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dinamizatorul vieții politichii economico-sociale 
a municipiului'

începutul revirimentului s-a făcut. Acum 
trebuie permanentizate succesele

Șl ftL CONSItlUtUI POPULAR MUNICH»AL
Angajare responsabilă pe calea realizării e- 
xeniplare a planului

Rezerve care se cer mâi judicios valorificate
4 PAG. — 50 BANI

Un minus alarmant—aproape 30000 tone 
de cărbune—în mai puțin de două luni

9 Optimismul manifes
tat de conducerea între
prinderii, la sfîrșitul si
nului trecut, privind rea
lizarea sarcinilor de plan 
pe 1982 este infirmat de 
rezu»*Jl^te obținute. 

-Șurile tehnico-or- 
gan&atorice pe care le 
materializăm în această 
lună (decembrie 1981, 
n.n.Jconstituie bune pre
mise pentru realizarea 
sarcinilor anului 1982".

„Media zilnică a pro
ducției stabilită pentru 
trimestrul J 1982 este po
sibilă de realizat".

„... anul 1982 urmează 
să constituie an de cotitu
ră în realizarea sarcini
lor fizice la producția de 
cărbune..,"

„...s-au creat condițiile 
necesare pentru ca mun
ca minerilor, procesul de 
extracție să se desfășoare 
în deplină securitate, ca 
planul să fie realizat".

Citatele prezentate sînt 
extrase 
cută de 
Livezeni 
gan,

din declarația, fă- 
directorul minei 

, ing, loan Ciun- 
la sfîrșitul anului 

trecut și publicată la ju-
lunii decembrie.

QptimismuJ. manifestat de ’

ZI RODNICA IN ABATAJELE .VĂII JIULUI
In ziua de 8 martie, cinci întreprinderi miniere 

din Valea Jiului și-au depășit sarcinile de plan, ex- 
trăgînd împreună suplimentai- 1422 tone de Cărbu
ne.

Plusul cel mai mare a fost înregistrat _ la mina 
Vulcan — 555 de tone, urmată de I.M. Aninoasa cu 
428 tone. Revirimentul zilei îl constituie realizările 
de la mina Lonea, care pentru prima dată în a- 
ceastă lună și-a depășit planul zilei, extrăgînd supli
mentar 230 tone de cărbune. Au mai raportat depă
șiri la producția fizică de cărbune, în aceeași 
colectivele de mineri de la Dîlja și Lupeni.
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Adevărate ferme
a animalelorde creștere

Familia soților Maria și 
Ion Ciurea se află în rîn- 
dui celor mai destoinici 
crescători de animale din 
Surduc-Livezeni. Este un 
merit cu atît mai mare cu 
cît aici sînt mulți gospo
dari care paralel cu mun
ca de la mină sau. de pe 
șantier și-au făcut din 
creșterea animalelor o pro
fesiune de credință. Pen
tru că, să recunoaștem des
chis, aici, pe meleagurile 
Văii Jiului aceștia sînt 
dintre cei mai iscusiți cres
cători de animale, gospo
dari unul și Unul.

Din proprie inițiativă fa
milia Ciurea, de cîțiva ani 
buni, a predat la fondul 
centralizat al statului can
tități însemnate de produ
se animaliere. Numai în 
acesi an a contractat 45 kg 
lînă, 3 capete' de bovine, 
4 capete ovine, porcine, 

conducătorul întreprinde
rii, măsurile tehnico-orga- 
nizatorice luate și caro 
urmau să fie materializa
te pînu la sfîrșitul anului 
1081, _au creat impresia că 
la mina Livezeni au fost

asigurate toate condițiile 
necesare pentru realizarea 
sarcinilor la producția fi
zică de cărbune și a- 
eeasta în urma unei ana
lize. temeinice - a tuturor 
posibilităților existente la 
această întreprindere. A- 
șa ar fi fost bine să fie. 
Un director de întreprin
dere nici-' nu ar fi putut, 
de fapt, nu ar fi trebuit 
să. se angajeze, în nume
le colectivului pe care îl 
conduce, să promită că 
î.și va realiză sarcinile de 
plan stabilite decît pe ba
za unei analize tehnice 

cantități însemnate de lap
te și telemea de oi. Gospo. 
dăria familiei Ciurea este 
o adevărată fermă de creș
tere a animalelor. ...A

— Creșterea animalelor
— ne fnărtuiisea interlo
cutoare noastră M. Ciurea
— nu este o treabă simplă 
și ușoară, cum s-ar putea 
crede la prima vedere. Ca 
să obții producții mari, ca 
munca să-ți dea satisfac
ție deplină, trebuie să lu
crezi mult și vara și iarna. 
Ce să spun, mă mai ajută 
și soțul cînd ' vine de la 
șut, dar mai ales mă ajută 
copiii, cei opt copii pe care 
i-am crescut și îi cresc du
pă deprinderile de muncă 
specifice zonei noastre.

Cornel BUZESCU

(Continuare in pag. a 2-a> 

cit mai exigente. Ilar 
zultateie înregistrate 
că din .primele zile 
lunii ianuarie și în zilele
care au urmat nu numai 
că infirmă optimismul 
conducerii întreprinderii 
dar pune sub semnul în

re
ia- 
ale

doielii și temeinicia cu 
care au fost analizate po
sibilitățile reale existente 
la acea dată pentru' în
deplinirea integrală a pre
vederilor de plan. Pe 
scurt, mina Livezeni în 
luna ianuarie a înregistrat 
o restanță de peste 10 000 
tone de cărbune —, pla
nul fiind îndeplinit nu
mai în proporție de 70,1 
la sută 
minusul 
la peste 
cărbune
îndeplinit în proporție de 
62,6 la sută — iar în pri
mele zile ale lunii martie 
minusul depășind 4 000

—, în. februarie 
lunii a Crescut
14 000 tone de
— planul fiind

foto : St. NEMECSEK

Inițiative gospodărești de primăvară
Continuăm să relatăm rățat canalul de scurgere 

despre acțiunile gOsjppdă- â apelor pluviale de pe 
rești desfășurate în. ulti
mele zile. Amploarea și, 
mai ales, eficiența aces
tora demonstrează că toți 
factorii implicați isi -pri
vesc obligațiile cu seriozi
tate, că, așa cum se spu
ne, am pășit cu dreptul.
• Tronsonul de șosea 

de la podul Dărănești pî- 
nă la Grupul școlar mi
nier a- fost duminica tre
cută un șantier în înțele
sul adevărat al cuvîntu- 
lui. Colectivul I.R.I.U.M.P. 
a ‘ fost prezent aici cu un 
efectiv de 85 de oameni, 
unelte si utilaje. Au . fost 
răzuite depunerile de pă- 
mînt și nisip de pe tro
tuare și de la. rigole, cu-

de tone, 
re decît 
trat în 
a lunilor precedente,

cu mult mai ma-‘ 
minusul înregis. 
aceeași perioadă 

. - Ue
fapt mina Livezeni este 
singura mină din Valea 
Jiului, care în loc să-și 
îm bu nâ tă țeastă ac ti vita-
tea, să crească producția 
de cărbune extras, înre
gistrează un regres, în
răutățirea întregii acti
vități productive.’

Aceasta fiind situația 
existentă, redacția zia
rului nostru și-a propus 
să realizeze la mina Li
vezeni o acțiune de pre
să, sub genericul „Punct 
critic la I.M. Livezeni" 
urmînd să prezentăm 
constatările noastre pri-- 
vind îndeplinirea mă
surilor stabilite, folo
sirea dotării tehnice și a 
efectivelor Re muncitori, 
starea, disciplinară, 'măsu
rile ce vor fi întreprinse 
în continuare și bineînțe
les eficiența lor, eficiență 
materializată în rezulta
tele ce vor fi obținu

lattira din amonte a șo
selei, 
ții ȘÎ 
țiune 
bine

Conducerea 
participanții 
au procedat 
încărcînd și

>'r
birourile 

bază

unită- 
la ac. 
foarte 
trans- 

portînd 9 mașini de ma
terial strîns.

