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Pe șantierul viitorului magazin universal din Petroșani se execută lucrările de finalizare a structurii de rezistență.Foto: Șt. NEMECSEK ,

Realizările sectorului — însumarea
aportului fiecărui om al colectivuluiRăspunzînd chemării Ia întrecere adresată de colectivul sectorului I al IM. Aninoasa către toate sectoarele de producție ale Văii Jiului, colectivul sectorului IV al I.M. Petrila, a depășit de la începutul anului prevederile la toți indicatorii. Despre activitatea acestui harnic colectiv, am aflat amănunte de la inginerul Iosif Drumuș, șeful sectorului :— în luna ianuarie, ca un prim pas pe calea redresării, au fost extrase în plus, față de prevederile planului, 631) tone de cărbune. în luna februarie am reușit un saJt considerabil realizând suplimentar peste plan 4.1 Q0 tone de, cărbune.
—■ Care sini principalii 

factori care au determinat 
aceste realizări ?— Pîrghia de bază, se știe, este creșterea productivității muncii, nivelul mediu planificat la acest indicator fiind depășit cti 6.00 kg de cărbune pe post.

’A

înfăptuirea programul» 
de mecanizare

obiectiv central al dezbaterilorLa I.U.M.P. conferința de dare de seamă și alegeri a analizat într-un mod critic și autocritic, într-un spirit de înaltă exigență comunistă activitatea desfășurată de comitetul de partid.. Darea de seamă și participanții la dezbateri au evidențiat în mod deosebit preocuparea comitetului de partid, a organizațiilor de bază din secțiile: uzinei, a tuturor comuniștilor privind înfăptuirea exemplară a programului de mecanizare a lucrărilor din subteran, program inițiat de conducerea partidului și statului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceausescu. Prin a- bordarea unui stil de mun- . că viu, dinamic, comitetul de partid a reușit să mobilizeze întregul colectiv în frunte cu comuniștii la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de .plan. Ca urmare a vredniciei muncitorești, a modului în. care a acționat la locul său de muncă, fiecare comunist, colectivului In pagina a 3-a
Conferințe de dare de seamă și alegeri 

în organizațiile de partid

Aceasta înseamnă, in primul rind, mai buna orga-, nizare a muncii, prin întărirea ordinii și disciplinei, și în context, valorificarea la parametri ridicați a zestrei tehnice, respectiv a celor două complexe mecanizate în funcțiune, un al treilea aflîndu-se în curs de montare. Realizări notabile am obținut și tn abatajele frontale cu susținere individuală. De asemenea, prin lucrările de pregătire executate pînă în prezent se asigură în totalitate linia de front, capacitatea productivă pentru întregul an în curs.
— tn orice activitate 

rodnică, deci și în sectoral 
IV, un rs»l de senmi îl au, 
desigur, kana pregătire 
vrafesiotudi. entnpeiențn, 
inițiativa și dăruirea de 
care dau dovadă membrii 

pateu exemplifica pe eîțiva 
dintre aceia care onorează 

.. cit cinste meseria de mi
ner ?— Rezultatele de ansam- 

de oameni ;ti muncii de la I.U.M.P. i-a fost conferit in anul 1980, Drapelul și Di. ploma de întreprindere fruntașă pe ramură în industria de utilaj minier.Atît darea de seamă cit și participanții la dezbateri au subliniat faptul eă procesul de înnoire a producției — în procent de 98 la sută — s-a datorat în mare măsură unei intense munci politico-orga- nizatorice de îndrumare, sprijin și control, desfășurată de comitetul de partid, de birourile organizațiilor de bază. „In prezent, spunea în cuvînțul său comunistul Gheorgha» Iliescu, este necesar ca activul de partid din uzină să-și concentreze eforturile spre punerea în funcțiune a halei de hidraulică și pe asimilarea cît mai urgentă a e- chipamentelor - hidraulice.• . C. GRAURE
(Continuare în pag. a, 3-a) 

blu ale sectorului sînt o însumare a aportului fiecăruia dintre lucrătorii săi. Printre cei mai buni se numără maiștrii minieri Constantin Marchidan, Constantin Oprea- nu. Ion Bușe. Dumitru Liteanu și Ștefan Toma. Din rîndul minerilor, se bucură de aprecieri deosebite minerii șefi de brigadă și de schimb Ștefan Alba, (brigada pe care o conduce a extras în luna februarie, în plus, aproape 4000 de tone), Nicolae Tă- ian, Leon Deac, Gavrilă Mihai, Francisc Kovacs,
(Continuare în pag. a 2-a)

De pășiri la producția fizică
Constantin Crâctane, eare 
datorită creșterii product».

Colectivul sectorului I al 
I.M. Dîlja depășește ritmic 
sarcinile de pian to pro
ducția fizica de cărbune, 
în cele două luni și jumă
tate care au trecut din a- 
cest an, brigăzile sectoru
lui au extras suplimentar 
peste 4500 tone de cărbu
ne. Dintre formațiile cu re
zultate foarte bune se de
tașează cea condusă de

Cetățenii iși înfrumusețează cartierulFormația de lucru condu -ăile minerul Gavrilă Mesaroș (primul din stingă), datorită consecvenței și hărniciei ce o caracterizează se numără în rîndul celor mai apreciate brigăzi ale sectorului II de ia I.M. Paroșeni.

Diplomă 
de onoarePentru rezultate deosebite în viața de organizație, activitatea economică și procesul de 

educație, organizațiile 
U.T.C. ale erașutai lar- 
peni și întreprinderii 
miniere din aceeași lo
calitate au fost distinse 
recent cu Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C. 
de organizație fruntași. 
Evenimentul care a ■- 
vut Ioc in preajma ani
versării a 66 de ani de 
ia crearea U.T.C. și 25 
de ani de existență a 
U.A.S.CJt. îi stimulează 
pe tineri în activitatea 
consacrată îndeplinirii 
sarcinilor politice, eco
nomice și sociale.

wtății muncii cu peste 1000 
kg pe post a extras peste 
prevederile planului 1700 
tone de cărbune. Rezultate 
bune în acest început de 
an au obținut și brigăzile 
conduse de Petru Carp, 
Vasile Zaharia și Ștefan 
Herman.

