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Creșterea producției fizice 
economice

Rățulescu, Constantin Ma
tei, Marin Dobromir, 
colae Bodescu, Mihai 
ghel și ceilalți, l-au consti
tuit neîmplinirile colecti
vului la producția fizică 
cu 25 701 tone de cărbune, 
neîncadrarea . în indicato
rul de calitate cu 1,9 pro
cente, cauzînd o penaliza
re de . 30 078 tone cărbune,

Ni- 
An-

C

4 PAG. — 50 BANI

Fermitatea și disciplina - 
comandamente ale sporirii 

extracției de cărbune
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Darea de seamă, dezba
terile din conferința or
ganizației de partid de la 
întreprinderea minieră 
Petrila, în lumina exigen
țelor și sarcinilor ce revin 
comuniștilor, minerilor din 
Valea Jiului, din hotărîrile 
Congresului al XIT-lea și 
îndemnurile secretarului 
general al partidului, tova-

Alegeri în organizațiile de partid
au e- 
mem- 
birou- 
partid

Adunarea gnerală a or
ganizației de partid de' la 
mina Paroșeni, pentru da
re de seamă și alegeri, a 
prilejuit o profundă ana
liză asupra activității des
fășurate de organele și or
ganizațiile de partid, mo
ment de angajare comunis
tă, revoluționară în per- 
fec+:on rea întregii activi
tăți . ulitice, economice 
sociale, de mobilizare 
tențialului uman și- 
rial pentru sporirea 
dueției de cărbune.

Atît darea de seamă cît 
și discuțiile purtate 
vidențiat activitatea 
brilor comitetului și 
lui comitetului de
pe mină pentru sprijinirea 
și îndrumarea colectivului, 
a fiecărei organizații de 
bază în organizarea și pla
nificarea muncii, pentru e- 
ducarea membrilor de par
tid, a celorlalți oameni 
ai muncii. Colectivul a cres
cut productivitatea mun
cii în abataje cu 1,05,5 la 
sută, iar în cărbune ctr-106,8 
la sută, cele mai bune re
zultate fiirid .obținute de 
brigăzile comuniștilor Titu 
Teacenco și Gavrilă Mesza- 
roș care au realizat peste 
prevederi 22 077 tone de 
cărbune și respectiv 8 855 
tone în cursul anului tre
cut.

Dar, obiectul aprinselor 
discuții ale comuniștilor 

-Jancu Pintilie, Ilici Gara- 
liu> Clm-Ntă Meszaro.ș, Ion

cît și cele aproape 
absențe nemoțivate 
gistrate de colectiv. T> 
dezbaterilor l-au dat 
mai aceste neajunsuri 
de care comuniștii au 
neîngăduitori : șeful de 
gadă Titu Teacenco 
.„Comuniștilor nu le stă bi
ne înconjurindu-se cu lau
de. Eu bunăoară, împreu
nă cu colectivul brigăzii de
și am realizat peste preve
deri o mare cantitate de 
cărbune,, socot că puteam 
să realizăm și mai mult 
dacă pompa de presiune 
funcționa mai bine. Solicit 
la noul panou unde ne 
mutăm în prezent, o pompă 
nouă sau repararea celei 
vechi care să nu mai stag-

Teodor ARVTNTE
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rășul Nicolae Ceaușescu 
pentru creșterea producției 
de cărbune, au analizat cu 
înalt spirit critic și auto
critic stilul și metodele de 
muncă ale comitetului și 
organizațiilor de partid în 
perioada 1980—1981, ana
liză care poartă neîmplini- 

, rile dar și efortul depus '
— neconcretizat în realizări
— în acești ani și îndeosebi 
în acest început de an 
cînd, deși nelipsit de greu
tăți, colectivul a reușit șă.. 
realizeze și să depășească 
sarcinile de plan. Darea 
de seamă a oglindit activi
tatea desfășurată de biroul 
și comitetul de partid pe 
mină, privind mobilizarea 
puternicei organizații de 
partid — reprezintă 40 la 
s.ută din totalul personalu
lui muncitor —* la înfăp
tuirea sarcinilor economi
ce, politico-organ izatorice

■ si educative, a politicii 
partidului, concretizată in 

. cit mai multe tone de căr
bune.

Rezultatele obținute în 
perioada Ia care se referă 
darea de seamă, dezbateri
le, au fost sub posibilități, 

.colectivul rămînînd dator 
economiei naționale cu, o 
substanțială nerealizare a 
planului la cărbune, a ce
lorlalți Indicatori econo- 
nuvo-financiari și de, cali
tate a producției. Aceste 
neîinpliniri se datorase ne- 
fclosirii în totalitate și cu 
eficiență a muncii politice și 
organizatorice în masa de 
comuniști, de oameni ai 
muncii. încălcări frecvente-, 
ale disciplinei tehnologice 
și a muncii, avarii și opriri 
accidentale, organizarea ne
corespunzătoare a trans
portului și aprovizionării 
locurilor de muncă, nerea- 
lizarea la timp a unor lu
crări tehnice. O altă cauză 
a nerealizărilor o consti
tuie atițudineâ față de 
muncă' a unor comuniști 
cu munci de răspundere ca 
Loan Dobriță, Dumitru Șer- 
bănescu, Ioan Dobrotescu, 
Pavel .Vladislav, Vasile Gu

Teodor KL'SU
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In locui vechiului cartier cu ca e de c'i.onie 
„Cocoșvar" din orașul Vulcan a început, in anul 1)81, 
construirea unui cartier modern ce va cuprinde zeci 
de blocuri cu sute de apartamente. Dintre acestea 218 
apa.rtamente au fost predate de constructori pinii la 
finele anului trecut iar alte 3(H) apartamente vor fi 
predate în cursul acestui an. In imagine un instan
taneu de lucru de la montarea panourilor prefabri
cate la unul din modernele blocuri ce vor fi predate 
beneficiarilor în vara acestui an. 'Foto : N. ȘTEFAN)

Din cronica întrecerii socialiste
19 000 tone de

. cărbune cocsificabil, 
livrate suplimentar

în întrecerea pentru cît 
mai mult cărbune livrat 
în folosul economiei na
ționale, colectivele din ves
tul bazinului carbonifer al 
Văii Jiului au demarat, și 
în această lună, cu re
zultate remarcabile. Mi
nerii de la Lupeni au ex
tras peste prevederile de 
plan 1282 de tone de căr- 

' la Uri- 
Pu- 

la

bune, iar cei de 
câni 1292 de tone, 
ternicele colective d 
cele două întreprinderi 
miniere au extras supli
mentar de la începutul ci
nului peste 19 000 tone de 
cărbune cgcsificabil. La 
temelia acestor succese au 
stat mobilizarea exempla
ră, puterea de muncă de 
care a dat dovadă fieca
re om al muncii din ca
drul celor două întreprin
deri miniere. •

i

Consecvent — pe loc 
de frunte

Colectivul de mineri 
la Vulcan continuă să 
afle printre fruntașele 
C.M.V.J. Și in acest în
ceput de lună sectoarele
I, 11, V, VI și VII și-ou de- ' 
pășit sarcinile de plan la 
producția fizică, extrăgind 
suplimentar peste 1 500 
tone de cărbune. Cele 
mai bune rezultate le în
registrează sectoarele l și
II, care, și în luna februa
rie, au extras suplimentar 
4060 și, respectiv, 3430 to
ne de cărbune. Din bri
găzile acestor sectoare se 
situează pe loc de frunte 
cele conduse de șefii de 
brigadă Mihai Dudescu, 
Ștefan Gantz, Mihai Neș- 
tian Și Fierea Petrișar.
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INVESTIȚIILE — realizate la termen și de calitate
O problema sub semnul urgenței
în orașul Lupeni a fost 

atacată încă din anul tre
cut o importantă lucrare 
de investiții — devierea șo
selei principale pe o va
riantă nouă, modernizată. 
Lucrarea a început 
lan, din două capete, 
la centrul vechi, din piața 
6 August și din dreptul 
cartierului Soliodol. Dar 
de cîteva luni a fost prac
tic întreruptă. Intre timp 
vechiul drum care străba
tea cartierele de jos ale 
orașului a ajuns?, intr-o 
stare de degradare avansa
tă. Traficul rutier intens 
datorat volumului mare de 
transporturi necesare șan
tierelor de locuințe unde