* In aceeași zonă au 
acționat și cei 82 de tineri 
muncitori de la I.U.M.P., 
mobilizați de 
organizațiilor de 
U.T.C. Ei au strîns rezi
duurile, pietrele și 
tilrile vegetale;:-’ 
și expediind în 
rasului 3 mașini 
rial.

9 Obiectivul . . .
al acțiunii gospodărești 
a locuitorilor orașului

res- 
încărcînd 
afara p- 
de mâte-

principal

Stilul și metodele de muncă 
determină calitatea și eficienta 

activității comuniștilor
sectarul III, spre exem
plu, fondurile gestionate 
n-au fost bine gospodărite. 
Mai trebuie multe de făcut 
pentru ca reducerea con
sumului și refolosirea unor 
materii și materiale să 
constituie pirghii eficien
te ale combaterii risipei. 
Cite armături și chiar pie
se de schimb au rămas 
„îngropate- in subteran ? 
Or, prețui unui kilogram 
de fier este superior ce
lui de cărbune cu 0,62 lei. 
Avem un colectiv bun, în
chegat, cu mulți oameni 
de inițiativă. O dovedește 
faptul eă atunci cind se 
muncește bine, rezultatele 
sint pe măsura faptelor. In 
acest an plusul de cărbu
ne a depășit 17 000 tone. .

Discuțiile s-au orientat, 
c u precădere, spre măștei-i- 
le care trebuie întreprin
se pentru combaterea ab-

de
re-’ 

s-au 
V ulean.

Conferința de dare tic 
seamă și alegeri presupu
ne desigur un prilej 
bilanț, referiri asupra 
/uitatelor. economice 
făcut și la I.M. 
dar ceea ce este relevant 
pentru maturitatea' politi
că a comuniștilor de aici, 
discuțiile nu s-au trans
format intr-o seacă anali
za economică; S-a pornit de 
la indicatorii realizați pen
tru a se urmări stilul și me
todele de muncă ale co
mitetului de partid în mo
bilizarea comuniștilor, a 
oamenilor muncii pentru a 
se înscrie cu împliniri deo
sebite în toate ' domeniile 
de activitate.

— Pe scurt, remarca Au
rel Frățilâ, activitatea în
treprinderii,. la capitolul e- 
ficienței economice . înregis
trăm încă;, multe carențe. 
In anii precedenti, sectoa
rele II, III, VI și VII au 
depășit ncpermțș de mult 
costuri le d e producție. La

Aspect de muncă din 
cadrul uneia din secți
ile de prelucrări mecani
ce la rece de la I.U.M. 
Petroșani, unde se fina
lizează carcasele pentru 
combinele CA-1.

Uricani l-a constituit cen
trul orașului. Aici s-a fă
cut curățenie pe zonele 
verzi, s-au săpat și reame- 
najat rondurile pentru 
flori; au fost fasonați ar
borii ornamentali. (Mată 
cu aceasta au fost stabi
lite locurile și a început 
saparea spațiilor pe care 
se vor cultiva zarzavaturi, 
viitoarele grădini dintre 
blocuri. In fruntea acțiu
nii ș-au aflat și de aceas
tă dată cei mai buni gos
podari ai orașului, între 
care deputatul Eftimie ■ 
Murdare, loan Iacob, Pe
tru F-ilip, Vasile Jianu și 
al ti cetățeni.,- (I-C-.J •

Rubrică realizată de
Turna ȚAțARCA

/c'oîîtmttare in pag a 3-a) 

Aniversări ’82
Cultura și istoria pa

triei se leagă Strîiis de 
numele unor personali
tăți care au dezvoltat și
dinamizat seculara viață 
materială, spirituală și 
socială a poporului ro
mân. Numele . myltoia 
dintre ei chiar a depă
șit granițele.. țării prin 
contribuția adusă în dez
voltarea’ științei prin 
valoarea operelor iitera- 
re, plastice sau muzi
cii:.'. prin, activitatea țoi: 
pplitii-ă sau diplomati
că. Anul acesta, se,săr
bătorește ' centenarul 
nașterii istoricilor Sil
viu Dragomir și Vasițe 
i’irvan, a diplomatului 
și omului politic N.coiae 
Tiiuleseu, a matemati
cianului Traian Lalescu, 
a lui Aurel Maieu. pio
nier al aviației româ
nești și mondiale.

Școlile le-au cuprins 
în calendarul acțiunilor 
lor dar acest lutru se 
poate face și în cadrul 
instituțiilor, întreprinde
rilor, caselor de cultură, 
căminelor culturale. Mo
dalitățile sint multiple : 
de la dezbateri, simpo
zioane, expozițiile cărți 
și fotografii, pînă la se
siuni de comunicări* și 
concursuri.

^Sărbătorirea lor e un 
omagiu dar și un prilej 
de profundă cunoaștere 
a vieții și activității, a 
opereior de care se lea
gă numele lor. Prilej de 
mîndrie dar și de mobi
lizare pentru a continua 
tradiția inaintașilor la 
aceleași cote înalte și 
potrivit cerințelor pe ca
re etapa, actuală și cea 
viitoare 
întregii 
ilești.

Mircea

le pun în fața 
națiuni româ-

munteanu
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Adevărate ferme 
de creștere 
a animalelor
(Urmare din pag. 1)

— Tovarășă Maria 
Ciurea, am înțeles că 
an de an contractați cu 
statul animale și o ga
mă diversificată de pro
duse animaliere. Care 
este beneficiul realizat 
de dumneavoastră în 
urma acestor contracte?

— In fiecare an am în
casat de pe contractele fă
cute cu statul cîte 18— 
20 000 lei, dar în acest an, 
voi încasa pe contractările 
făcute mult mai mulți 
bani.

— De cînd vă înde
letniciți dumneavoastră 
cu creșterea vitelor ?

— De cînd eram copil 
de 10—12 ani. Noi, momir- 
lanii, am învățat să creș
tem și să iub’m animalele 
de la părinții noștri. Tata, 
Constantin Vraja, născut și 
crescut aici în Valea Jiu
lui, crește animale, a avut 
la rîndul său și el multe 
contractări cu statul.

Gospodăria familiei Ciu
rea. Ograda este plină de 
animale. Fiecare palmă de 
pămînt — cum ne îndeam
nă secretarul general al 
partidului, . tovarășul 

Nicolae Ceaușescu — este 
folosită cu cea mai mare 
eficiență. Ei cultivă car
tofi, ceapă, sfeclă furajeră, 
fasole, zarzavaturi etc. Du
pă cum ne spunea Elena 
Zeța, inginer în cadrul 
Consiliului popular muni
cipal, gospodarii ditî Sur- 
duc, crescători de animale 
din tată în fiu sini. oameni 
prjeepuți șl harnici, con
tribuie an de an la fon
dul centralizat al statului 
cu prtiduse animaliere.

"N

Inclusă în programul 
de activități ce preced 
cea de a 60-a aniversare 
a creării Uniunii Tinere
tului Comunist la finele 
săptămînii trecute în 
dreptul monumentului os
tașului necunoscut din fa
ța Școlii generale nr. 1 
din Vulcan a avut loc 
festivitatea înmînării car
netelor de membri U.T.C. 
unui număr de peste 250 
elevi și tineri muncitori, 
din întreprinderile și șco
lile de pe raza localită
ții. La festivitate au luat 
parte membri ai comi
tetului orășenesc de partid 
și U.T.C. Vulcan, nu
meroase cadre didactice 
și elevi. Participanților li, 
s-a vorbit despre rolul 
și contribuția tinerilor u- 
teciști în transformarea 
socialistă a țării noastre.