Duminica trecută, în cel meii mare cartier al ora-1- șului Petroșani, Aeroport, au fost întreprinse, cu deplin succes, ample acțiuni de înfrumusețare, la care- au participat un număr mare de cetățeni de pe toate străzile cartierului. . Primii au ieșit la lucru elevii școlii generale nr. 5, în număr do peste 350. Sub conducerea directorului adjunct, Mihai Ferenczi, și a profesorilor Maria Iațenco, Teodora Burlec, Maria Draica și Constantin To- roapă, elevii au strîns și depus în containere restu

PROLETAR). Bill VOATE -ȚĂRILE, UNIȚl-VAl

Tineretul Văi Jiului—inteiprat 
într-o dkiamică activitate

economică și educativă■ Alături de comuniști, de ceilalți oameni ai muncii, tineretul patriei noastre — condus și educat de partid — se află angajat eu însuflețire și cu entuziasmul specific vîrstei în ■ eroica operă creatoare a poporului nostru, de edificare a socialismului. De eurînd desfășurate, adunările generale de dări de seamă și alegeri din organizațiile de bază ale U.T.C. au creat premisele de îmbunătățire a întregii activități poiitico-organizatori- ce și educative desfășurate în rîndurile tineretului, de conștientizare asupra rolului deosebit ce-i revine în societate si de a dinamiza și mai mult participarea lui cu înalt devotament revoluționar și patos patriotic la înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xll-lea al partidului, a sarcinilor cincinalului ca-' lității și eficienței.La fel ca în întreaga or

rile vegetale și reziduurile de pe zonele verzi din jurul școlii și de pe străzile Oituz, Unirii și Viitorului.Elevii de la școala generală nr. 6, în număr de • aproape .300, au greblat spațiile dintre blocuri destinate florilor și au adunat în grămezi aluviunile de pe strada Independenței. Aceste grămezi au fost încărcate în autobasculante de profesorii Elena Be- lei, Mihail Enache, Mircea Cîmpeanu, Gabriela Marc, Doina Spafiu, Gheorghița Nanu, cărora li s-a alăturat președintele asociației 

ganizație revoluționară a tineretului din patria noastră, aceste premise au fost create și în organizațiile U.T.C. „lin Valea Jiului. Odată cu alegerile s-a procedat la îmbunătățiri de structură, 'crescînd la peste 500 numărul organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, instituții și școli, asigurîn- du-se totodată un activ de 2200 uteciști în organele noti alese. Putem spune deci că organizația noastră municipală dispune de o forță capabilă să realizeze noua calitate în munca U.T.C., să se implice intr-d dinamică activitate economică și educativă, A- cesta și este de fapt sensul spre care au fost instruite noile organe ime-
ton (ARAIMANEANU, i 

prim-secretar al Comitetu
lui municipal Petroșani, al 

U.T.C.

'Conti num* tn pag a t-a)

de locatari nr. 4, Mihai Vîșlovschi.In afară de elevii școlii generale nr. 6 au participat la acțiunea de muzică patriotică cetățenii Gheor- ghe Sțoian, Florica Cretan, Alexandru loncelescu. Ni- colae Măciucă, Constantin Mica, Marja, Florica și Hie Știucă din blocul 1, scara 2. Lucrări - executate : greblat, curățat pomii db' uscături, săpat și pregătit aproximativ 4C0 metri pa-Constantin DANILA
(Cgntinuare in. pag a 2-a)
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CABINET
LUPU ALEXANDRU, 

Vulcan: Concediul de o- dihnă se acordă, potrivit art. 1 din Legea nr. 26/ 1967, persoanelor încadrate tn muncă în raport de vechimea în muncă, astfel i pînă la 5 ani — 15 zile lucrătoare; de la 5 la 8 ani — 16 zile lucrătoare ; de la 8 la 11 ani — 17 zile lucrătoare; de la 11 
la 14 ani — 18 zile lucrătoare ; de la 14 la 17 ani — 19 zile lucrătoare ; de la 17 la 20 ani — 21 zile lucrătoare, iar peste 20 de ani — 24de zile lucrătoare. De asemenea, persoanelor care lucrează în locuri cu condiții deosebite de muncă li se acordă un concediu suplimentar care se calculează proporțional cu timpul lucrat în condiții deosebite. Deci, după cum rezultă din scrisoarea dumneavoastră trimisă redacției, în anul 1981 nu ați beneficiat de concediu suplimentar pentru condiții deosebite. Aveți dreptul la acest concediu; solicitați întreprinderii la care lucrați, să vă acorde concediul respectiv.

BATMALAI IOAN, Lu- 
peni: Pensia de urmaș se acordă, în conformitate cu dispozițiunile Legii nr. 3/ 1977, numai copiilor și soției. Deci dumneavoastră nu puteți beneficia de pensia de urmaș, pe luna ianuarie, a lui Merca Neti. Ați beneficiat însă, potrivit H.C.M. nr. 880/1965, de ajutor material în caz de

Realizările
(Urmare din pag. 1}Gheorghe Bobocioiu, Gheor- giie Cojocaru

— Intr-un sector- în ca
re este evident gradul 
înalt de mecanizare in a- 
bataje și pe traseele de 
evacuare a producției, un 
rol important revine per
sonalului electromecanic...— Desigur. Buna funcționare a utilajelor, remedierea defectelor în timpi optimi sint factori primordiali in buna desfășurare a procesului de producție. Amintesc printre cei mai harnici pe maiștrii loan Timar și Iosif Demeter, pe lăcătușii Ion Bolunduț, Ni- - colae Trifan, Ilie Tîrlea, Eugen Secui, Grigore Bu- rada. Nieolae Bestia, Fio-

Premieră teatralăîn 21—22 martie, sub auspiciile Teatrului de stat „Valea Jiului'' se vor desfășura ample manifestări culturale sub genericul „Goethe — contemporanul nostru", prin care se vor celebra Împlinirea r 150 de ani de la moartea marelui titan a! poeziei gc-mane. In aci-d context, mime, va avea loc vizionarea viito

JURIDIC
deces (500 lei, pe care 
î-ați primit).