și în acest oraș se cons
truiesc mai multe blocuri 
decît în toate celelalte lo
calități ale municipiului, a 
adus drumul într-o stare 
de nedescris.' în plus pe a- 

siniul-- numite porțiuni drumul este 
de - căzut sub cota inițială cî- 

țiva metri, datorită lucră
rilor miniere din pilierul 
Est al l.M. Lupeni. Pentru 
a face față situației, Con
siliul papular al orașului 
Lupeni a fost nevoit să . i- 
nîțieze pe cont propriu a- 
devărațe campanii de re
parații la acest drum. în
zona fostei clădiri a Școlii
nr. 2 drumul a fost supra- - 
înălțat cu circa 1,5 in. peri-■

——  ---------------- —  --------------------------------------r

,tru a putea face față unor 
infiltrații de apă. Impor
tante mijloace materiale 
sîrit concentrate și în pre
zent de-a lungul acestui 
drum pentru a-i asigura în
treținerea, funcționalitatea., . 
Odată cu dezghețul au apă
rut probleme și in zona 
dintre piața agroalimen ta
ră și'piriuL Roșia. Aicij 
mimai într-o zi de dumini
ca s-a așternut peste gropi 
conținutul a 20 de autobas
culante încărcate cu pietriș.

Viorel STRAUȚ

‘Continuare in oag. a 2-a)

Formația de lucru 
condusă de minerul An- 
dronic Grumăzescu, da
torită rezultatelor deo
sebite obținute pe fron
tul extracției de cărbu
ne se situează în prime
le locuri în întrecerea 
socialistă înire brigăzile 
de ia I.M. Bărbăteni.

Foto ; C. IONIȚA

in pagina a 3-a
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Vremea frumoasă de du
minica trectitâ a fost folo
sită din plin de gospodarii 
orașului nostru. Duminică 
au fost organizate primele 
acțiuni gospodărești și de 
înfrumusețare din această 
primăvară.
• Dornici, să ocupe unu! 

din locurile fruntașe in 
întrecerea gospodarilor, 
locatarii blocurilor nr. 6, 8 
și 10, strada Independenței 
din cartierul Aeroport, au 
prestat duminică: primele 
ore de muncă patriotică la 
îngrijirea zonelor verzi. 
Sarcinile stabilite la ora 
9. începutul acțiunii, de 
responsabilii de blocuri au 
fost îndeplinite în mod e- 
xemplar. Drept rezultat.

Inițiative gospodărești de primăvară
spațiile largi din jurii] blo
curilor respective oferă în 
prezent o priveliște, plăcuță, 
lldieo Bob, Petre Negrea, 
FICrea Patru. Constantin 
Tonciu, Maria Ferenczi, 
au reușit să curețe strădu
ța dintre blocurile nr. 6 
și 8 de mîlul adus de vi
iturile de apă. O misiune 
mai grea a revenit pre
ședintelui de bloc Eugen 
Nagy și tânărului Romică 
Ghiban. Ei au trebuit să 
rupă eu tîrnăcopul un mor
man de pămînt înghețat și 
să astupe o groapă lăsată 
din toamnă, după repara
rea conductei' de apă în fa

ța scării.II, blocul 10. Vir
ginia Lin că de la seara I, 
blocul 10, împreună cu ce
tățenii Emerich Lany, I*a- 
dislau Gagy, Eva Pop, Ma
ria Donose, Gheorghe Im- 
bru, Măria Sitescu și alții 
au greblat și curățat spa
țiile de' reziduuri și resturi 
vegetale. Un spațiu mult 
mai mare de curățat și a- 
menajat a revenit locata
rilor din blocul nr. 8. Aici 
s-au evidențiat președin
tele blocului, Ion Crețu, a- 
jutat de Constantin Vîlcea- 
nu, Vilmoș Kozincz, Aura 
Gătej. De menționat este

și faptul că la această 
acțiune de înfrumusețare 
au participat și multi pio
nieri și tineri din familiile 
cetățenilor B. Vuchrieb, D. 
Lazăr, T. Cosma, I. Cons
tantin, I. Gheorghiu, D. 
Găman și G. Dobre.

0 într-o inițiativă gos
podărească lăudabilă au 
fost prezent! duminică în 
centrul orașului Petroșani 
și ostașii companiei de 
pompieri militari. Ei _ au 
spălat cu ap§ sub presiune 
bulevardul Republicii.
• In zona gării, la cură

țirea taluzului din strada 
Fr. Engels, au acționat 150

de tineri. Aici a fost de
molat parapetul de la par
tea superioară a taluzului, 
au fost strînse în grămezi 
reziduurile și resturile ve
getale. -

Q O primă inițiativă 
pentru ordine și curățenie 
au finalizat duminică și 
studenții din căminele de 
pe strada Institutului.

Este vorba de primele i- 
nițiative gospodărești. Pe 
măsură ce timpul va deve
ni prielnic, este necesar ca 
acțiunile pentru ordine și 
înfrumusețare să capete 
amploare, să cuprindă prac
tic toți locuitorii așe
zărilor din Valea Jiului.

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCA J
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CREAȚIA ȘTIINTIFI- 
CO-TEHNICA. Cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de 
la crearea U.T.C. și 25 ani 
de la înființarea U.A.S.C.R., 
Ia București se deschide 
mîine o expoziție în cadrul 
căreia este cuprinsă și ac
tivitatea de creație științi- 
fico-tehnică a studenților. 
Institutul de mine din Pe
troșani este prezent cu' 6 
exponate printre care 
află „Combina de 
CA-1, echipată cu 
de tăiere concepute 
I.M.P." realizată de 
lectiv coordonat de 
univ. dr. ing. Ion Marian, 
„întrerupător magnetic pen
tru automatizarea instala
țiilor de extracție minieră", 
lucrare a șefului de lucrări 
lng. Tiberiu Coroiescu, „A- 
parat de clasare cu lavo- 
dune" realizat de conf. u- 
niv. di-, ing. Ionel Crăescu.
Participarea la această 
expoziție sintetizează crea
ția ’ științifico-tehnică a 
studenților și cadrelor di-

se 
abataj 
organe 

de 
un c o- 

prof.

La

Agendă studențească
dactice — desfășurată în 20 
colective mixte (producție 
și cercetare) și 35 colective 
mixte cu studenții — în 
vederea mecanizării abata
jelor și lucrărilor miniere, 
valorificarea unor noi re
surse de energie, perfecțio
narea utilajelor și instala
țiilor miniere

ÎN PREGĂTIRE,
clubul cultural studențesc 
au început pregătirile unor 
formații cultural-artistice 
(muzică ușoară, montaj li- 
terar-muzieal etc.) care vor 
susține în această săptămî- 
nă in aula Institutului de 
mine spectacole omagiale 
dedicate aniversării a 60 
de ani de la crearea U.T.C. 
și 25 de ani de Ia crearea 
U.A.S.C.R. Prin aceste ma
nifestări educative și cul
tural-artistice, care sinte
tizează talentul și preocu
pările studenților, înce
pe și acțiunea de participa
re în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei".

Creșterea producției fizice
/Urmare din pag. 1)

neze p r o d u c ț i a". 
Mihail Stancu, menționa : 
„Am crescut forța numerică 
și calitativă a organizației 
de partid prin primirea a 
63 de oameni ai muncii în 
rîndlil partidului nostru, 
dar am și sancționat pe al
ții. E bine să învățăm din 
aceste lipsuri. Discuțiile 
individuale nu s-au desfă
șurat în totalitate la nivelul 
cerut, prezența la adunările 
generale și la învățămîntul 
de partid nu a fost tocmai 
bună".