Printre cei ce au pri
mit carentul de uteciști, 
recunoscînd-li-se meritele 
în muncă 
învățătură, s-au 
și Lăcrimioara 
Carmen Filip,'

și la 
numărat 
Olărașu, 

__ _ _,r ,, Daniela 
Paul, Gicu Raicu, Danie
la Petrișor, Valentin Lo- 
cotă, Cristian Appel "și 
alții. i?

Ștefan NEMECSEK j

RĂSPUNDEM CITITORILOR
• NIC TOMOLEA, Lu

peni : Chioșeurile despre 
care vorbiți în scrisoarea cel propus de dv. In acest 
adresată redacției, 
nu au - fost desființate, 
așa cum ne spuneți, ci au 
fost mutate în alte cartie
re unde vadul comercial 
este cu mult mai mare. In 
Braia mai există foarte 
aproape un chioșc de 
re de la care puteți să 
procurați publicațiile 
rite.

cursa Petroșani — Lupeni 
într-un punct apropiat de

Biografii contemporane
• VASILE CERCEJA, miner șef de 

brigadă I.M. Paroșeni. A poposit in Va
lea Jiului în anul 1954 și s-a încadrat 
la mina Vulcan. In anul 1958. 22 iulie 
este numit șef de brigadă. In 1959, 25
iulie este primit, ca urmare a muncii 
depuse, în rîndurile membrilor de partid. 
In anul 1967 este transferat în interesul 
serviciului la mina Paroșeni. De. atunci, 
din 1954, minerul, comunistul Vasile 
Cerceja nu a încetat să obțină an de an 
importante depășiri de plan. Munca, a- 
șa cum afirma cunoscutul brigadier i-a 
fost plină de satisfacții. In 1959, anul pri
mirii în partid i-a fost conferită Meda
lia muncii. în anul 1968 Ordinul muncii 
clasa IlI-a. A urmat, apoi medalia „30 
de ani de la eliberarea României de 
sub dominația fascistă" și medalia a 
„A 50-a aniversare de la crearea P.C.R.". 
In prezent minerul șef de brigadă îm
preună cu ortacii săi lucrează la axul 
colector între orizonturile 380—425, lu
crare complexă și dificilă care pune 
la grea încercare priceperea și dăruirea 
ortacilor săi. Lucrarea va fi terminată 
cu 15 zile mai devreme.

• IOSIF ROCA, miner șef de briga
dă, j^M. Uricani : Viguros, tînăr, 30 de 
ani, w. loc din județul Neamț, căsătorit, 
cu doi topii, pe care îi educă in spiri
tul muncii și dreptății. I. Roca a fost 
și este cel mai tînăr șef de brigadă de 
la l.M. Uricani. Tainele meseriei, ale 
mineritului, le-a căpătat muncind cu 
sîrg în brigada lui Sorescu și Șoșoi. Ceea 
ce a învățat la înalta școală a mineri
tului aplică acum în practică. Rezul
tatele obținute în anul preceden t, pre
cum și cele realizate în perioada care a 
trecut din acest an, situează tînăra bri
gadă a lui Roca — toți cei 16 ortaci ai 
săi nu au împlinit încă 30 de ani — 
pe un loc fruntaș în întrecerea socia
listă ce se desfășoară la nivel de mină. 
Realizarea în cele două luni care au 
trecut din acest an a planului la lucră
rile de pregătiri în proporție de 107 la 
sută, depășind 'productivitatea muncii 
cu 8,6 la sută, acumulînd un punctaj de 
plus 104 puncte în întrecerea socialistă 
sînt tot atîtea temeiuri de mîndrie și 
satisfacție pentru el și ortacii săi. (M.P.)

zia- 
vă 
do-

Băni-
com-

• GAVRIL BAIA, 
ța: ■ Organele C.F.R. 
petente au în vedere în
ființarea unei halte pentru 
trenuri de marfă și pentru

s

I

i

sens s-au făcut demersuri
le necesare. Sînt speranțe 
ca noua haltă să înceapă 
să funcționeze odată cu 
intrarea în vigoare a nou
lui mers al trenurilor (în 
care_ urmează să fie pre
văzută).

• ȘT. ELENA, Petroșani: 
Legea nr. 27/ 1966 este a- 
brogată de la data de 1 iu
lie- 1977. Pentru alte lă
muriri adresați-vă Oficiu
lui pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale 
Petroșani.

Solicităm înțelegere
. Scriem aceste rînduri în 

numele a sute de oameni 
ai muncii de la I.U.M. Pe
troșani. După cum se știe 
cu cîtva timp în urmă au 
fost desființate unele stații 
de autobuz. De exemplu, 
pe traseul Piața Victoriei 
— Petri la au fost desfiin
țate stațiile Tunel și Dă- 
rănești, iar aceea de la 
I.U.M.P. are program fa
cultativ. Ulterior stațiile 
Tunel și Dărănești au re
venit la vechiul program, 
în timp ce la aceea de la 
I.U.M.P., unde urcă si co
boară zilnic mii de călă
tori, situația a rămas ne
schimbată. Rugăm condu
cerea A.U.T.L.P. să 
înțeleagă. Problemele
producție ne rețin nu o- 
dată peste program. Dacă 
alte stații cu importanță 
minoră au fost repuse în 
drepturi, de ce nu s-ar fa
ce la fel și cu I.U.M.P. 7

Valeriu BUTULESCU

ne
de

In toate orașele Văii, Ia vedere, sau mai puțin, 
plăpînzii ghioceii in poposit, de pe tărîmuri încă ■- 
dumbrite de puritatea zăpezii, pentru a bucura ochii 

celor ce ne sînt mame, soții, copile.
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Primire
Prima duminică a primă

verii calendaristice a fost 
la munte rece, cețoasă. In 
ciudo frigului, încă de la 
primele ore die dimineții 
cei ce au îndrăgit excursi
ile și schiul au fost prezenți 
în număr destul de mare în 
Piața Victoriei din Petro
șani, în așteptarea auto
buzului spre telescaun. Pri
mul autobuz s-a dovedit a 
fi neîncăpător. Așa se face 
că imediat a mai fost tri- 
mis încă lin autobuz , spre 
telescaun. Telescaunele în
cărcate cu chiciură au cir
culat fără întrerupere too- 

_tă ziua. Instalațiile de baby 
schi din poieniță și din fața

La cabana I.E.F.S. s-a 
petrecut insă un fapt su
părător. Bufetul, deschis cu 
o săptămînă in urmă intr-o 
sală primitoare, în ideea 
fericită de c oferi celor ce 
sosesc rebegiți de frig cu

Cronica
muntelui

telescaunul în zona alpină, 
nu și-a respectat orarul, 

cabanei meteorologilor au Prin dispoziție de serviciu 
funcționat din plin.