PETRIȘOR DUMITRU, 
Petroșani i Femeile care cresc unul sau mai mulți copii pînă la vîrsta de 7 ani și cele gravide, au posibilitatea, potrivit art. 158 din Codul Muncii, de a înceta activitatea pe acest motiv, beneficiind de vechime neîntreruptă în muncă și de vechime neîntreruptă în aceeași unitate dacă se reîncadrează în muncă în termen de 90 de zile de la data cînd copiii au împlinit vîrsta respectivă ; potrivit art. 11, .'din. 2, litera „c" din Legea nr. 26/1967 privind concediul de odihnă, în primii doi ani după încadrare vor primi concediul de odihnă integral, nu redus la durata minimă, ca în alte cazuri, de desfacere a contractului de muncă. In consecință, au dreptul de a se încadra în muncă cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

IOAN AILENEI, Petro
șani : Scrisoarea dumneavoastră trimisă redacției nu conține suficiente elemente pentru a ne convinge că vă încadrați în art. 12, litera „d“ din Legea nr. 7/1972. Vă mai comunicăm că potrivit art. 133 Codul penal, reabilitarea face să înceteze decăderile și interdicțiile precum și Incapacitățile care rezultă din condamnare. Reabilitarea nu are ca urmare obligația de reintegrare în funcția din care — persoana in cauză — a
sectoruluirean Toma și pe electricienii Nieolae Contea, Ștefan Rotaru și Marin Tuțuc.

— Există în sector și ti
neri pentru care modul în 
care se achită de sarcinile 
trasate constituie o pre
misă a faptului că vor de
veni buni mineri ?— Printre aceștia se numără Gheorghe Julan Gheorghe Pascal, Constantin Enea, Gheorghe Stînga- ciu. Pentru acești tineri în cadrul I.M. Petrila se organizează și în acest an cursuri de calificare în meseria de miner și în cele de lăcătuș și electrician de mină, aceasta constituind un argument în plus că vor desfășura și în continuare o activitate productivă eficientă.

Ionel ZMAU, 
corespondent, 
I.M. Petrila

rului spectacol al teatrului nostru „Ifigenia in Taurida". Vor transpune in see. nă replicile personajelor lui Goetiie actorii ; Mire- la Cioabă, Mihai Olița, Valentin Vlădăreanu, Adrian Zavloschi, Alexandru An- ghelestu, indrumați de re. gizorul clujan Aureliu Ma. nea, scenografia fiind semnală de Elena Bu/.dtfțjan. 

fost scoasă în urma condamnării. Dacă considerați că datele înscrise în cazierul judiciar nu corespund situației reale, ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale puteți face la organele de miliție, cerere de rectificare. în cazul în care cererea de rectificare este respinsă, puteți introduce, în termen de 30 de zile, contestație la judecătorie.
POPESCU PETRE, Pe

troșani : Potrivit art. 22 din Legea nr. 12/1971 și art. 17 din Legeh nr. 57/ 1974, acordarea pentru muncitorii calificați a treptelor superioare de retribuire se face o dată pe 
an. în cursul unui an pot fi trecuți în trepte superioare de retribuire cel mult 40 la sută din numărul total al muncitorilor din- tr-o întreprindere. 'întrucît dumnevoastră nu ați îndeplinit la data acordării treptelor (1 februarie a.c.) condițiile prevăzute de lege, nu vi s-a acordat o treaptă superioară de retribuire. Este legal cum s-a procedat în cazul dumneavoastră.

Constantin GRAURE, 
jurist

Cetățenii Iși înfrumusețează cartierul
(Urmare din pag. 1)trați pentru cultivat legume.Intr-un ritm deosebit de viu s-au desfășurat acțiunile de înfrumusețare pe 

strada Păcii. în mai puțin de trei ore, aspectul străzii a fost complet schimbat. Se pot mîndri cu rezultatele obținute locatarii Adriana Homan, Ion Gorgan, Mihai Sandu, Ion Hormung, Constantin Cio- banu. Constantin Cățan, Nina și Petru Tănascu, Elena Ciuciur,-Maria Sulu, Paștiu Bărbii, elevii Cristi Cesăuan, Valența Roșea și alții din blocul 3. După, citeva ore de muncă încordată, cetățenii Petru Tur- cu, Gheorghe Moise și Constantin Ciocoiu din blocul 16 au reușit să astupe o groapă adincă lăsată așa, de mai multă vreme, după schimbarea unei conducte de apă chiar în fața scării. Celelalte lucrări de înfrumusețare s-au desfășurat sub conducerea res