în aceași ordine de idei, 
secretarul organizației de 
partid de la sectorul II, Pe
tru Manea, arăta ; , „Este
necesar să fim sprijiniți de 
comitetul de partid dar și 
noi trebuie să fim mai in-

transigenți cu lipsurile din 
viața și activitatea unor 
membri de partid din or
ganizațiile noastre care u- 
neori. mai fac și absențe 
nemotivate cum sînt : Ionel 
Cipner, Zoltan Dango. Va- 
sile Dărămuș, Gheorghe Ră- 
doi și alții", „Neîncadrarea 
în indicatorul de calitate, 
sublinia Ana Anghel, pre
ședinta comisiei de femei, 
se datorează și faptului că 
in subteran se neglijează 
alegerea șistului vizibil.

și a eficienței economice
Femeile de.la banda de face, 
elaubaj nu mai prididesi^y tone 
să aleagă șistul. Va trebui 
ca alegerea să se facă și 
în abataje. Să privim cu 
responsabilitate comunistă 
această sarcină". „Este pri
mul an cînd unitatea noas
tră nu maî lucrează cu 
dotații de la stat, afirma 
Emeric Kovacs. Va trebui, 
în acest an, să realizăm un 
salt și la calitatea produc
ției. Stă în puterea colec
tivului nostru, și o vom

dovadă sînt cele 2 «71 
de cărbune date

'plus pe cele 
acest an".

Comuniștii
Paroșeni au

in
două luni din

de la mina 
ales în frun

tea organizației, ca secre
tar al comitetului de partid, 
pe tovarășul Augustin Bu
cea, cu care ocazie și-au 
exprimat hotărirea de i-și 
îmbunătăți activitatea po
litică, economică pentru 
obținerea de rezultate și 
mai bune.

Tărăse.scu).
pro-

l nitațea nr. 48 Radio — TV din Petroșani (șef unitate loan 
Vinzătoarea Lucia Hatoș oferă cu amabilitate unuia dintre cumpărători 
dusele solicitate,? (Foto: Șt. NEMECSEK)

milatea și
ak sporirii extracției de cărbune

bunătățirea transportului, 
aprovizionării și respectării 
disciplinei muncii și teh
nologice.

Activitatea politico-orga- 
nizatorică, gîndirea tehnică 
imprimată în ultima perioa
dă, opinia colectivă împo
triva celor care îr <«lcă 
disciplina, fermitatea . . 3 y 
plicarea autoconducerii 
muncitorești au-condus la 
realizarea în primele două 
luni ale acestui an a sarci
nilor de plan chezășie si-^ 
gură in onorarea de către 
colectivul minei a sarcini
lor ce . le revin in acest an 

. la producția de cărbune.
Conferința a ales ca se

cretar al comitetului de 
partid pe tovarășul Traian 
Chelba.

(Urmare din pag. 1)

lea, Arghir Păcurar, Du
mitru Pâsărin și alții. Cele 
45 000 tone de cărbune 
pierdute prin neparficipa- 
rea la lucru a unor mun
citori, concretizate numai 
in 1981 in 11 347 absențe 
nemotivate, dovedesc slaba 
răspundere din. partea co
muniștilor cu sarcini și a- 
tribuții în organizarea și 
conducerea producției, a 
organizațiilor de partid, 
sindicat și U.T.C., aceasta 
cu atit mai mult eu cit di
rectorul întreprinderii, Be_ 
none Costina.ș in cuvintui 
său arăta ; „Stă în puterea 
noastră, a ajutorului ce-1 
•rom primi să rezolvăm 
problemele lemnului de 
mină, aprovizionarea 1
urilor de muncă, căile de 

acces și executarea lucrări
lor tehnice programate în

,Q-'

Oferim, în dar, o floare

comandamente
acest an. Sînt create con
diții tehnico-organizatori- 
ce, avem efectivele nece
sare pentru a ne realiza 
planul. Rămîne să milităm 
cu fermitate pentru întări
rea ordinii și disciplinei, și 
cu toții trebuie să acțio
năm in acest scop deoarece 
calitatea muncii noastre, 
acum, depinde de calitatea 
omului, de prezență și a- 
portul din subteran, in a- 
bataj".' Eugen Kuti, loan 
Bodenlosz, Ioan Cesăuan, 
Aurel Grigore, Ștefan Alba, 
loan Maria, Ioan Carpen, 
Ioan...Penu, au insistat in 
cuvin tul.? lor pe .creșterea ? 
rolului conducător al or
ganizațiilor de partid în 
întreaga activitate econo- ' 
mica <i socială pentru îm-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinniiiiiiMiil

O problemă
sub semnul urgenței

Flori, flori gingașe ce 
înaintați privirile noastre 
sînteți simbolul iubirii, al 
prieteniei, pe voi vă ofe
rim in dar mamelor, soți
ilor, tovarășelor noastre de 
muncă și de viață cu pri
lejul unor evenimente de 
mare importanță din viața 
celor dragi. Dar niciodată 
parcă in decursul unui an 
numărul florilor dăruite 
intr-o singură zi nu este 
mai mare ca in data de 
8 Martie cînd pe întregul

f Prezentă în viața obștei
Un grup de locatari de 

•pe strada'Păcii din Petro
șani în persoana cetățeni
lor loan Ciobanu, Constan
tin Sinipta, Maxim Afestru, 
OctăVian Dobrescu, Elena 
Niță, loan Dănescu și loan 
Burlacii se adresează re
dacției printr-o scrisoare 
din dorința de a fă® pu
blică comportarea exempla
ră în serviciu a vînzătoarei 
Elena Stelescu de la maga-f 
zinul nr. 12 Aeroport — 
Petroșani, de la raionul 
dulciuri. Ne facem ecoul 
dorinței semnatarilor scri
sorii, rodind ceea ce scriu 
în ea : „Locuim aici de la 
darea în folosință a aces
tui magazin. O cunoaștem 
pe tovarășa Elena Stelescu 
ea una din cele mai corecte, 
mai coriștiincioătfe, mai 
unctuale și respectuoase 
înzătoare' din acest maga

zin. în toți acești 15 ani de 
cînd în acest magazin ne 
servește, noi, locuitorii a- 
cestui cartier am fost mar
torii unor repetate aspecte 
de înaltă probitate profe
sională din partea ei, de 
bună comportare'față de 

glob pămîntesc se sărbăto
rește-ziua internațională a 
femeii. Așa se explică și 
faptul că în aceste zile de 
la sera secției din Petrila 
a E.G.C.L. Petroșani, au 
fost trimise la unitatea de 
vinzar'e a florilor din loca
litate multe garoafe, cale, 
frezii, ciclame, primule, ci
neraria și alte flori ce vdr 
împodobi apartamentele 
noastre.

Incepînd de la semințe 
și pihă ajung la maturitate, 

cei care trec pragul unită
ții comerciale. în general o 
comportare cu totul și cu 
totul civilizată față de oa
meni. un exemplu demn de 
urmat caracterizează activi
tatea vînzătoarei’Elena Ste- 
lescu. lată de ce conside
răm că aceste calități de 
om înaintat din comerțul 
nostru socialist merită să 
fie date ca exemplu, să 
servească drept model și 
pentru alții, să întîlnim 
eît mai multe cazuri de a- 
cesf fel. Folosim ocazia zi
lei de 8 Martie, Ziua inter
națională a - femeii,? pentru 
ea, în numele tuturor lo
cuitorilor din acest cartier, 
din strada Păcii, să-i urăm 
vînzătoafeh Elena Stelescu 
multă putere de muncă, 
succese la fel de frumoase 
în activitate, un comporta
ment civilizat in relațiile 
eu oamenii muncii".