Două concursuri omagiale 
,;Cupa 8 Martie" și „Cupa 
Horațiu", desfășurate dimi-

bufetul trebuia să fie des
chis de la ovo 8. Abia Io 
ora 11, atunci cînd frigul 
mai cedase, iar telescaunul 

neoța pe pirtia din fața începuse să fie solicitat 
cabanei I.E.F.S. du atras pentru coborîre, s-a deschis,
numeroși participanțî și în sftrșit . sala bufetului. In-
specțatori, trebată care e cauza, vin-

tractiyă au fost invitate și 
soțiile lor, care au primit 
eu această ocazie și ură
rile de 8 Martie.
• RECITAL, In cadrul 

unei expoziții de carte, rea
lizată cu sprijinul Centru
lui județean de librării, 
membri ai cenaclului literar 
„Panait Istrati" au susți
nut un recital de poezie, 
la librăria din Cadrul com
plexului comercial Parîn- 
fful, din cartierul Aeroport 
al reședinței de municipiu.'

zătoarea ne-a răspuns îm
bufnată : „aseară o fost 
discotecă pînă la ora 23 I" 
In schimb, spre satisfac
ția turiștilor, jos, la stația 
telescounului, ceaiul fierbin
te a fost oferit toată ziua.

De la cabanele „Straja" 
- Lupeni și „Pasul Vulcan" 
ne-au venit informații că 
gazdele au fost la înălțime, 
iar instalațiile de tras pe 
cablu pentru schiori au fost 
intens solicitate.

Pe crusta de gheață a pîr- 
tiilor, la coborîre au rea
părut acei iresponsabili fa
ță de proprio lor integri- 

. tate corporală, care cu a- 
lunecat la vale necontrolat 
pe pungi din plastic. Este 
cazul să se țină seama de 
repetatele avertismente pe 

; care le dau de-a-lungul pîr- 
tiilor inimoșii oameni' ai 
formației „Satvamont".

Viorel STRÂUT

NOTA DE LECTURA

O carte despre rugbyr-AZ
Un. sentiment de mîndrie patriotică ne cuprin

de la citirea acestei cărți despre frumoasele reali
zări ale rugbyului românesc pe plan internațional 
(D. Callimachi.’G. Raețchi, Cei 15 din Carpați, Bucu
rești, Editura Sport-Turism, 1981).

De-a lungul paginilor scrise cu admirația gaze
tarului de specialitate, se desfășoară istoria zbuciu
mată a jocului cu balonul oval, joc în care Româ
nia se clasează pe loc de frunte în ierarhia europea
nă său chiar mondială. Fotografii reprezentînd echi
pele din trecut, cît -și cele de astăzi, cînd România 
este campioană a Europei, înfrumusețează 6 carte 
instructivă și' Interesantă, scrisă dezinvolt. O ade
vărată revelație pentru iubitorul din Vale al rugbyu
lui, să recunoască în rîndurile celor „15 din Car- 
pați“, coechipieri ai echipei studențești Știința Pe
troșani, maeștri emeriți ai sportului și internațio
nali care au contribuit cu toată ființa lor la ridicarea 
prestigiului sportiv al patriei peste hotare : as. u- 
riiv. Mir cea Qrtelecan, studentul loan Bucari; îng. 
Stoica Enciu și T. Tudose (care sînt, actualmente, 
la alte echipe) și alții.

Considerăm apariția. cărții ca binevenită, iar 
lectura ei, un prilej de profundă meditație atît asu
pra calității de Sportiv, cu toate, satisfacțiile și in
satisfacțiilor ei, cît și a calității de spectator și sus
ținător al echipei divizionare său naționale, cartea 

:,definindu-se că o pledoarie pentru apărarea culo
rilor patriei și ridicarea prestigiului ei prin sport.

Ioan Dan BALAN

..-*5.

ricani a .'frut loc, în cins
tea Zilei internaționale a 
femeii, o dezbatere cu te, 
ma „Femeia, factor activ : 
în viața eeonoinlco-socială 
a țării". Organizată cu 
sprijinul comisiei de femei, 
al comitetului de sindicat, la 
acțiune au participat peste 
200 de femei de la între
prinderea 'minieră Uricani.
• DOTĂRI. La prepara

ți? Lupeni s-a dat în func
țiune, în cinstea zilei de 8 
Martie, o bale pentru fe-

colectiv de muncă a se ter
mina pînă la finele lunii, 
noua baie a fost dată în 
folosință cu 15 2Hle mai 
devreme. Un aport deose
bit la realizarea acestui 
important obiectiv social 
l-au avut muncitorii Mihai 
Șuster, Dominic Szasz, Mi
hai Cîșlaru și Adam St-im- 
boldth.
• IN CASA NOUA. Re

cent, prin hărnicia mun
citorilor de la șantierul lot 
nr.3 Vulcan al T.C.H. De-

i>.

curile 7 și '39 cu 20 apar
tamente fiecare. Deci încă 
40 de mineri, preparatori, 
constructori de utilaje, e- 
nergeticieni Și alți oameni 
ai muncii în casă nouă.
• CONCURS-SPECTA- 

COL. Azi, începînd de la 
ora 17, în sala Palatului 
muncitoresc din Lupeni are 
loc concursul intitulat „60 
de ani de la crearea U.T.C. 
din România". Participă e- 
chîpaje de uteclști de la

• LUNI, la ora 13, la . njelle de la centrala termi- va, în cartierul Cocoșvar întreprinderile , djn orașul 
‘ Acțiunea se va

• ZIUA INTREPRINNI DERII. Membrii Autobazei 1* transport a C.M.V.J. Pe
troșani s-au întîlnît, sîmbă- 
tă după-amiază, la cabana

I Rusu împreună cu colegii

Ilor de muncă de la coloa
nele Vulcan și Lupeni, în

. cadrul manifestărilor cul-I tural-dtstractive cuprinse 
I în tradiționala „zi a între- 
l prinderii". La seara dls- clubul muncitoresc din U- că. Prevăzută în contractul s-au dai în folosință blo- Lupeni.

încheia cu un program ar
tistic ce va cuprinde : 
montaj literar muzical, mu
zică ușoară și populară, 
recital de versuri, umor. 
Acțiunea:: are loc sub în
drumarea Comitetului oră
șenesc U.T.C. Lupeni.

I 
I

Rubrică realizată de 
Cornel BUZESCU
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permanentizate succesele

ORGANIZAȚIILE DE PARTID
dinamizatorul vieții politice și economico - sociale

începutul revirimentului 
s-a făcut. Acum trebuie

Ca o remarcă însoțită de 
optimismul din rindurile co
lectivului, darea de seamă 
și dezbaterile conferinței de 
alegeri a organizației de 
partid de la mina Lonea au 
consemnat începutul de re
viriment făcut - prin rea
lizarea sarcinilor de plan 
pe luna februarie în pro
porție de 101,6 la sută. Fă- 
cînd această remarcă, co
muniștii delegați la confe
rință nu au uitat însă ne- 
împlinirile din anii trecuți, 
pmțtycție care se cere re 
cf'^'zată. De aceea reviri- 

"■ rtbntul trebuie să fie per
manentizat. In contextul a- 
cestui comandament al co
lectivului, participanții la 
discuții - Aurel Negru, Vic
tor Apostu, loan Culcear, 
losif Clamba, loan Chere- 
cheș, Dumitru Costinaș, So
lomon Șorecâu, Constantin 
Stoicoiu, Dumitru Răscolea- 
nu, Constantin Chițoiu, Ion 
Vesa, Tivadar Dolha, Gheor
ghe Feier, - au subliniat 
îmbunătățirile ce trebuie a- 
duse organizării procesului 
muncii în subteran. Respon
sabilitatea .și preocupările 
cadrelor tehnico-ifiginerești, 
ale maiștrilor, să fie concen
trate spre brigăzile miniere 
— anul trecut 19 din numă
rul total al acestora au ră
mas sub plan — acordîndu- 
le tot sprijinul și îndruma
rea profesională necesară 
pentru a realiza sarcinile. 
Să fie pus accentul pe îm
bunătățirea structurii efec
tivelor și a plasării acesto
ra, avindu-se în vedere că, 
în 1981, zilnic, în cărbune, 
s-au realizat mai puțin cu 
70 de posturi. în timp ce la 
octivitâti auxiliare numă- 