Tineretul Văii
(Urmare din pag. I)diat după alegeri. Pornind la lucru, noile organe U.T.C. sînt chemate mai mult ca pînă acum să amplifice întrecerea utecistă „Tineretul — factor activ în realizarea obiectivelor deceniului științei, tehnicii, calității și eficienței" — întrecere în cadrul căreia să determine pe fiecare tînâr din echipă, formație sau brigadă — mai ales din minerit — la o muncă plină de entuziasm șî dăruire pentru realizarea planului și angajamentelor lună de lună la extracția cărbunelui, în construcția de Utilaj minier, pe șantierele de investiții și în celelalte domenii de activitate. Prin acțiuni patriotice inițiate în sprijinul producției, prin cele de colectare și valorificare a metalelor vechi și a deșeurilor refolosibile, tineretul să-și sporească contribuția la realizarea planului economic propriu —1,9 milioane lei la economii finanțate — al organizației municipale a U.T.C. pe a- cest an. De fapt putem ra

ponsabilei de bloc Ioana Vesa, ajutată de Nieolae Sălindar și alți locatari. La blocul 18, printre alții, acțiunea de înfrumusețare 
a fost susținută de cetățenii Constantin Simota, George Moraru, Dezideriu Laszlo, Nieolae Dragomi- rescu și Aurel Moca. Locatarii Mihai Todovciue, Victor Suciu și Traian Ba- diu din blocul 18 au curățat gardul, viu și au pregătit circa 200 ' mp straiuri pentru cultivat legume și zarzavaturi.La întreținerea străzii Viitorului cu strada 1 Iunie, cetățenii Mlhai Deji și Dumitru Ștefan au nivelat un teren afectat de lucrările de termoficare eu o suprafață de 130 mP-Pe strada Aviatorilor, la blocul 32, au acționat cetățenii Antonie Caramete, Nieolae Dascălu, Costică Bălan, Constantin Alămă- geanu, studenții Gavril •Vadody și Eleodor Georges U. Ei și-au procurat ineă din cursul săptăminii 

porta că angajameâ&iil de a realiza 30 la sută dih planul economic propriu, cu care întîmpinăm apropiata aniversare a 60 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist din România și a 25 de ani de la înființarea UA.S.C.R., a fost îndeplinit. Ne mai. rămîn de realizat 1,3 milioane din planul economic propriu, iar organizațiile U.T.C. sînt datoare să mobilizeze intens- tinerii în acțiunile patriotice vizînd colectarea din întreprinderi a celor 350 tone fier vechi și 30 tone cupru și alte metale neferoase, precum și de la populație a celor peste 200 000 sticle și borcane, 5 tone hîrtie, 10 tone textile și altor deșeuri recuperabile. Odată cu acțiunea pentru reintroducerea în circuitul economic a acestor valori materiale, tineretul Văii Jiului din întreprinderi, institute de cercetare, laboratoare, de pe șantiere, din școli și facultăți, este chemat să-și amplifice participarea în creația tehnico- științitică de masă, în e- fortul pentru creșterea pro- 

țevi de fier și sîrmă șt au procedat duminică la împrejmuirea zonei verzi a blocului cu un gard din aceste materiale cu o înălțime- de peste jumătate de metru, sîrma fiind introdusă prin clouă găuri făcute in țevile de fier. Cu a- <clași fel de gărduleț au făcut împrejmuirea zonei verzi și locatarii.din blocul 5 de pe stradă Venus, Printre aceștia menționăm pe Alexandru Miluit, Ion Brădescu, Sever Cristea, Petru Negru, Gheorghe Clipiri, Constantin Grigo- rițu, Andrei Balint, Nieolae Tunaru.('urâțenie generală in jurul blocurilor au făcut si alți cetățeni din -artier. Spre exemplu, la blocul 13 din strada Saturn au participat la acțiunea de înfrumusețare Gheor- ghița Sandu, Estera Vas- villa, Ecaterina Crudu, Veronica Antonoaie, Petra Mitruș, Dina Saturn.

Jiuluiductivității muncii,’ îmbunătățirea calității produselor și reducerea cheltuielilor de producție. Organizațiile U.T.C. din întreprinderi trebuie să îndrepte asiduu preocupările tineretului spre ridicarea continuă a nivelului de calificare și perfecționareprofesională, iâr cele din școli spre îmbunătățirearezultatelor la învățătură în vederea încheierii unui an școlar fructuos. Concomitent cu toate acestea, din partea tineretului se așteaptă cu încredere în a- ceastă primăvară, o largă participare, prin acțiuni patriotice de anvergură, la amplele lucrări edilitar- gospodărești și de înfrumusețare a localităților municipiului, ce au demarat în aceste zile.Garanția unei astfel de activități efervescente în rîndurile tineretului nostru, o constituie, firește, întărirea vieții interne de organizație, a întregii munci politico-organizato- rice și educative desfășurate de organele și ocșta- nizațiile U.T.C. în a^A. sens organizațiile U.T:c. ’ trebuie să urmărească cu exigență sporită înfăptuirea întocmai a propunerilor făcute de uteciști și a programelor de măsuri a- . doptate în adunări de dări de seamă și alegeri, încărcarea cu sarcini concrete a fiecărui tînăr șî îmbunătățirea prezenței și participării la dezbaterile din adunările generale U.T.C., la învățămîntul politico-ideologic, la acțiunile edu- cativ-patriotice și manifestările cultural-artiștice din cadrul Festivalului național „Cîntarea României", la intre orile sportive din etapa de vară a Pleiadei»!Una dintre unitățile comerciale cu un bun vad este și magazinul nr. 2 inercerie-galante- rie al l.C.S.M.I. Petroșani.
Sub' egida
„Daciadei“r *"

• GOSPODĂREASCA. |n centrul comunei Aninoasa este in lucru o stație de autobuz, menită să servească pasagerilor pentru adă- postirea de intemperii. Stația este amplasată la capătul liniei de autobuz Pe- troșani-Aninoasa. In cadrul aceleiași construcții ya fi amenajat și un punct de colectare a laptelui.