Ne asociem întrutotul a- 
precierilor făcute de sem
natarii scrisorii cu remar
ca . asemenea lucrătoare 
comerciale să întîlnim în 
in eît mai multe magazine I

I. bradeanu 

îir sera de la Petrila, aces
te flori sînt îngrijite Cu 
dragoste și pasiune de un 

. mic colectiv format numai 
din femei. Nici nu se putea 
altfel. Mîngîiate de : mîinile 
și privirile muncitoarelor 
de aici, florile, cresc parcă 
■mai repede. Au .și condiții 
prielnice s-o facă. Ori cit 
ele mare a fost' gerul., în 
seră temperatura s.a men
ținut constant între 18—20 
de grade Celsius. Cit pri
vește udatul, pentru florile 
din ghivece „plouă" cu a- 
pă, la temperatura acrului 
din seră, în fiecare dimi
neață, iar pentru cale, ga
roafe și alte flori de trei 
ori pe săptâmină. Plivitul, 
săpatul Sînt executate ori 
de cite ori este nevoie. Zi
lele acestea muncitoarele 
Anica Găina, Irina Halea, 
lllisabeta Gîrz, Natașa 
Iordan, Maria Bunea th 
frunte, cu tehniciană flori- 
colă Maria Dragai au exe
cutat printre alte lucrări 
scoaterea butașilor de tran
dafiri din nisip și plantarea 
lor în ghivece. Și nu doar 
vreo cîțwa ci mai bine de 
5 000 bucăți.

Florile puse la dispoziția

• CURSURILE
v.er s i t ăț i i cu 11 ur a 1- ș t i i n ț i - 
fice din Petroșani se des-I

Ifășoară conform planifi
cării, La cursul „Să cu-

• noaștem statele lumii" s-a 
ținut și cea de-a 6-a lec
ție, în timp ce la cursul 
„Pedagogia familiei" 
fost audiată, zilele 
cute,* lecția a 8-a.
• PĂCĂLELI...

. PURII ? întrebarea 

a
tre-

TIM- 
este.:

locuitorilor din Petrila prin 
magazinul propriu al sec
ției E.G.C.L., pentru a îm
podobi apartamentele sînt 
doar o părticică a rodului 
hărniciei muncitoarelor de 
la seră. Baza activității lor 
o constituie florile orașului. 
Incepînd cu-luna aprilie, 
activitatea muncitoarelor 

■de la. seră se va desfășura 
pe două fronturi, în seră, 
și pe zonele verzi ale ora
șului. Zeci de mii de flori, 
la. început panseluțe, apoi 
trandafiri, begonii, solvii, 
petunii, lobelii, cana-indica 
și altele își vor schimba 
„domiciliul" din seră . pe 
rondurile amenajate în
deosebi în noile cartiere de 
blocuri ale acestei vechi 
așezări de mineri. Este. o 
muncă titanică pe care ori 
cit de mult s-ar strădui mi
cul colectiv al săiei n-ar 
reuși s-o ducă singur la 
capăt. în ajutor vin însă, 
l'ocuitorii cartierelor, . în
deosebi femeile, acele că
rora cu prilejul zilei lor. le 
oferim cu drag din toată 
inima pe lingă alte daruri 
și gingașe flori.

D. CRIȘAN

Fabrica de răcoritoare din 
Liveszhili vrea să producă 
niște păcăleli timpurii sau 
deficiențele se datorează 
indisciplinei, lipsei de res
pect față de consumatori/" 
întrebarea ne-a fost su
gerată de situația întilni- 
tă vineri, 6 martie, la u- 
nitatea nr. 20 „Gospodi
na" din Vulcan : zeci de 
sticle cu capacele slăbite 
(parcă erau puse cu... mi
nă !). ITai, zău, chiar da
că se apropie 1 aprilie, e 
totuși prea de tot !
• EXPOZIȚIE. A2i, 

în sala clubului sindica

(Urmare din pag, 1)

Dar după citeva zile gro- 
pile și infiltrațiile de apă 
au reapărut...

Singura ieșire din aceas
tă situație o constituie ur
gentarea construcției dru
mului modernizat. în noua 
variantă. Dar aici, deși am 
intrat în ultima lună a 
trimestrului 1 nu s-a făcut 
mai nimic. Ponderea prin
cipală a execuției revînș, 
șantierului din Lîve®ni al 
întreprinderii de Construc
ții căi ferate Timișoara. 
Conform unui grafic întoc
mit in legătură cu finali
zarea acestei investiții 
I.C.C.F. Timișoara s-a an
gajat să-l pună in funcțiu
ne în luna iunie 1982. Dar 
în Zona lucrărilor nu sînt 
aduse încă utilajele necesa
re. Lipsesc si oamenii. In 
ziua de 3 martie am.întîl- 
nit doar, o echipă de lucră
tori neealifkiați, care efec
tuau săpături.

telor din Lupeni se des
chide expoziția personală 
de artă fotografici a ar
tistului plastic amator 
Francisc Nemeth, lucrător 
la U.E. Paroșeni. Vernisa
jul va avea loc, la ora 
18. prilej cu care același 
creator va prezenta nes
temate color din colecția 
proprie de diapozitive.
• AMÎNARE, Cea.de-a 

30-a ediție a tradiționalei 
manifestări sportive „Cupa riatul casei de cultură, 
Minerul Lupeni", la schi, 
programată pentru zilele 
de 13—14 martie, a fost 
reprogramată cu o săptă-

Pină în luna iunie.au ră
mas puține luni. Ploile de 
primăvară vor crea noi di
ficultăți circulației rutiere 
prin Lupeni. Zilele trec și 
dacă nu se stabilesc de pe* 
ticUin măsuri ferme ■) vnt>-a 
continuarea lucrărilof; , in
tr-un ritm . susținut este 
greu? de crezut că drumul 
nou va fi terminat la data 
prevăzută.

Acestei probleme din o- 
rașul Lupeni ar trebui să 
i se acorde o mai mare a- 
tenție și de către Lotul din 
Livezeni al Districtului de 
drumuri județean, care 
nu-și onorează, dealtfel, la 
nivelul cerințelor nici înda
toririle cu privire la între
ținerea drumurilor din în
treg municipiul Petroșani.

Există condiții pentru 
reluarea . într-un ritm .sus
ținut a lucrărilor lâ noul 
drum din'"Lupeni. Este 
timpul să se înțeleagă, că 
execuția lucrărilor nu mai 
poate fi amînată din nici 
un motiv, *

mînă mai tirziu, în zilele ’ 
de 20—21 martie.
• NOI CERCURI. Casa 

de cultură, a sindicatelor 
din Petroșani înființea
ză, cu începere de la 1 a- 
prilie, un cerc de gimnas
tică pentru copiii din gră
dinițe și cămine, precum 
și un cerc de balet. în
scrierile se fac la secreta-

I
I
I 

puia la 20 martie. . I
Rubrică realizată «Ie I

ion VULPE J
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Amendamente care se impun
Min. 84: încercînd să in

tercepteze o centrare de 
pe stînga, Balasz intervine 
neinspirat, balonul ajunge 
de la Lăs.coni la Sălăgean, ’ 
în fenta de șut a înaintașu
lui nostru se angajează 
mai mulți apărători bra
șoveni, prilej, pentru Giu
chici de a înscrie nestin
gherit din interiorul careu
lui mare': I—0. Tribunele 
răsuflă ușurate. în ciuda 
unei dominări copioase, fot
baliștii Jiului n-au reușjt, 
multă vreme, să destrame 
liniile defensive succesive, 
de fapt arma unei formații 
modeste, care renunță pre- • 
meditat la pretențiile ofen
sive, în dorința de a „îm
potmoli" ,în meandrele jo
cului supraaglomerat, „to
rentele" gazdelor. Tactic, în 
condițiile unui teren greu, 
se impuneau combinațiile 
în viteză, finalizate cu șu
turi de la distanță. Atacan- 
ții Jiului, bine sprijiniți 
mai ales de Muia și Varga, 
au făcut risipă de energie, 
dar au abuzat de driblin
guri (Lăsconi, Giuchici), 
iarevtfid s-au .aflat în fața 
fet’gp'ilor brașovene au șu
tat fără adresă, în această 
postură s-au aflat Lăsconi 
(min. 7), Sălăgean (24, 48, 
64) etc. Alteori, Balasz s-a 
dovedit imbatabil (min. 20, 
la șutul lui Muia ; 27 —
cînd „capul" lui
a întîlnit rădăcina