vl .._________________

Rezerve care se cer

rul posturilor o fost depă
șit considerabil. Acționînd 
pentru stabilizarea forței de 
muncă și o mai rațională 
folosire a ei, comitetul de 
partid și organizațiile de 
bază - au cerut dezbate
rile conferinței - vor tre
bui să militeze și acționeze 
pentru mai buna valorifi
care a rezervelor de creș
tere' a productivității mun
cii — indicator care anul 
trecut nu a fost îndeplinit 
cu 241 kg/post - precum 
și de îmbunătățire a cali
tății cărbunelui, de reduce-

municipiului

ce le incumbă îndeplinirea 
planului și a sarcinilor su
plimentare de cărbune, cere 
din partea comitetului de 
partid și a organizațiilor de 
bază să-și îndeplinească cu 
mai mult dinamism șt forță 
de influențare rolul de con
ducător politic, să-și îm
bunătățească stilul și me
todele de muncă. Pe agen
da de lucru, comitetul de 
partid și biroul său nou a- 
les trebuie să-și pună ac
tivizarea tuturor comuniș
tilor folosind discuțiile indi
viduale, dezbaterile aduna

re a cheltuielilor materiale rilor generale de partid^ și 
și a costului pe tona ex
trasă. Urmărind ridicarea 
calității și eficienței acti
vității economice, se im
pune ca întreaga muncă de 
influențare desfășurată de 
crganele și organizațiile 

de partid, de comuniști, să 
vizeze stăruitor eliminarea 
lipsurilor, întărirea disci
plinei - cele 16 700 absențe 
nemotivate din anul tre
cut au adus mari prejudi
cii producției - în muncă, 

' a răspunderii personale și 
îndeplinirea obligațiilor pro
fesionale — prioritar ă 
tor privind securitatea 
subteran - de către 
care miner, fiecare electro- 
lăcătuș și cadru tehnic. Cu 
toată hotărîrea trebuie pre
venite cauzele - majorita
tea generate de încălcarea 
disciplinei tehnologice și a 
muncii - generatoare de 
avarii electromecanice și 
surpări, cu care s-au con
fruntat sectoarele minei Lo
nea în anul trecut.

Ridicarea activității eco
nomice lâ nivelul exigențelor

ce- 
in 

fie-

trasarea de noi sarcini. Tot. 
odată se cere mai activa 
folosire a comisiilor pe pro
bleme, a întregului activ de 
partid. Organizația de 
partid să-și întărească con
tinuu rindurile - în perioa
da analizată de conferin
ță au fost făcute 144 pri
miri în partid, dar posibi
litățile sînt mult mai mari 
și mai ales din brigăzi și 
formațiile de electrolăcătuși 
— iar în același timp să în
drume cu mai multă exigen. 
ță organizațiile U.T.C.
sindicat și O.D.U.S., să în
tărească întreaga muncă
politico-educativă și forța 
ei de înrîurire în colectivul 
minei, în mobilizarea lui la 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a celor suplimen
tare cît și a angajamentu
lui - 8 000 tone - pe a- 
cest an asumat la extrac
ția cărbunelui.

Conferința a reales pe 
tovarășul llie Pâducel ca 
secretar al comitetului de 
partid pe mină.

I. BĂLAN J

mai judicios
Răspunderea cu care au 

acționat comuniștii de la 
IJ.E. Paroșeni față de ce
rința țării -- energie e- 

. letjirieă mai multă pentru 
economia națională — a 
însemnat o amplă mobili
zare a întregului colectiv 
de oameni ai muncii, con
cretizată în producerea su
plimentară a 55 800 MWh 
energie electrică, în, eco
nomisirea a 39 909: Gcal. 
De asemenea energeticienii 
Paroșeniului au finalizat la 
termenul stabilit obiecti
vul de mare importanță 
pentru termoficarea Văii 

Jiului — transformînd tur
bina nr. 2 de pe condens 
în furnizoare de agent ter
mic pentru localitățile Vul
can și Petroșani. Aceste 
împliniri, subliniau comu
niștii llie Diaconii,- Ionel 
Baleea, Francise Nemeth, 
Aurel Rolosin, Emil Costa, 
loan Vătăman, Elena Mol
dovan și ceilalți,, se dato- 
resc faptului că, comitetul 
și organizațiile de partid 
au -acționat cu fermitate în 
adunările generale prin în- 
vățâmîntul de partid și ce
lelalte mijloace de educare 
a eamenilor, pentru conș
tientizarea colectivului. A 
fost solicitată angajarea fie
cărui comunist în executa
rea reviziilor și reparați
ilor de calitate, în folosi
rea eficientă a timpului de 
lucru; întărirea disciplinei 
în producție. Dar din păca-

valorificate
te și pe bună dreptate ară
tau Alexandru Aruncutea- 
nu, Mircea Bădărău, Ana 
Drăgoi că au existat și li
nele-neajunsuri in activi
tatea politică și economică 
a unității. Nu s-â reușit să 

. se transpună în practică 
toate măsurile stabilite eu 
privire la încadrarea in 
consumurile specifice de 
combustibil convențional 
pentru producerea ener

giei electrice, înregistrîndu- 
se o depășire de 48,2 gr. 
cc/kWh, <ieea ce înseam
nă un,consum suplimentar 
pe perioada analizată de 
1'26 226 tone cc. Partici- 
panții Ia cuvînt au arătat, 
că: gradul de încărcare a 
turbinelor a fost mult di
minuat din cauza calită
ții neeorespunzătoare a 
cărbunelui, a puterii sale 
calorice cît și deselor de
fecțiuni în sistemele 
preparare a prafului de 
cărbune, precum și . unele 
avarii la agregatele de ba
ză, față de care nu s-a ac
ționat cu suficientă opera
tivitate.

Noului comitet ales, avînd 
în frunte pe tovarășul Ion 
Saltelichi, ca secretar, i 
s-a recomandat să mobili
zeze în mai mare măsură 
toate forțele, activizarea 
tuturor comuniștilor la ob
ținerea de rezultate și mai 
bune, în activitatea politi
că și economică.

de

jg Teodor ARVINTE

Destoinicul miner șef de brigadă Gheorghe Nistor, (primul din stingă) și or
tacii săi, datorită rezultatelor deosebite obținute in abatajele subterane unde iși 
desfășoară activitatea productivă, se numără printre formațiile de lucru fruntașe 
ale întreprinderii miniere Uricani.

Stilul și metodele de muncă determină calitatea
și eficienta activități comuniștilor

/Urmare din pag. 1)

sențelor nemotivate și a 
celorlalte abateri de la dis
ciplina tehnologică, llie 
Diaconii, a apreciat valoa
rea educațională a acțiunii 
„Judecata muncitorească", 

militînd pentru creșterea 
opiniei oamenilor față de 
cei care încalcă disciplina 
muncii..

— Destul de des s-au în
registrat neeorelări pe flu
xul de transport, surpări 
în abataje,..defecțiuni teh
nice, remarca Mircea Băl- 
țătescu. Trebuie să luăm 
toate măsurile necesare

inspirată
conferința organizației de 
le-a fostoferită o. plăcută

Inițiativă
Celor 261 delegați la 

partid de la mina Lonea 
surpriză. Conducerea clubului sindicatului din lo
calitate a avut inspirată idee și inițiativă de 
a selecta, din cele 1 900 lucrări politice de care dis
pune in .bibliotecă, pe cele mai valoroase și a le 
expune intr-o expoziție de carte sub genericul „Din 
gîndirea social politică, filozofică si economică a 
tovarășului Nicolae Ceau'șescu“. In acest fel, înain
te de intrare în sală, it si în pauzele conferinței, 
delegații — eursanți si propagandiști la învățămîn- 
tul politico-ideologic -— au avut un prilej în plus 
să consulte cărțile de care au nevoie pentru adjnci- 
rea studiului.

pentru asigurarea întregii 
capacități de producție, să 
avem pregătit, în fiecare 
sector, cel puțin un abataj 
rezervă. Pentru aceasta, 
comitetul de partid, birou
rile organizațiilor de bază 
trebuie să-și trăiască cu a- 
devărat viața, să conducă 
eficient activitatea pentru 
a' fi la înălțimea încrede
rii investite in noi.