-Printrfc activitățile desfășurate sub egida ,,Dm iadei" din cadrul Autobazei de transport Petroșani a C.M.V.J. se numără și meciurile de fotbal intre secții. Desfășurîndu-se la nivelul fazei pe întreprindere, simbătă a avut loc meciul dintre echipele garajelor din Petroșani și Vulcan.In urma unui joc mai constructiv reprezentativa garajului din Petroșani, deși a jucat în deplasare, a ciștigat cu scorul de 
8—1.Golurile au fost înscrise de ; Manda, Pirlea, Con- drachi și Ciupală.Vasile BELDIE

' •
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SAN1TARIICEP L ȚI. Inrasele Văii desfășoară, za pe curbului uitării testare tă de pal al nierilor. Etapa a concursului în 20 martie.,• REVIZII. De la filiala din Petroșani a A.G.R. aflăm că, pînă ieri, doar 
128 din. cei peste 1 5Q0 de 
membri ai A.G.R. au efec

PRI- o- se fa- con- „Sa-mani-
toateJiului miine, localități a pionieresc pricepuți", educativă organizâ- Consiliul munici- organizațici pio- municipală va avea loc

tuat revizia anuala a au. toturisinelor proprietate personală. Acțiunea trebuie încheiată la 1 iunie, iată de ce, pentru evitarea aglomerării, îi invităm pe cei care au amînat pînă acum această obligatorie „toaletă" de primăvară a autoturismelor să se adreseze din timp meseriașilor de la A.G.R.
• „OCAZIE". Lucrările de aducțiune a apei pota- bile și de termoficare prilejuiesc, în orașul Petroșani, săparea unor lungi șanțuri pentru pozarea con

ductelor. Pe lungi distante, ca de exemplu pe strada principală — porțiunea'dintre fostul cinematograf „Republica" și Piața Victoriei, precum și in zona cartierului Tudor Vladimirescu, in aceste zile, din șanțuri a . fost excavat un mare volum de păniînt. De fapt, lut tocmai bun pentru buraj la lucrările de pușeare din subteran. Gospodarii de la minele Văii Jiului n-ar trebui să piardă ocazia (mai ales că lutul trebuie doar încărcat în autobasculante) de a se aproviziona conve

nabil cu painint de buraj.
• SOLUȚIE, lată ce caută responsabilii cinematografului „Muncitoresc" din Lupeni, pentru a putea ruin și in această sală (foarte frumoasă, dealtfel !) filmele programate. De ce nu se poate ? Pentru că este în permanență frig. Poate totuși cei care răspund de a- cest cinematograf vor găsi soluția necesară. .Măcar pînă la vară 1
« TRICOLORI. Luptătorul- Aron Cîndea, din garnitura ' de liberiști a 0.G.S 

Petroșani, precum și colegele sale Livid Gheorghițâ și Dorina Crețu, practicante ale săniei, au fost che. mâți in loturile reprezentative, pentru a apăra culorile patriei în întrecerile internaționale ce se vor disputa, în perioada imediat următoare, în R.D, Germană.
Rubrică realizată dc 

Ion VULPE
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Conferințe pentru dare de seamă și alegeri 
în organizațiile de partid

Noul organ ales — mai aproape 
de cerințele șantierelor

Preocupări susținute pentru 
îmbunătățirea transportului feroviarConferința pentru dare -de seamă și alegeri din cadrul Grupului Petroșani al Trustului de construcții Hunedoara a constituit un mo. ment de angajare comunis-» tă în efortul de perfecționare a vieții interne de par. tid și a activității de pe șantiere. Darea de seamă a comitetului de partid a scos în evidență metodele bune folosite în munca politico- _ educativă, realizările obți- 'nute de întregul colectiv sub conducerea organizațiilor de partid. Printre altele, darea de seamă a apreciat că un fapt pozitiv îl Constituie preocuparea susținută a comitetului de partid^ birourilor organizațiile' țde bază pentru înfăptuirea sarcinilor economice, pentru respectarea termenelor de predare a apartamentelor și a celorlalte o. biective de investiții social culturale din municipiu. Comuniștii au adus o contribuție de seamă la reducerea cheltuielilor materiale de pe șantiere, la creșterea eficienței economice și la obținerea beneficiilor. Organizațiile de partid au obținut succese în ceea ce privește primirea în partid, legarea învățămîntului „ politico-ideologic de problemele economice ale șantierelor, întărirea ordinii și" disciplinei.Intr-o atmosferă de exigență comunistă, revoluționară darea de seamă și mai ales dezbaterile au scos in evidență lipsurile, neajunsurile manifestate în activitatea comitetului de partid, jalonînd direcțiile de activitate în viitor pentru -perfecționarea stilului și metodelor în munca politi-

In preajma cantinei 
minerilor din Lupeni se 
construiește un ansam
blu de blocuri cu zeci 
de apartamente și gar
soniere destinate tineri
lor mineri. în imagine, 
echipa condusă de Ion 
Mănărăzan lucrează la 
turnarea betoanelor la 
nivelul III al blocului 
105, tronsonul A. 
Calitatea procesului de țîtică sau practica în pro- prșgătire a viitorilor speti- ducție.aliști în minerit, prin. Irite- intr-o atmosferă de cău- multilaterală și,efi- tare a celor mai adecvate eienta a invațămintului cu

că de conducere a întregii activități a grupului de șan. tiere. „Comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază — aprecia în cuvîntul său Constantin Călătoru de la șantierul 3 Lupeni — trebuie să manifeste mai multă operativitate, promptitudine în analizarea fenomenelor negative care se manifestă pe șantiere. Nu de vorbărie avem nevoie în organizația de partid, ci
Grupul II construcții