Giuchici
barei;

58, la lovitura liberă expe- pasă în plus și soldată cu 
diată de Giurgiu), eșec datorită replierii apă

rătorilor. Sistemul combi- 
nativ al unsprezecelui din 
Vale cuprinde prea puține 
„scheme", repede depistate, 
care ilustrează nu numai 
fantezia precară, dar și 
„repetiții" insuficiente. Ști
ința demarcării și a combi
națiilor în viteză este in
complet însușită, iar trece
rea de Ia faza de atac la 
apărare este blocată de 
momente de sincopă, cu e- 
fecte dramatice pentru Ca- 
vai și colegii din ultima li
nie, nedublați la timp.

Desigur,- victoria trebu
ie salutată cu aplauze, dar, 
să fim lucizi. Ne așteaptă 
un retur dificil, imprevizi
bil. Atuul Jiului rămîne 
jocul colectiv, iată de ce 
se impune să se abordeze 
confruntarea cu adversarul 
nu numai printr-un plus 
de ambiție, dar și printr-un 
sistem bine omogenizat, pî- 
nă la automatism, care să 
înlăture breșele survenite 
temporar într-o anume 
fază sau zonă a terenului. 
Aceasta este cauza căreia 
trebuie să-i dedice mai 
mult timp, mai multă in
sistență antrenorii Libardi 
și Tonca.

JIUL ; Cavai — P. Gri- 
gore, Neagu, Rusu (Vizitiu), 
Giurgiu — Muia, Varga, 
Șumulanschi, Giuchici (Fră- 
țilă) — Sălăgean. Lășconi,

Teama de un deznodă- 
mînt în flagrantă contra
dicție cu veleitățile tribu
nelor, i-a blocat pe fa^d- 
ții hirtiei, astfel se exjfelE 
(dar nu întrutotul !) faul
turile dure comise de 
Giurgiu, Giuchici și Varga, 
„onorate" cu cartonașe gal
bene de timișoreanul Ion 
Igna. Ofensiva oarbă a dus

Fotbal, divizia A :
Jiul — F.C.M. Brașov

1—0 (0—0) t

la „tocirea" nervilor, lipsa 
de concentrare a făcut ca 
numeroase pase să fie 
interceptate fără eforturi 
mai ales de Șulea, Nagy 
sau Ciobanu. Cum Jiul are 
încă datorii în clasamentul 
adevărului și mai ales a- 
casă se poate reechilibra 
golaverajul, se pune proble
ma, cu acuitate, a sporirii 
eficienței înaintării. Ade- 

, sea, .acționînd izolat unii 
■jucători se complică în dri
blinguri, vor chiar să intre 
cu balonul în plasă. Al
teori, teama de a nu greși 
în faza de finalizare se di
simulează în „căutarea" un
ghiului favorabil de șut, o- 
perațiune prelungită- cu : o

Victorie scontată, dar
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— „POLI" IAȘI 9—3. 
încă din debutul partidei 
s-a văzut clar că echipa an
trenorului Ghebrghe Băl- 
tărețu a rămas fidelă unui 
anumit stil de joc, bazat pe 
folosirea la maximum a 
„pieselor grele" din echipă: 
Bucan, Ortelecan, Drumea, 
Sandu, Băloi, Ion Florentin, 
Șușinschi, Constantin Ște
fan. Prima fază fierbinte 
se petrece în min. 9, cînd, 
după o pătrundere, în fața 
lui Drumea se ratează prin 
tînăra speranță. Medrago- 

•niu. După un minut Stoica 
Octav exeeptă o lovitură 
de pedeapsă de la 25 m și 
înscrie : 3—0. Cu o tușă de 
aproape 50 m și V. Dobre 
se înscrie pe lista' jucători
lor cu un debut frumos și 
o formă bună în acest re
tur de campionat. Repun 
oaspeții, liniă noastră de 
„trei sferturi" se desfășoa
ră rapid, dar... Luca scapă 
mingea grea din mînă.

Prima repriză se încheie 
pe un fond de dominare a 
studenților din Vale, care 
mai înscriu o lovitură de 
pedeapsă prin S. Octav: 
6—0 în min. 38.

In repriza a 11-a, în afa
ră de I. Florentin „piesele

■■■■•■■■■I
Rugbi, divizia A

grele" încep să cedeze pa
sul în fața unor oaspeți 
mai proaspeți și parcă mai 
bine pregătiți fizic. Pă
trunderilor stereotipe ale 
înaintașilor noștri li se o- 
pune un joc variat 
vîntul ne defavoriza 
plin, linia noastră de „trei 
sferturi" repetă faza 
min. 9, încălzește publicul 
și... atît, deoarece Luca se 
aruncă la 0,5 m de butul 
advers. Tot el își răscum
pără greșeala și punctează

'dar, 
din

din

frumos în min. 63 din lovi
tură de pedeapsă ; 9—0.

Ieșenii nu se demobili
zează. După ce Nistor re
duce diferența de scor (9-* 
3 în min. 72) min. 74 și 77 
sînt dintre cele mai fru
moase ale meciului, cu e- 
seuri gața făcute și posibi
lități de a marca ale oas
peților. Numai viteza și vi
gilența jucătorilor Șt. Cons
tantin și Medragoniu ne-a 
scăpat de modificarea în 
sens nedorit a rezultatului!

Deci, în primul meci al 
returului victorie scontată 

dar... se impune o mai strîn- 
să colaborare între compar
timentele echipei, realiza
rea unui echilibru de joc 
pe durata celor 80 de mi
nute și a unui climat de 
încredere deplină a tuturor 
coechipierilor, pentru a a- 
sigura astfel progresul rug- 
biului studențesc din- Vale 
în ierarhia celor mai bune 
echipe din țară.

Ioan Dan BALAN

Popice, divizia A

Întîlnire
cîștigată 

destul

® *•>

de ușor
5279—

ciștigat 
către 

condu.

■ ■ j ■ ’ '■ . ■

REZULTATE TEHNI
CE : C.S. Tîrgoviște — U- 
Diversitatea Craiova. 1—0, 
A.S.A. Tg. Mureș — Di
namo București 1—0, F.C. 
Argeș — Corvinul Hune
doara 0—0, U.T. Arad — 
F.C. Olt 0—1, F.C. Uons-

tanta — Progresul Vul
can 3—1, Jiul — F.C.M. 
Brașov 1—0, Universita
tea Cluj-Napoea — Chi
mia Rm. Vilcea 3—1, Stea
ua — S.C. Bacău 2—0.
Sportul studențesc — Po
litehnica Timișoara 1—1.

Giuchlci găsește 
culoar liber și șutează 
puternic în poarta goa
lă înscriind unicul gol 
ai echipei noastre.