In acest context au abor
dat aspecte ale desfășurării 
învățămîntului de partid, 

,a activității comisiei de 
propagandă și agitație, a 

tehnico-șiiințifiee 
Cheleș, Ștefan 

Constantin Popes- 
Briulung,

creației 
George! 
Gantz, 
cu, Năstase 
Gheorghe Diiiuță, Ion Du- 
mitraș, ceilalți, partieipanți 
la discuții. Saltul calitativ 
produs în acest an și re
liefat în consistentul plus 
de cărbune a mobilizat co
lectivul de mineri și me
seriași din Vulcan, dar. 
fapt esențial, a fost prece
dat de saltul calitativ 
conștiința oa meni 1or; 
muniștii,. ortacii lor 
muncă s-au convins pe 
plin că în gospodăria

tle
de-
lor

ei trebuie' să-și facă ordi
ne, să nu ■ aștepte să vină 
alții să le indice căile de 
îmbunătățire a activității. 
In calitatea de-proprietari, 
producători și beneficiari 
.ai. mijloacelor de . produc
ție .și muncii lor, aeționind 
în spiritul plenarei demo- 

i . orații muncitorești, au lis
tării 'măsurile care vor.

' prinde viață pentru a scoa
te la lumina cit mai mult 
cărbune. Și nu oricum, ei ' 
action ind ferm pentru pro
movarea progresului teli- 

, nie, ușurarea efortului fi
zic, organizînd științific 
fluxul de producție, la co
tele exigențelor noii caii- T 
tați, a muncii. In acest sens, 
conferința de dare de sea
mă și alegeri de Ia I.M. 
Vulcan și-a atins scopul, 
■a analizai cu luciditate. îm
plinirile, dar și 
le înregistrate, 
măsuri energice 
spori prestigiul 
lui în rîndul celor mai bu
ne colective ale mineritu
lui românesc.

Comuniștii de la mina 
Vulcan au reales ca secre
tar al comitetului de partid 
pe tovarășul Arpad Crișan.

deficiențe- 
irnpurtînd 
pentru a 
eolectivu-

Angajare responsabilă pe calea realizării
exemplare a planului

M ă.n i fes tind in Ira ns ig< ■ n - 
lâ față de lipsuri, o înaltă 
răspundere comunistă pen
tru întărirea disciplinei și 
îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale 

organizațiilor de partid, a- 
dunarea generală de dare 
de seamă și alegeri de la 
Unitatea din Petroșani de 
exploatare forestieră și 
transport a I.F. Hunedoara 
—Deva a analizat activita
tea politică, economică și 
educativă desfășurată în 
ultimii, doi ani, a stabilit 
jaloanele activității din vi
itor. De faptul că la nive
lul unității nu. s-au realizat 
în anul 1981 principalii in
dicatori al activității ec.o- 
nomico-financiare se fac 
vinovate și organizațiile 
de partid, care au tolerat 
uneori acte de indiscipli- 

"nă, n-au acționat cu toa
tă fermitatea pentru mo
bilizarea colectivelor de 
muncă, pentru întărirea și

! —

respectarea disciplinei teh
nologice. Munca politico-e- 
-ducativă nu a fost întot
deauna orientată asupra • toate punctele de lucru ori- 
problemelor producției, 
scăpînd uneori din vedere 
și preocuparea pentru îm
bunătățirea 
muncă și de 
restierilor.

Pornind de 
junsuri, dar 
periența. bună dobîndită în 
ceilalți ani, comuniștii de* 
la U.F.E.T. au pus un ac
cent deosebit asupra mă
surilor care trebuiesc sta
bilite pentru îmbunătățirea 
conținutului activității în 
organizațiile de partid, pen
tru mai buna valorificare 
a resurselor materiale și 
umane în vederea realiză
rii sarcinilor, îndeosebi a 
producției destinate expor
tului. „Important este — 
sublinia pe bună dreptate 
în ctivîntul său, - tovarășul 
Ioan Ulici — să ne preo-

, cupăm măi mult,de oa- 
jneni, de asigurarea condi
țiilor- bune de muncă la

condițiilor de 
viață ale fo-

la aceste nea- 
și de la ex-

’ cît de îndepărtate ar fi a- 
e-estea".'„Este necesar să 
vorbim mai puțin și să fa
cem mai multe în viitor" 
— iși argumenta propune
rea tovarășul loan Lazăr, 
eu privire Ia necesitatea 
întăririi controlului de . 
partid , asupra modului cum 
se înfăptuiesc sarcinile ito- 
tărite în adunările gene
rale; Referindu-se la sti
lul de muncă constatat la 
nivelul' organizației de 
partid din care face parte, 
tovarășul loan Stancău a 
subliniat Importanța res
pectării principiului mun
cii colective, afirmînd eă 
„rezultatele bune ale acti
vității comuniștilor se 
gllndesc în realizarea 
xemplără a sarcinilor de 
plan. Iată de ce pe primul • 
plan, al muncii politieo-e-

o-, 
e-

. du. ătive trebuie s;i lie 
puse in viitor problemele 
realizării ritmice a sarcini
lor de plan, bunei aprovi
zionări cu materiale și 
piese de schirpb a tuturor 
formațiilor de muncă".

Propuneri vizînd per
fecționarea stilului și me~ 
todelor muncii de partid 
an mai formulat în ciivîntul 
lor tovarășii Dumitru Mo
rarii, Chiș Gabor, Elena 
Bulin, Nicolae Munteanu,. 
loan Buligă, Kolornan Fues, 
Nicolae Bădica. '

Delegații la. conferință 
și-ău reafirmat hotărîrea 
de a face totul pentru în
tărirea activității politico- 
organîzatori-ee și cultural- 
educative, pentru mai bu
na mobilizare a întregu- 

- lui colectiv la realizarea 
Sarcinilor, la .valorificarea 
superioară a masei lemnoa
se si înfăptuirea Integrala 
a sâreinilor pentru export.- 

., .. . v. strat ț . .
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Intervenție românească la Conferința 0.N.U 
asupra dreptului mării

NAȚIUNILE 
(Agerpres). — 
din New York 
lor Unite s-au 
<iurile sesiunii

UNITE 9 
La sediul 
al Națiuni- 
deschis lu- 
a Xl-a a

Conferinței O.N.U. asupra 
dreptului mării.

In cuvîntul său de des
chidere, președintele con
ferinței, ambasadorul To- 
my Koh (Singapore) a ară
tat că, în conformitate eu 
rezoluția Adunării Genera
le a O.N.U., vor trebui 
făcute toate eforturile pen
tru soluționarea cu suc
ces a problemelor în sus
pensie, pentru încheierea 
negocierilor și adoptarea 
convenției asupra dreptu
lui mării la actuala sesiu
ne.

Secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, a subliniat im
portanța deosebită a adop
tării unor noi reglemen
tări în domeniul maritim, 
menționînd că in cauză sînt

nu numai interesele țărilor 
in curs de dezvoltare și 
ale celor industrializate, ci 
și cele ale generațiilor vi
itoare, care au dreptul să 
moștenească un mediu ma
rin care să fie sursă 
viață.