«*■■****»•>•»«•*»■■■■■■■>?■

cercetarea, proiectarea și producția, a fost ideea dominantă în conferința pentru dare de seamă și alegeri de la Institutul de mine din Petroșani. Prin date comparative, care sintetizează activitatea politico-i- deologică, profesională, cercetarea științifică și cultu- ral-educativă, s-a remarcat, într-un spirit de analiză și de căutare a celor mai necesare căi de acțiune, că rezultatele cu care s-a încheiat ultima sesiune de examene sînt neșatisfăcă- țoare. Obiectivul principal al organizațiilor de partid din institui este îmbună- țățirea calitativă a procesa, Jui de învățămînt, indicata, rttl ce sintetizează întreaga activitate desfășurată Me Șadrele* didactice și sfu» âtenți în timpul cursurilor, Semin ariilor și lucrărilor de laborator, în creația știin.

de fapte. Or, de multe ori chiar și la nivelul comitetului de partid s-a constatat că măsurile stabilite după . îndelungi .. discuții n-au fost înfăptuite". In intervenția sa scurtă, dar la obiect, . Vasile Strofe, de la șantierul II Vulcan a cerut ca „în viitor cadrele tehnice din conducerea grupului de șantiere să țintă., seamă de propunerile oamenilor, iar comitetul de partid să dovedească exigență sporită față de comuniștii care nu rezolvă sarcinile ce le-au fost in. credințate". S-au formulat critici îndreptățite cu privire la preocuparea slabă față de asigurarea unor condiții mai bune de muncă și de viață pentru constructori. „Este dureros că ne pleacă oamenii de pe 

măsuri, darea de seamă și participanții la dezbateri au evidențiat cauzele care au determinat această situație, t-emareîndu-șe îndeosebi neîncadrareâ studenților în 
Exigente în pregătirea viitorilor specialiști mineri
disciplina universitară, slaba combativitate a asociației studențești care nu contribuie cu spirit revolu. ționar pentru crearea unei Opinii colective de intoleranță față de indisciplină. JDe aceea, -după cum au șybliniat prof. dr. ing. Ște. fan Covaci, șef lucrări ing. 
Ion Mirîță, prof. dr. ing. Dumitru Fodor, este necesară o sporire a exigenței în întreaga activitate în, structiv-edubativă, pentru a determina formarea unul clTmaf de muncă, de ordine 

șantiere, arăta pe bună dreptate comunistul lori Tobă, De ce 7 Fiindcă nu sînt asigurate condiții corespunzătoare de viață. Comitetul de partid cunoaște de ^ni de zile această situație, .dar nu a luat măsuri. Se fac doar planuri de măsuri și promisiuni care nu au acoperire in fapte1'. Ștefănică Nicolae, Eli- sabeta Furdui, Marin Dra- gu, Florea Patru, Viorel Ilărănguș au subliniat ne- ceșitatga preocupării pentru stabilizarea forței de muncă, îndeosebi a tinerilor. „De patru ori s-au refăcut instalațiile sanitare la căminul constructorilor din Lupeni, în mai puțin de doi ani. In prezent iarăși sî.n>t «deteriorate. Calitatea unor lucrări nu corespunde cerințelor. Iată de ce orga, nizația de partid trebuie să-și. concentreze atenția și asupra problemelor de disciplină*',  propunea, printre altele. Grigore Alexandres-, cu. Numeroase alte . propuneri vizînd îmbunătățirea muncii politjco-educative la nivelul comitetului de partid au mai formulat to va. rășii Gheorghe Bețivu, .Nicolae Androftache, Aurel Pălivan, Ion Constantin, Dumitru Țurnă.Tri cadrul conferinței to-? varășui Dumitru Bălan a fost reales în funcția de secretar al comitetului de partid.
Viorel STRAUȚ 

și discrpiină în pregătirea ritmică a studenților.In cei 34 de ani de e- xistență în Valea Jiului, Institutul de mine s-a implicat îp activitatea minieră, activitatea de cercetare științifică avînd o Valoare economică și educativă, cu implicații mari în pregăti

rea viitorilor specialiști a căror atitudine de promovare a tehnicii și tehnologiilor moderne se formează în timpul studenției. In cadrul conferinței de partid Ș-a remarcat că în anul u- hlversi'tar 1980—1981 au activat 30 de cercuri de cercetare științifică studențească, cei peste 900 de studențl, îndrumați de cadrele didactice, au luat în studiu 249 teme, prezentate cu succes în manifestări științifice din institut și din. țară. Desfășurată pe bază

Preocupările comitetului de partid pentru îndeplinirea indicatorilor de plan, creșterea siguranței circulației, reducerea cheltuielilor materiale, întărirea ordinii și disciplinei, pregătirea profesională a tuturor lucrătorilor și folosirea judicioasă a mijloacelor de transport — iată principalele obiective ale analizei făcute în conferința de dare de seamă și alegeri de la complexul C.F.R. Petroșani. Analizînd activitatea comitetului de partid, a tuturor comuniștilor în perioada care a trecut de la ultimele alegeri; s-a subliniat că a crescut rolul conducător a-1 organizației de partid, fâpț concretizat în realizările economice. Cifrele prezentate la principalii indicatori : < „sarcina statică", „rulajul Vagonului de marfă", „tonaj tren marfă", „producția globală", „parcurs mediu tren de călători și marfă" prezintă îmbunătățiri în medie cu 2 la sută în’1981 față de 1980. Discuțiile, purtate sub semnul unei înalte exigențe comuniste, al spiritului critic și autocritic, au prilejuit referiri concrete la problemele de maximă importanță vizînd îmbunătățirea activității de transport feroviar. Iată cî- teva exemple : se cere intensificarea educației tuturor membrilor _de partid ca aceștia să influențeze toți oamenii muncii in creșterea 

de contracte, activitatea de cercetare științificii a cadrelor didactice este cuprinsă, în anul 1981 în 34 de contracte cu o valoare de peste 9 milioane-lei, în cinci propuneri de invenții și o inovație. Aceste rezultate, care cuprind și practica în.procțp.’ție, nu expri

mă în întregime potenția-^ lui creator. importantele rezerve oare mai sînt in domeniul atragerii și formării unui număr mai mare de studenți la o activitate continuă, izvorîtă din necesitățile, actuale ale mineritului din Valea Jiului și din țară. Rezultatele bune obținute și în viața cul- tural-educativă și sportivă din institut sînt uihbrite, însă — spuneau studenții Valeriu Ursan, președintele: Consiliului U.A.S.0., Radu Sorin, Egri . .Angela. Lazăr Ciroe,; conf. dr. ing. 