Foto : loan BĂLOI

JIUL PETRILA — PRO
GRESUL ORADEA 
4992 p.d. Un meci 
destul de ușor de 
componenții echipei
se de Victor Miclea care 
in meciul amintit s-a do
vedit cel mai bun din cei 

jucători care au evoluat 
această partidă, notat 
948 p.d. Făcind pereche 
profesorul Valeriu Piș-

coi, care și el este in for
mă bună, realizind 885 p.d. 
iau un avans în fața for
mației bihorene de 123 
p.d. La acest scor, perechea 
Costel Dobrică (892 p.d.) și 
juniorul Nicolae Păsărică 
(893 p.d.) ambii in mare 
formă, depășesc perechea 
adversă cu încă 125 p.d.
și la o diferență de 248 
p.d. jocul este ca șl câști
gat. Partida ia sfîrșit însă 
cu un avans de 287 p.d. în 
favoarea.. gazdelor. (Siaicu 
BALOI)

•••••••••••••
Schi

Pe pîrtia din fața ca
banei Pasu Vîlcan din 
masivul Straja, dumini
că a avut loc concursul 
de schi „Cupa memoria- 
lă Stoica", ce s-a bucu
rat de o amplă partici
pare.

în imagine, Alexandru 
Vass — cel .mai bun 
timp al zilei.

„Cupa
Vlădulescu*

Foto : Aurel DUl.A

j’.C.M. Brașov, U.T. Arad Bacău,

Al CLASAMENTUL

1. U. Craiova 19 13 1 5 40—12 27
2. Dinamo 19 12 3 4 38—1.8 27
3. Corvinul 19 9 5 5 39—24 23
4. F.C. Olt 19 10 3 6 26—18 23
5. Steaua 19 7 6 6 19—17 20
6. F.C.M. Brașov 19 8 4 C7- 17—19 20
7. Sportul ' 19 6 7 21—25 19
8. Ș.C. Bacău 19 7 5 7 22—27 19
9. F.C. Constanța 19 5 8 6 24—24 18

10. U. Cluj-Năpoca 19 7 4 8 20—26 18
11. C.S. Tîrgoviște 19 7 4 8 18—27 18
12. Poli. Timișoara 19 6 5 8 22—23 17
13. Jiul 19 5 7 7 20—25 17
14. F.C. Argeș 19 5 6 8 14—19 16
15. U.T. Arad . 19 6 4 9 21—27 16
16. Chimia 19 6 4 9 21—34 16
17. A.S.A. 19 7f 1 11 26—27 15
18. Progresul 19 4 5 10 19—35 13

ETATA VIITOARE :
Progresul Vulcan —

nica Timișoara, Dinamo 
— Jiul, F.C. Argeș. — S.C.

— Universitatea Craiova, 
Universitatea Cluj-Napo- 
ca — Sportul studențesc, 
g.S. Tîrgoviște — Politeh-

F.C. Olt — F.C. 
Constanța, Corvinul — 
Steaua, Chimia — A.S.A. 
Tg. Mureș.

Un rezultat ce
MINERUL LUFENT — 

ȘO.MEȘUL SATU MARE 
4—0 (2—0). După o iarnă 
lungă, alimentată în fina
lul ei de speranțe renăs
cute, după „sarabanda" vic
toriilor lâ scor în meciurile 
amicale, primăvara a po
posit la Lupehi în prima e- 
tapă a returului. Cu 
soare curat și limpede, 
un meci ..excepțional,

speranțe
formați și crescuți în 

. lea Jiului, a lui Iosif
(fostul fundaș stînga 
Minerului, și după, 
debut cu dreptul îi urăm
succes deplin). Iată pe scurt 
filmul jocului: în min. 2 
primul șut periculos ex-

Va-
Rus 

al 
acest

un 
cu 

..... cu,
goluri multe și în final cu 
o ECHIPA ce s-a dovedit 
bine pusă la punct. La pau-, 
ză și în .final, cei aproxi
mativ 2000 de spectatori 
(numărul lor se va dubla 
cu siguranță în cel mult 
o lună .') au aplaudat în 
picioare entuziasmați jo- . 
cui echipei. Un joc curat, 
aerisit, cu schimburi de 
pase precise, zeci de șuturi 
pe poartă, expediate din 
toate pozițiile — iată ar
gumentele care au alungat 
scepticismul celor care sper 
rau măcar într-o victorie, 
„fie și de 1—0". Salutăm în 
acest fel prezența în rîn- 
dul tinerilor antrenori,

Fotbal, divizia B

pediat de Mușat; miri. 5 
la șutul lui Ciorîia, corne
rul este executat tot de el 
la Truică și acesta înscrie 
de la 6—7. ni: 1—0 ; min. 
6 „un-doi" Nichimiș, Petre 
Popa, șut Ăl ultimului de 
la 16 metri dar portarul a- 
pără ; min. 34 șut Petre 
Popa de la 18 metri, min
gea ricoșează dintr-un apă
rător advers la Mușat și 
acesta înscrie: 2—0 ; min, 
4.0 pasă în adîneime spre 
Petre Popa, centrare de pe 
stînga la Moraru, pare 
printr-un șut „rostogolit" 
șterge bara transversală, 
smulfiînd ropote de aplau
ze; două combinații eleetri-

zante între Mușat, Nh-hi- 
mjș, Petre Popa in minu
tele 43 și 44, și din nou a- 
plauze pe merit.

în repriza a doua „reci
talul" fotbalistic continuă : 
min, 51 șut Mușat la firul 
ierbii, de la 16 metri și 
mingea se odihnește din nou 
în plasă : 3—0; min. 55 din 
nou Mușat scapă singur, 
dar este deposedat în ulti
mul moment ; min. 64 cen
trare Cblceag de pe stînga, 
Nichimîș se înalță printre 
fundașii 
serie 
70 și 

«cate 
dă în

Un 
rit o surpriză plăcută, 
cordînd in același 
spectatorilor lupeneni 
fază de speranță pe 
cu siguranță, seriozitatea, 
și dorința de afirmare a 
tinerilor jucători, conduși 
de, la fel de tînărtil lor 
antrenor, o vor alimenta 
cu evoluții pe măsură.
/Alexandra Ioan TĂTAR

centrali și ■ în- 
cu capul : 4—0; min. 
72 alte două faze pe 
spectatorii le aplau- 
picioare.
meci care ne-a bfe- 

a- 
tinip 

o 
care

Un frumos omagiu în a- 
mwtirea celui ce ii fost ini
mosul cabanier și mii de 
munte, un adevărat exem
plu de omenie și pasiu rie. — 
Vasile Vlădulescu. a 
loc sini bălă 
Ajunsă Ia ■ cea de-a 
ediție „Cupa 
a adunat sîmbătă, pe 
Ha de sub telescaUn 
bine de 52 ele Schiori 
toate vîrstele. „Cupa

avut 
după-amiază.

IX-a 
Vlâd.uies<-u‘', 

mi
mai 

de 
Viii- 

dulescW inițiată de forma
ția „Salvamont", Petroșani 
sub egida Daciadei ș-d bu
curat de această dată de o 
largă participare.

Concursul a constat din- 
tr-o ‘probă de combinată 
alpină : de\ slalom special și 
slalom uriaș. Câștigătorii 
primelor locuri sînt: cate
goria copii: pîniue-la 10 ani, 
locul I. Alin Ghedeon, II 
Narcis Gușe,. III Alexandru 
Acs. La fete peste 15 ani 
locul I Ileana Vladislav,. II 
Corina Vladislav, III Elena 
Szuhanek, iar la seniori, 
cîștigătorul a fost Dumitru 
Djrtida, secondat de Ale
xandru Acs și Cărol l.,tit
rau..

Tuturor partictpanțțlor 
le-au fost înminate mipe, 
plachete și diplome. La 
reușita acestei manifestări 
sportive au contribuit Eu
gen Peterfy, Cornel Marc- 

i U și Miron Dilja. tâ Viorel)
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tarile socialisteDin
MOSCOVA 8 (Agerpres). 

carbonifer 
, situat în 

centrul Siberiei, la 800 km 
de magistrala transsîberia- 
nă, se află rezerve estima
te la 140 miliarde tone de 
cărbune, care vor putea fi. 
exploatate prin metoda la 
zi. Aici se va construi un 
complex teritorial de pro
ducție format din exploa
tări de cite 55—60 milioane 
tone și termocentrale, fie
care cu o putere de 6,4 mi
lioane kW. Cu alte cuvinte, 
fiecare termocentrală va

în bazinul 
Kansk—Acinsk,

produce atîta energie elec
trică cit produc împreună 
hidrocentralele de la Kras
noyarsk și Saiano-Șușensk.

