
în esență, țările slab dez
voltate.

Necesitatea de a impune 
deci, limite juridice și po
litice puterii transnațio
nale constituie astăzi. în 
toate părțile lumii, o preo
cupare colectivă. Ca do
vadă, tentativa constantă 

i al 
garanțiilor interne și in
ternaționale.

Crearea unei ordini nu 
numai economice, dar și 
sociale, culturale și politi
ce este singura cale ce ne 
stă la dispoziție pentru re
zolvarea crizei ce caracte
rizează epoca noastră.

Principiul forței, al vio
lenței economice și detur
nările științei și tehnicii de ----- , ----------- ------
la direcțiile lor au făcut" ’ de a stabili un tablou 
posibile, în1 ultimii 150 de 
ani, acumularea capitalu
lui în anumite zone, 
producția puterii în 
toare specifice și instaura
rea mecanismelor clasice 
ale dominației imperialiste.

Puterea economică trans
națională este o reflectare 
a capitalismului financiar, 
a internaționalizării pro
ducției și a repartiției pe 
piață. întreprinderea trans
națională constituie astfel 
instrumentul cel mai per
fecționat — produs de sis
temul capitalist după re
voluția industrială — 
acumulare a bogăției 
ințifice și tehriice și e for
mă de expansiune a capi
talului. Structura sa se o- 
pune intereselor popoarelor 
și programelor autonome 
ale statelor. Prioritățile sa
le sînt contrare priorități
lor națiunilor. Absența u- 
nui control asupra trans
naționalelor antrenează 
consecințe nu numai eco
nomice, dar și politice ș4

mai este nevoie de armate 
pentru a păstra materiile 
prime, dat fiind că o se
rie de factori economici 
modifică și agravează for
mele de dependență.

Marile lupte sociale pen
tru eliberare politică și 
suveranitate economică duc 
la e revizuire critică a re
alității contemporane. Asis
tăm astăzi la confruntări 
ce decurg din eliberarea

re- 
sec-

de 
ști-

Din presa străină
(„AFRIQUE — ASIE")

Sistemul economic trans
național a creat, atît în ra
murile de producție, cît 
și în sectoarele industriale, 
o puternică acumulare teh
nologică și de capital nu nu
mai în rîndul țărilor in
dustrializate, dar și în ță
rile subdezvoltate. Un pro
ces de producție industria
lă a apărut in ultimii ani, 
dar țările subdezvoltate nu 
pot să-i asigure conducerea 
tehnică, dat fiind contro
lul ce se exercită asupra 
lor de către polii de do
minație. Acest fenomen 
modifică diviziunea in
ternațională a muncii și ge
nerează forme de domina
ție mult mai, complexe. Nu

politică și din opoziția des
chisă față de procesele de 
extindere a companiilor 
transnaționale care inten
sifică inegalitatea economi
că și sporesc contradicți
ile sociale dintr-o lume 
tot mai independentă.

Nu pot fi separate sufe
rințele materiale ce decurg 
dintr-o situație atît de gra
vă de criza civilizației ca
re este cauza lor. Proble
mele sînt atît de profunde, 
îneît necesită o schimbare 
imediată și fundamentală.

în afara inegalității o- 
biective dintre periferie și 
centrele de dominație, mai 
multe trăsături generale 
pun în evidență criza con-,

temporană : inflația, deva
lorizările, șomajul, haosul 
monetar.

Inflația în lume duce în 
aparență la o rupere pro
gresivă a echilibrului între 
ofertă și cerere. In reali
tate, inflația contempora
nă este un. mecanism Săl
batic de acumulare și a- 
gravare a diferențelor in
terne între majorități și 
grupurile privilegiate și 
constituie un factor supli
mentar de adîncire a pră- 
pastiei dintre popoarele 
sărace și îndatorate și ță
rile bogate.

Aceste grupuri privile
giate din numeroase țări, 
iar pe plan internațional, 
popoarele bogate sînt sin
gurele care trag toate ă- 
vantajele din devalorizările 
intervenite într-un mare 
număr de țări și care, la 
urma urmei) beneficiază 
de ratele de comandă, în
registrează astfel un trans
fer spre capitalul financiar 
steril în dezavantajul 
pitalului productiv și 
salariaților.

Rolul transnațional
capitalismului financiar 
trece pe primul plan. Con
tradicțiile se transformă, 
la scară mondială, într-un 
adevărat război economic.

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

PETR1LA : Războiul 
stelelor, I-II.

LONEA ; Fiul munți
lor.

ANINOASA : Trecă- 
toarea.

VULCAN — 
rul: Kramer
Kramer.

LUPENI - Cultural : 
Campionii . Muncitoresc: 
-Superman, I-II.

URICANI; Căpitanul 
răzbunării.

Luceafă-
contra

8,00 Admiterea în învă- 
țămîntul superior- 

tehnic și agricol;
8,40 Omul și sănătatea. 
9,00’De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului, •
11,45 Lumea copiiTorr 
13,00 Telex.
13,0.5 Album duminical.
18,10 Călătorii spre vi

itor — concurs 
.pionieresc.

’ Telejurnal.
Laudă vouă, 
mei ale 
pămînt 
Spectacol 
muzi cal-coregr af ic.

Film artistic : Li
bera, dragostea 
mea. Producție a 
studiourilor italie
ne.
Telejurnal. Sport. 
Melodii îndrăgite.

19,00
19,25

22,00
22,25

8 martie 8 martie

5

3

fe
nces tui 
însorit, 
literar- 3

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Un glonte Ră
tăcit ; Unirea: Vocile.

PETRI LA : Războiul 
stelelor, I-II.

LONEA : Ușa peri
culoasă de la balcon.

VULCAN — Luceafă
rul: Asociatul.

LUPENI — Cultural: 
Strada Petrovka; Mun
citoresc : Superman, I-II.

URICANI : Cosmo
nautul.

15,00 Emisiune în lim
ba maghiara.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea pro

gramului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Omagiul țării, 

«■meilor țârii.
20.50 Spectacol festiv 

dedicat Zilei in
ternaționale a fe
meii.

21,35 Roman foileton : 
Ținutul Beulah. 
Ultimul episod.

22,15 Telejurnal.

fe-

Mica publicitate
VÎND Dacia 1300 Lupeni 

bloc turn A 6 ap. 14. (422)
VÎND Dacia 1300 nouă. 

Petroșani. strada Aleea 
Poporului bloc 2 se. 4 ap. 
40, după ora 16. (408)
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PIERDUT carnet student 
pe numele Nioată Mihael, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (423) •.
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