responsabilității în muncă. Se cere sprijin Regionalei C.F.R. .Timișoara și consiliului popular municipal pentru amenajarea corespunzătoare a clădirii de călători și a instalațiilor a- ferente, construirea unui cămin de nefamiliști pentru noii veniți (Octavian Dragotă, șeful stației C.F.R. Petroșani) ; o mai strînsă colaborare între unitățile C.F.R. și preparați!cum și alți beneficiari), re- zolvarea problemei vagoa-
Complexul C.F.R.

Petroșani

nelor defecte și murdare, sosite din afara R.C.M.-ului, (Victor Iloiu, șef R.C.M. Petroșani) ; o mai strînsă colaborare, permanent ajutor și îndrumare a organizațiilor U.T.C. de către organizațiile de partid, reducerea fluctuației de personal tînăr, printr-o sprijinire mai eficientă a tinerilor, respectarea termenelor de acordare a categoriilor de retribuire, asigurarea spațiilor de locuit pentru tineri (Marian Izidor — secretarU.T.C.), aprovizionarea cu rechizite de semnalizare, iluminarea drumului de ac.ces de la podul Dărănești loan Alexandru TATAR

A

înfăptuirea programului 
de mecanizare

(Urmare din pag. 1)Trebuie< să Spun că de a- ce-astă capacitate de producție depinde realizarea sarcinilor noastre de plan in acest an și că trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a ne încadra în termenul de punere în funcțiune". Alți comuniști ca Gavrilă Dan, Petru Di. nu, s-au referit în cuvîntul lor la calitatea produselor, la necesitatea eliminării rebuturilor, precum și la întărirea controlului pe faze de operații, recomandînd totodată comitetului de partid și e.o.m.. să ia măsuri .de perfecționare a pregătirii profesionale a per-Gheorghe Oncioiu, prof. dr. ing. Ion Marian, cont. dr. Vasile Iman — de nesatis- făcătoruî indicator de pro- movabilitate la examene, ceea ee a determinat, încă din prima zi a acestui semestru al. anului universitar, o diversificare a metodelor de iliuncă folosite, sub conducerea comitetului de partid, de asociațiile studențești, tie cadrele didactice coordonatoare de grupe. Apreciată din punct de vedere. âL rezultatelor activitatea' de partid de la Institutul de mine trebuie să fie mai exigentă, concretă, continuă, să stimuleze inițiativele studențești, pentru a se realiza, printarO armonioasă și eficientă in. tegrare a îriyăț&mîntului cu eercetarea și producția, un substanțial, spor de calitate.Conferința ales pe tovarășul prof. dr. ing. Nicolae Duna, prorectorul Institutului de mine, în funcția de secretar al -comitetului de partid. ' ’ . ..................
Tiberiu SPÂTARU 

la Depou (Petru Peiroi, in- ] instructor tracțiune — de- j pou), utilizarea mai bună ■ 
a instalațiilor T.T.R., parti,, ciparea oamenilor muncii la activitățile obștești (Gheorghe Bilgăr — șef sector T.T.R.), îmbunătățirea bazei de materiale de igienizare, acordarea unui mai mare interes activității sportive, (Victor Bădulescu — medic dispensar C.F.R.),(pre- - colaborare mai rodnică între mișcare și revizie, asigurarea reviziei de vagoane cu meseriași și școlariza-rea prin Grupul școlar C.F.R. Timișoara, a unor tineri pentru meseriile de sudori electrici, lăcătuși, care să fie repartizați lă Petroșani și nu în altă parte (Nicolae Vișan și Nicolae Colceriu — revizia de vagoane) ; mai mult interes pentru acțiunile cultural- artistice ; autobuzul de perișor să plece din piața Victoriei, la 6,45, și nu la 7,15, pentru a putea fi u. tilizat și de navetiștii ce. feriști de la Triaj (ing. Ro- dica Ardeleanu — Atelierul de zonă Petroșani).Conferința a ales ca secretar al comitetului de partid al complexului C.F.R. Petroșani pe tovarășul Viorel Svichiu.

sonalului din cadrul corn, partimenidlui C.T.C. Cu privire: la viața internă de partid, comunistul Villielm Lojadi afirma ; „In organi- , zația noastră de bază au fost primiți în partid 28 de oameni ai muncii. Semnificativ de consemnat este faptpi că, încă de la prima adunare generală, toți au venit cu propuneri și măsuri concrete menite să conducă la îmbunătățirea activității productive".Participanții la dezbateri, Dumitru Lupu, Iosif Pasz- ternak, Nieușor Vulpe și Mircea (Inia s-ati referit in cuvîntul lor la necesitatea Întăririi ordinii și disciplinei, a reducerii cheltuieli, .lor materiale, la gospodărirea mai judicioasă a materiei prime, la asimilarea de piese și subansamble. Alți •omimișli ca loan Dorire, Antal Szigismund, 1/i- . dor Căpeț și Iosif Kele- men„ au subliniat, eu precădere, necesitatea intensificării lucrărilor la noile hale de producție, finalizării stănduriloțr. de probă, pregătirii profesionale a tineretului, făcînd totodată valoroase propuneri menite să conducă la îmbunătățirea activității productive, la perfecționarea stilului .și metodelor de lucru . ale comitetului de partid. • Uonferinta de dare de seamă și alegeri de la I.U.M.P. a evidențiat hotărîrea comuniștilor, a întregului colectiv de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea - programului de mecanizare,. adueîndu-și astfel contribuția la sporirea .producției șt pl'OdlKtlVIUițli muncii in abatajele Văii Jiului.Conferința a reales a secretai a’l comitetului de partid pe .tmacășul fon Predoi.
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FILMtAcțiuni in favoarea păcii și dezarmării
1
i-