BELGRAD 8 (Agerpres). 
■In Iugoslavia se acordă 
o atenție deosebită dez
voltării agriculturii,;

«conizîndu-se, în
scop, stimularea acelor fac
tori care să ducă, pînă în 
1985, la o sporire substan-

pre- 
acest

Manifestări consacrate 
Zilei internaționale a femeii
Solidaritatea Zilei inter- Delhi, un mare miting.

naționale a femeii a prile- Luînd cuvîntul, președin
tele FNFI, Aruna Asaf Aii. 
a subliniat că lupta pentru 
pace capătă o mare semni
ficație în zilele noastre 
cînd, ca urmare a neînce
tatei curse a înarmărilor, 
peste Terra planează peri
colul unei noi conflagrații 
mondiale. Partîcipanții la 
lupta în favoarea păcii din 
India, ea dealtfel din toate 
țările lumii — a arătat în 
continuare, vorbitorul — 
se înscriu în rîndul acelora 
care se pronunță activ îm
potriva izbucnirii unui 
război periculos, pentru 
instaurarea înțelegerii și 
prieteniei între popoare.

juit, în diferite țări ale lu
mii mitinguri și demons
trații.

în cadrul „Săptămînii 
pentru apărarea drepturi
lor femeilor", în orașele 
canadiene Montreal și 
Ottawa au avut loc mari 
manifestații organizate în 
apărarea drepturilor so- 
cial-economice ale femei
lor, împotriva escaladării 
cursei înarmărilor și a pe
ricolului unui război 
monuclear.

„Pacea — necesitate 
tală pentru progresul 
țional" — este lozinca sub 
care a avut Toc luni. la

țială a producției de cerea
le, oleaginoase, ca și a 
producției din sectoarele 
zootehnic, pomicol și legu
micol. Potrivit relatării 
agenției Taniug, în urmă
torii patru ani, agricultura 
iugoslavă va trebui să rea
lizeze anual circa 20 mi
lioane tone de cereale,’ 
9,5 milioane tone de sfeclă 
de zahăr, floarea soarelui, 
soia și rapiță, 1,5 milioane 
tone de carne. Cantitățile 
menționate vor fi suficien- 

■ te, după cum se sublinia
ză, pentru satisfacerea in
tegrală a nevoilor de con
sum intern, putînd să ră- 
mînă, totodată și însemna
te disponibilități pentru 
export.

MAPUTO 8 (Agerpres). 
Șefii de stat și de guvern 
din țările africane aflate 
în „prima linie" a confrun
tării cu regimul rasist de 
la Pretoria au hotărît să se 
întărească cooperarea la 
nivel bilateral și regional 
în domeniile politic, di
plomatic, militar, econo
mic și al informațiilor pen
tru a face față „situației 
de război nedeclarat pro
vocată de Republica Sud- 
Africană".

în comunicatul dat pu
blicității la încheierea lu
crărilor conferinței de două 
zile, desfășurată la Mapu
to, se denunță cu vigoare 
„invaziile, agresiunile mi
litare, folosirea de bande 
înarmate și agenț’i vizînd 
înfăptuirea de ac.te de sa

botaj și șantaj economic 
de către regimul sud-afri- 
can".

Comunicatul 'cere „să se 
pună capăt agresiunii mi
litare și șantajului econo
mic împotriva statelor li
bere și independente din 
regiune și retragerea for
țelor de ocupație sud-afri- 
cane din Republica Popu
lară Angola". Conducăto
rii statelor-din prima linie 
se angajează, de asemenea, '• 
să întărească sprijinul ma
terial și diplomatic acordat 
Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest 
„SWAPO", precum și Con
gresului Național African 
(CNA) în vederea „intensi
ficării luptei pentru dobîn- 
direa independenței na
ționale a popoarelor lor".

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

PETRI LA : Războiul
stelelor, I-II.

LONE A : Ușa peri
culoasă de la balcon.

ANINOASA: Recurs 
la metodă, I-II.

VULCAN — Luceafă
rul : Asociatul.

LUPENI — Cultural: 
Strada Petrovka; Mun
citoresc : Apus la a- 
miază.
, URICANI : Cosmo

nautul.

TV

ter-

vi
na-

Pentru o zonă deniiplearizată 
în nordul Europei

OSLO 8 (Agerpres). Ha 
Oslo s-au încheiat lucrările 
conferinței Comitetului pen
tru pace din Norvegia, la 
care au luat parte activiști 
ai mișcării pentru apărarea 
păcii, reprezentanți ai sin
dicatelor, opiniei - publice 
si ai organizațiilor -anti
războinice din țările nor
dice.

în cadrul dezbaterilor a 
fost exprimată îngrijorarea 
în legătură . cu escaladarea 

- cursei înarmărilor nucleare 
care prezintă un pericol 
deosebit pentru cauza pă
cii și securității în întrea
ga lume, și a fost sublinia
tă necesitatea adoptării de 
măsuri concrete și eficiente 
în direcția înlăturării peri
colului de război. A fost, 
de asemenea, reafirmată

hotărîrea mișcării pentru 
pace din Norvegia de a 
milita pentru crearea de 
zone denuclearizate în nor
dul continentului, împo
triva cursei înarmărilor, 
pentru realizarea unui cli
mat de pace și securitate 
în Europa.

„SA TRANSFORMAM 
Okinawa într-o zonă fără 
arme nucleare", se spune 
într-un apel dat publicită
ții la Tokio de un mare 
grup de cadre didactice și 
oameni de cultură din a- 
ceastă insulă niponă.

LA COLEGIUL. Algon
quin din capitala Canadei 
a avut loc o seară cultura
lă românească, Ta care au 
participat profesori și stu- 
denți ai Facultății de co
merț, reprezentanți ai unor 
agenții de turism, ziariști. 
A avut loc și o gală de 
filme.

ARMATA ișraeliană a 
arestat, duminică, pentru 
a-i interoga, 46 de studenți 
de la Institutul Politehnic 
din Hebron (Cisiordania), 
ca urmare a unor puterni
ce manifestații împotriva 
ocupației.

GUVERNUL Etiopiei a 
elaborat un nou program 
complex de perfecționare 
a organizării producției in-

dustriale, administrației și 
controlului la nivel cen
tral. Programul urmărește 
dezvoltarea activității oa
menilor muncii, angajarea 
lor directă în conducerea 
producției în cadrul comi
tetelor de control popular,

DUPĂ CUM relatează a- 
genția Kyodo, în Coreea de 
Sud se realizează un a- 
vion de luptă propriu pe 
baza modelului american 
„F-5 E Tiger". Prima serie 
de avioane de acest fel va 
intra în dotarea trupelor 
regimului de la Seul î- 
nainte/de șfîrșitul acestui 
an.

POTRIVIT datelor ofi
ciale publicate la Londra, 
volumul producției indus
triale a Marii Britanii a 
scăzut în cursul anului tre-

cut cu 5,3 la sută, fiind cel 
mai redus de după anul 
1967.

LUÎND cuvîntul in Par
lament, ministrul zambian 
al afacerilor externe, La- 
meck Gomac, a subliniat-' 
necesitatea edificării unei 
noi ordini economice mon
diale, „Nu se poate tolera 
la infinit ca jumătate din 
omenire să fie bogată și 
cealaltă Săracă", a spus el.

ÎN FINLANDA, prețuri
le la unele produse ali
mentare și la conserve au 
fost majorate, începînd de 
la 8 martie, cu 5,5 la sută 
— informează presa din 
Helsinki. Este a treia ma
jorare de prețuri la o se
rie de produse alimentare 
anunțată în ultimele două 
luni. începînd de la 1 mar
tie, prețurile la lapte și . 
produse lactate au crescut 
cu 7,3 la sută.