In numele țărilor 
„Grupul celor 77", 
sadorul pakistanez. 
Ul-haq, președintele aces
tuia, a subliniat necesita
tea adoptării unei conven
ții cu caracter universal, 
care că asigure valorifica
rea bogățiilor minerale ale 
teritoriilor suitmarine în 
interesul tuturor statelor.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, șeful dele
gației române, ambasado
rul Teodor Marinescu, re
prezentantul permanent al 
țării noastre la Națiunile 
Unite, a arătat că. „în a- 
ceastă etapă finală a con
ferinței, delegația română 
consideră că se impune.

de

din 
amba- 
Inant

mai mult ca oricînd, să se 
depună toate eforturile pen
tru elaborarea unei con
venții universale asupra 
dreptului mării, care să re
flecte, în ansamblu și în 
fiecare din prevederile sa
le, pozițiile și interesele tu
turor statelor".

Vorbitorul a subliniat im
portanța excepțională pe 
< are România, ca și alte 
țări, o acordă conceptului 
fundamental de patrimo
niu comun al umanității. 
Ca o expresie a noilor ten
dințe din viața internațio
nală, vizînd democratiza
rea raporturilor dintre sta
te pe toate planurile, „acest 
concept — a arătat repre
zentantul țării noastre — 
trebuie să mențină și să 
consolideze în textele fina
le ale convenției asemenea 
prevederi care să garanteze 
exploatarea zonei interna
ționale a teritoriilor sub
marine în interesul tuturor 
statelor".

Poziția României, prezentată 
în comitetul pentru dezarmare 

Geneva

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

PETRILA : Afacerea 
granatelor.

Milioane de femei se pronunță 
cu hotărîre în

VIENA 9 (Agerpres). — 
„Nu cursei înarmărilor", 

„Vom apăra pacea", „Să 
preîntîmplnăm o catastro
fă nucleară", se putea citi 
pe pancartele purtate de 
participanții la demonstra
ția desfășurată la Viena 
eu prilejul sărbătoririi Zi
lei internaționale a femeii. 
In fața parlamentului a 
avut loc apoi un miting la 
care vorbitorii au subli
niat necesitatea frînării 
cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nu
cleare, au condamnat pla
nurile N.A.T.O. cu privire 
la amplasarea pe teritoriul 
Europei occidentale de noi 
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune.

favoarea păcii
ocazia Zilei 
a femeii, 

campania „încetați cursa 
înarmărilor denumită
„Star". în favoarea pă
cii și destinderii interna
ționale. împotriva cursei 
iraționale a înarmărilor.

„Știu eă în această țară 
(Statele Unite — n.a.) sînt 
milioane de femei care nu 
doresc războiul nuclear. 
Milioane de femei sînt a- 
fectate de o politică exter
nă care sacrifică aspirați
ile femeii spre egalitate, 
dezvoltare și pace în t'a-

ar- 
să

o

New York, cu 
internaționale

Sărăcia,
Ia proporțiile 

unei catastrofe 
sociale

GENEVA. 9 (Agerpres).
Comitetul pentru dezar

mare de la Geneva dezba
te în prezent problema a- 
doptării unor măsuri care 
să asigure •latele nepose- 
soare de arme nucleare 
contra utilizării unor ase
menea arme, a forței în 
general.

Luînd cuvîntul, șeful de
legației române, ambasa
dorul Mircea Mal ița, a su
bliniat că cererea statelor 
nenucleare de a primi ga
ranții de securitate este 
justă, realistă și echitabi
lă, căci, așa cum sublinia 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
este un drept legitim al 
fiecărui stat care renunță 
la arma nucleară de a pri
mi asigurarea că nimeni 
nu va aduce atingerea in
dependenței și suveranită
ții sale naționale. Declara
țiile unilaterale ale țăriloi 
posesoare de arme nuclea
re, prezentate la prima se
siune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. din 1978 
consacrată dezarmării

★

■ NEW YORK 9 (Ager
pres). — Liga internațio
nală a femeilor pentru pa
ce și libertate a lansat la

(Ager-

voarea celei care, prin 
me nucleare, vizează 
facă din Statele Unite 
super putere militară" 
a declarat în cadrul 
conferințe de presă 
noscuta actriță de 
Joanne Woodward, < 
semnat printre primele a- 
pelul Ligii.

’*«•»aaaaaaaaaaaaaaa■aaaaa■a •

i unei
cU- 

film 
care a

WASHINGTON 9 (A.ger- 
pros). — Potrivit revistei 
„Time", sărăcia a luat în 
S.U.A. proporțiile unei ca
tastrofe sociale. Numai la 
New York, relevă revista, 
sînt peste 36 000 oameni 
fără locuințe. In țară exis
tă, în total, -sute de mii de 
săraci, număr care în loc 
să scadă, dimpotrivă, creș
te. Intr-un alt mare oraș 
al S.U.A, — Chicago — 
peste o jumătate de milion 
de' oameni nu-șl pot cum
păra nici minimum nece
sar de produse de strictă 
necesitate. In total, scrie 
revista, în S.U.A. aproxi
mativ 30 milioane oameni 
trăiesc din venituri .infe
rioare nivelului oficial „ al 
sărăciei.

conținînd prevederi diferi
te, nu sînt suficiente, a a- 
rătaț ambasadorul român, 
șl se impune încheierea u- 
nei convenții internaționale 
pg această temă. Comite
tul de la Geneva nu poa
te ignora cererea țărilor 
care nu dispun de arme 
nucleare de a fi scoase de’ 
sub incidența acestora și a 
pericolului pe carfl-1 repre
zintă utilizarea lor. Nu
mărul crescînd de inițiati
ve, care urmăresc crearea 
de zone libere de arme nu
cleare, a subliniat amba
sadorul ronjân, este o do
vadă clară în acest sens. 
Un interes special pentru 
țara noastră îl reprezintă 
în acest sens crearea unei 

zone libere de arme nuclea
re în Balcani. Ca și în 
trecut. România va spri
jini orice inițiativă îndrep
tată în această direcție și 
este gata să-și aducă 
treaga contribuție la 
lizarea în practică a 
asemenea proiect.

LONEA : Ușa peri
culoasă de ia balcon.

ANINOASA: Recurs 
la metodă, I-1I.

VULCAN — Luceafă
rul : Asociatul.

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

URICANI : Un iepu- 
pentru avocat. -

16,00
16,05

TV

în- 
rea- 
unui

palestiniene de la Bir Zeit, 
închisă pentru o nouă pe
rioadă de două luni, de la 
16 februarie, de autorită
țile israeliene — relatează 
agenția France Presse.

SUB PRETEXTUL „Ra
ționalizării producției" sau 
al „adaptării la conjunctu
ră”, patronii de întreprin
deri din R.F. Germania 
cqncediază zilnic aproxima
tiv 8 000 salariați. Numă
rul șomerilor a atins, ast
fel, în această țară, cifra 
de aproape două milioane. 
Din totalul forței de mun
că din R.F.G., procentul 
șomerilor a ajuns Ia 8,2 
la sută, un nivel record in 
ultimii 25 de ani.

ARMATA ISRAELULUI 
a reprimat cu brutalitate, 
marți Ia Ramallah (Cisior
dania ocupată), manifesta
țiile elevilor care cereau 
redeschiderea universității

Republica Sud-Africană: femeile africane
— victime ale politicii de apartheid

Da.ă apartheidul își e- 
xer< itu opresiunea asupra 
tuturor africanilor — băr
bați. femei și copii — u- 
nul dintre cele mai nega
tive efecte l-a constituit în
răutățirea rapidă a situa
ției economice și so
ciale a femeilor sud- 
africane. Apartheidul a lă
sat femeile africane în de
rivă într-un ocean de să
răcie și ariditate culturală. 
Apmtheidul a distrus în
săși fundamentul sistemu
lui african tradițional, în- 
chizind milioane de fentei 
africane în rezervații dis
persate în întreaga țară și 

despărțindu-le de bărbații 
lor, obligați să se angajeze 
ca muncitori în întreprin
deri.