11,00 Telex. 11,05 Gîn- 
duri de constructor pen
tru viitorii constructori. 
Reportaj-anchetă. 11,30 
Album coral. 11,45 Pen
tru curtea și grădina 
dumneavoastră. 11,50 O- 
mul și sănătatea. 12,10 
La frontierele cunoaș
terii — serial științific. 
Episodul 4. 12,35 Cinci
nal ’81—’85. 13,00 în
chiderea programului'1; 
16,00 Telex. 16,05 
școlii. 16,25 Laureați .. 
Festivalului 
„Cîntarea
16,45 Clubul tineretu*- 
lui. 17,25 Viata satului. 
17,50 1001 de 'seri. 18,00 
închiderea programu
lui. 20,00 Telejurnal. 
20,20 Actualitatea eco
nomică. 20,35 Mic con
cert de seară. 20,50 Ar
monia și certitijdinile 
frăției. Reportaj. 21,10 
Teatru TV : „A doua 
pasiune" de Oldrich Da- 
nek. Producție a tele
viziunii cehoslovace. 
22,15 Telejurnal.

național 
României".

memen13

Agravarea crizei din lu
mea capitalistă a dezvăluit 
politica urmată de guver
nele Europei Occidentale 
și comportamentul -patro
natului față de muncitorii 
emigranți: dacă ieri ei e- 
rau acceptați, astăzi li se 
cere să-și strîngă valizele 
și să se înapoieze în țările 
lor de origine. Aceste gu
verne și patronatul nu ezi
tă acum. în condițiile stag
nării economice pe care o 
cunoaște lumea capitalistă, 
să-i Tacă răspunzători de 
criză pe muncitorii emi
granți. Învinuirea adresata 
acestor muncitori are ca 
scop inducerea în eroare a 
opiniei publice vest-euro- 
pene. și ascunderea, faptu
lui că statul capitalist este 
incapabil să evite criza.

Zilnic, muncitorii emi- 
. granți sînt confruntați cu 
o realitate amară. avînd 
de suferit de pe urma u- 
nor tratamente excesiv de 
discriminatorii în ce pri
vește drepturile lor, a tot 
felul de persecuții și a , 
încălcării demnității uma
ne. Pe lingă- aceasta, au
de îndurat o serie de si-

A
In Italia Procesul unor teroriști

ROMA 8 (Agerpres). La 
tribunalul din Verona (Ita
lia), luni, a început proce
sul intentat unor membri 
ai organizației teroriste au
tointitulate „Brigăzile. Ro
șii". Ei sînt acuz'ați de ră
pirea, la 17 decembrie, a- 
nul trecut, a generalului a-

merican James Lee Dozier, 
comandant-șef al forțelor 
terestre 
flancul
pe care
tătic 42
fost eliberat ca urmare

ale NATO din 
sudic al Europei, 
l-au reținut ca 
de zile. Dozier

os- 
a 
a

acțiunilor întreprinse de 
poliție.

După cum relevă agenția 
France Presse, din cei 16 
teroriști implicați în pro
ces, numai opt se află în 
boxă, ceilalți fiind jude
cați în contumacie. După 
citirea actului de acuzare, 
procesul a fost amînat pînă 
la 15 martie, la cererea a- 
părării.

întreprinderea
de rețele electrice Deva

cu sediul în Deva, str. George Enescu nr.^39
încadrează imediat

— electricieni, pentru secția de distribuție 
energie electrică Petroșani

— electricieni, pentru șantierul construcții 
montaj lotul II Petroșani.

prima victima
reacționare și de patronii

___ _______......___... ... ,. unor întreprinderi. Scopul 
pot practica obiceiurile și declanșării unor astfel de 
tradițiile, iar năzuințele 
lor culturale nu se . pot 
realiza.

Ei sînt supuși unei ex
ploatări sporite, lucrînd 
în locuri cu un înalt grad

: •• •-

de-Tuații specifice : sînt 
parte de familiile lor, nu-și

campanii rasiste împotri
va străinilor este de a face 
din muncitorii emigranți 
„calul de bătaie" al crizei 
capitaliste sufocante, fă- 
cîndu-i răspunzători de șo-

Dln presa străină
(„AL BAY ANE" — MAROC)

Și 
lo-

de periculozitate și in con
diții inumane.

Muncitorii emigranți și 
familiile lor sint privați de 
unele drepturi sociale 
trăiesc în condiții de
cuit adesea tragice. Ca ur- 
mafe, bolile de tot felul fac 
ravagii în rîndul acestora.

De aceea, putem conside
ra că muncitorii emigranți 
plătesc un greu tribut so
cietății capitaliste. La a- 
ceasta se adaugă, faptul câ 

. ei constituie obiectul unor 
campanii rasiste de dispreț, 
dirijate de forțele politice

maj, realizînd o divizare a 
muncitorilor și asmuțin- 
du-i unii împotriva altora, 
pentru a-i abate de la lup
ta comună împotriva 
ploatării capitaliste.

Sînt semnificative 
scrise într-un raport al Or
ganizației pentru Coope
rare Economică și Dezvol
tare privind exploatarea 
forței de muncă a imi
granților : „Numeroase în
treprinderi de construcții 
consideră că nu este in in
teresul lor să asigure o for
mare profesională pentru 
muncitorii străini, aceștia

ex

cels

a crizei"
fiind folosiți ,1a muncile 
cele mai grele, unde nu se 
cere o calificare deosebită, 
primind cele mai mici sa
larii. In aceste condiții, în
treprinderile pot să obțină 
cîștiguri ridicate".

în fața șomajului care ia 
amploare zi de zi, â infla
ției crescânde. a restrînge- 
rii libertăților cetățenești, 
guvernele occidentale și 
patronii apli«1 următoarea, 
strategie față de muncito
rii imigranți; 
rînd s-a' trecut 
rea masivă a 
lor,- în general, 
respective, iar apoi la re
ducerea volumului forței de 
muncă străine în cadrul 
diferitelor întreprinderi,
chipurile pentru a limita 
șomajul. «•

Exemplul cel mai eloc
vent este cel al Franței, 

- care a expulzat anul trecut 
un număr de peste 90 000 
de muncitori străini, în 
majoritate din țările Magh- 
rebului. La Tel procedează 
și R.F.G., precum și. alte, 
state occidentale. ’

(AGERPRES)

in primul 
La reduce- 
numărului 

în țările

la 
al
II

Persoanele interesate se pot adresa zilnic 
biroul personal — învățămînt —j retribuire 
I.R.E. Deva, la S.D.E.E. Petroșani și lotul 
Petroșani, zilnic pînă la ora 15.

Mica publicitate
SCHIMB garsonieră Lu- 

peni cu similar Petroșani 
de preferință cartier Car- 
pați sau Hermes. Informa
ții, strada Carpați, bloc 4 
sc. 7 ap, 8 Petroșdni. (429) riu Eugen,

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Nicorici

' ANLNȚLR1 DE FAMILIE

Nlcolae, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (425)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Musca- 

eliberatâ de 
I.R.LU.M. Petroșani. O de
clar nulă. (427) -

CU nețărmurită durere, soția, fiii, frații, surorile 
și nepoții anunță încetarea din viață a scumpului lor 
soț, tată și bunic '

IMAN 1O.AN (în vîrstă de 79 ani)
Inmormîntarea va avea loc în ziua de 10 martie 

1982 ora 14 în localitatea Bâțălar (Călan), județul 
Hunedoara. (426)

AU trecut 3 ani de la tragicul sfîrșit al adoratei 
noastre fiice 's,

SCHILLER VIORICA (Ica)
îndurerații părinți, surori și rude mulțumesp din 

inimă celor care mai păstrează un gînd pibs pentru 
Tea. (424)
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