In rezervațiile aride, băr
bații fără lucru sînt forțați 
să-și caute un loc de mun
că in zonele pretinse ale 
„albilor" ca muncitori e- 

migranți. In cel mai bun 
caz ei stau acasă numai cî- 
teva săptămîni pe an, dar 
cum soțiilor lor nu li se 
permite să-i însoțească, se 
întîmplă adesea ca cei doi 
soți să nu se vadă timp 
de mai mulți ani.

în tot acest timp, soțiile,

mamele, surorile rărnîn în 
„homelanduri" în care 
trăiește 70 la sută din 
populație, pe o suprafață 
reprezentînd 13,5 la sută 
din cea a întregii țări. In 
orice moment și fără un a- 
nunț prealabil, colectivități 
și familii de negri, în ma-

redus. La o muncă egală, 
. salariul lor este aproxi
mativ jumătate din cel al 
bărbaților' africani și nu
mai de 8 la sută-din 
al albilor.

In general, africanii 
folosiți ca servitori de 

(724 020

Din presa străină
(„LE DRAPEAU ROUGE")

joritate femei șl copii, pot 
fi duse cu forța în tabere 
de reinstalare, în regiuni 
îndepărtate de rezervații. 
Guvernul sud-african efec
tuează aceste dezrădăcinări 
pentru a elimina pretinsele 
„pete negre" — loturi de 
teren aparținînd africani
lor — considerate prea a- 
propiate de fermele 
de satele albilor.

Femeile 
reprezintă 

• treime din 
negri din 
reprezintă
parte a forței de muncă 
necalificată sau semicalifi- 
cată, cu un salariu foarte

africane, 
în prezent

cel

sînt
ca-
din

sau

care 
o 

oamenii muncii 
Africa de Sud, 
cea mai mare

1 508 030 africani activi, 
potrivit recensământului 
din 1970) sau ca muncitori 
agricoli în fermele apar
ținînd albilor (665 040). Le
gea asupra salariului mi
nim nu li se aplică, aceș
tia nebeneficiind de avan
tajele sociale sau de altă na
tură. Recent, din cauza re
cesiunii economice în Afri
ca de Sud, șomajul a de
venit o problemă din ce în 
ce mai 
bărbați, 
mei.

Lipsa 
dicală, 
tară, bolile de tot felul se 
traduc nu numai prin han
dicapul fizic, dar și printr-o

gravă atît pentru 
cit și pentru fe-

de îngrijire me- 
alimentația defiei-

mortalitate prematură în 
rînclul negrilor.. Subnutri
ția și bolile infecțioase 
constituie principalele - cau-' 
z.e ale mortalității in ria
dul copiilor negri. Mortali
tatea infantilă în rîndul 
negrilor este de 5—10 ori 
mai mare decit in 
albilor. In uncie 
rurale ale A fricii 
se , consideră eă 30 
50 la sută dintre copiii ne
gri mor inainte de a îm
plini virsta de cinci ani. 
Proasta alimentație are, 
de asemenea, consecințe 
grave asupra sănătății fe
meilor însărcinate și a dez
voltării copiilor.

Impunînd un slab nivel 
de instruire majorității co
piilor africani, regimul de 
apartheid din Africa de 
Sud își asigură mîna de 
lucru ieftină pentru mun
ca necalificatâ sau slab ca
lificată. Guvernul cheltuieș
te 48,55 ranzi pe an pentru 
fiecare copil african, față 
de 654 ranzi pentru fiecare 
copil alb, in timp ce există 
un copil alb la patru copii 
africani. Școlile negrilor 
sint supraîncărcate și slab 
utilate ; copiii nu au nici 
cu ce scrie.

(Agerpres)

cel , al 
regiuni . 
de Sud 
pînă la

anul acesta, 
navale nipone 
cu 74 la sută 
comenzi, față

șan- 
au 

mai 
de 

tre-

ASOCIAȚIA COMPANI
ILOR constructoare de na
ve din Japonia relevă, în- 
tr-un comunicat, că, în ia
nuarie 
tierele 
primit

. puține
aceeași lună a anului 
cut. Depresiunea economi
că — ce se face simțită și 
în acest sector — conduce 
la masive concedieri 
rîndul muncitorilor de 
șantierele navale.

Telex.
O viață pentru o 
idee — 
Procopiu 
1972). 
Șah.
Reportaj
De la Dubro-i ’e 
la Belgrad.
Doine, jocuri, cîn- 
tece din Țara de 
Sus.
Forum politico-i

deologic.
Tragerea Prono- 

expres. 
1001'de seri, 
închiderea progra
mului. 
Telejurnal.
Arc peste timp în 
satul românesc 
1907—1962—1982.

Drumul pînă la 
belșug.
Telecinemateca : 

Ciclul „Dosarele 
ecranului". „Croni
că de provincie". 

Producție a studio- 
ourilor cinemato
grafice braziliene. 

22,00 Telejurnal.
22,15 Muzică instrumen

tală cu orchestra 
condusă de Ionel 
Budișteanu.

Ștefan 
(1890—

16,25
16,40

16,55

17,15

17,40

17,50
18,00

20,00
20,20

20,40

pe alob:

Mica publicitate
CONVOCATOR•

Casa de Ajutor Reciproc și Asociația Pen-donari- 
loi convoacă membrii săi la conferința de dare de 
seama, ce va avea loc in ziua de 11 martie 1982, ora 
10, în localul Casei Pensionarilor din str. Ariton Pann, 
nr. 98 cu următoarea

ORDINE DE ZI :
1. Dare de seamă despre activitatea desfășurată 

pe anul 1981. Prezentarea contului de execuție, a pro
iectului de buget pe anul*T982 și a planului de măsuri.

2. Raportul comisiei de cenzori. COMITETUL (421)

VIN’D casă, strada Vasile 
Alecsandr, nr. 79, Vulcan. 
Informații toată ziua. (437)

SCHIMB apartament 2 
camere, Viitorului — Pe
troșani (case mici), cu’ si
milar cartier Hermes. In
formații, telefon 42684 du
pă ora 20 sau Frizeria Com
plex N. Bclcesiu. (434)

SCHIMB casă colonie, 
Cuza Vodă, 32, cu aparta
ment trei camere, etaj 1 
sau 2, zona piață, Hennes. 
Informații după ora 16. (436)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hob- 
jilă Paraschiva, eliberată de

Ga-

întreprinderea de confecții 
Vulcan. O declar nulă. 
(430)

PIERDUT legitimație 
cială de călătorie nr. 
eliberată de E.G.C.L. 
peni pe numele Covaci
vrilă. O declar nulă. (431)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nunvai- 
ler Violeta, ■ eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (432)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Catrina 
Constantin, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. îl declar nul. (135)

ANUNȚ DE FAMILIE

PĂRINȚII Ioana și Gheorghe, fratele Mircea și 
cumnata Elena împreună cu rudele apropiate anunță 
cu adincă durere încetarea din viață a iubitului lor 
fiu și nepot

IVAN ADRIAN (DAN) — 21 ani.
Inmormintarea va avea loc la Vulcan, joi, 11 

martie 1932. Amintirea lui va rămine veșnic vie în 
inimile noastre indurerate. (433)

mOACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Nicolae Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63 ; 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. N. Băicescu - 2.