SâMTO

în context a fost relie- ' “ ___ " ’ i . activitatedesfășurată de președintele Nicolae Ceawșescu pentru . asigurarea unui climat de pace,, securitate și conlucrare în Europa și în întreaga lume,A fost organizată, totodată, o expoziție documentară de fotografii de carte românească, loc de frunte fiind prezentate opere ale președintelui Nicolae Ceausescu,

LONDRA 16 (Agerpres),— La Londra s-a desfășu- fată neobosita rat o .adunare festivă dedicată împlinirii a 100*  de ani de la nașterea lui Nicolae Titulescu, organizată de Uniunea națională a sindicatelor muncitorilor feroviari’ din Marea Bri- țanie. Cu acest prilej. Tom Ham, președintele uniunii, a evocat personalitatea, concepția și activitatea politică. desfășurată de marele diplomat român, dedicată păcii și securității europene.
și la

T

Congresul al XVII-lea 
al sindicatelor sovietice

MOSCOVA 16 — Trimisul Agerpres, I. Dumi- trașcu, transmite : La Moscova au început, în prezența partid și lucrările XVII-lea sovietice, peste 5000 de delegați reprezentând organizațiile sindicale din întreaga țară.Participă delegații din numeroase țări, precum și ale uaor organizații internaționale. Din țara noastră este ’ prezentă o delegație condusă de Cornel

conducătorilor de de stat sovietici. Congresului al al . sindicatelor Sînt prezenți

Onescu, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a din România.L.I. Brejnev, neral al C.C. . ______președintele Prezidiului Sovietului: Suprem al U.R.S.S., 
a rostit o cuvîntare.SA. Șalaev, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., a prezentat raportul de activitate pe perioadă de la precedentul congres și sarcinile ce revin sindicatelor sovietice în următorii ani.

Sindicatelor

BONN 16 (Agerpres). — Organizația vest-germană „Medicii împotriva rachetelor nucleare" a dat publicității o declarație încare se arată că sarcina, principală a tuturor lucrătorilor din domeniul o- crotirii sănătății constă în preîntîmpinarea unui conflict termonuclear. în cadrul vastei mișcări pentru pace care se desfășoară în R.F.G. organizația participă activ la strîngerea de semnături pe „Apelul de la Krefeldt" care se pronunță în favoarea intensificării luptei împotriva încercărilor de a transformă Germania federală în- tr-un poligon pentru noile rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune — se arată în document.într-o altă declarație, publicată de medicii din landul vest-german Hessen, se menționează că folosirea armelor nucleare ca și a altor tipuri de arme de exterminare în masă. poate avea asupra omenirii urmări pe care medicina nu ar fi în măsură să le remedieze. Singura soluție pentru prevenirea unor asemenea urmări o constituie renunțarea la 'producția și amplasarea a- cestor tipuri de armament pe teritoriul european.
' * '... V A '

GENEVA 16 (Agerpres). — La Geneva a avut loc, marți, o reuniune plena-

ră a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A., care a marcat încheierea actualei runde de convorbiri privind limitarea armamentelor nucleare în Europa,'S-a convenit ca negocierile să fie reluate la 20 . mar a.c. — informează a- genția TASS.
VIENA.T6 (Agerpres). — în orașul Linz s-au desfășurat lucrările . conferinței regionale a partizanilor păcii din Austria Superioară, la care au participat reprezentanți ai diferitelor

partide politice, organizații sindicale, de tineret, femei, studențești. în cadrul dezbaterilor o atenție deosebită s-a acordat intensificării luptei pentru .pace, dezarmare și destindere, - împotriva noii spirale a cursei înarmărilor nucleare. Delegații au condam-. nat cu hotărîre intențiile S.U.A. și ale N.A.T.O. de a desfășura pe continentul european noi tipuri de arme nucleare americane cu rază medic de âcțiune, pronunțîndu-se împotriva ' tendinței de a transforma Europa într-o arenă a u- nui război nuclear limitat.

PETROȘANI - 7 Noiembrie : Călărețul e- lectric : Unirea ; între două curente de apă.PETRILA : Pe drum.LONEA î Te voi face să iubești viața.ANINOASA: Un iepure pentru avocat.VULCAN - Luceafă
rul : Domnișoara Noorie.

l

LUPENI — Cultural: Înainte de miezul nopții ; Muncitoresc : Contrabandiștii grad. din Raj-

Stare de urgență în Nicaragua
MANAGUA 16 (Agerpres). — Prin decret al Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaragua, pe întreg teritoriul țării a fost instituită starea de urgență, — informează din Managua agențiile internaționale de presă. Potrivit coordonatorului Juntei, Daniel Ortega Saavedra, „această măsură a fost luată pentru a proteja și salva revoluția sandinistă, care se află ta 

fața unei agresiuni •• mate iminente". Anterior decretării stării de utg*nțA

Ministerul nicaraguan de 
interne * dat publicității un comunicat cu privire Ia unele acțiuni contrarevoluționare soldate cu distrugerea unui pod și avarierea altuia. Podurile, preciza comunicatul, se află în zona de frontieră cu Hondurasul, unde se concentrează mii de polițiști ce an servit ta aparatul represiv al dictatorului Soraoza. ,Pa de aiiă parte, din 
Managua te anunță că minarttwl de extern. Mi- 
guat d*£«w»to  a adresat ua mesaj Can<reaului S.U.A.

și poporului nord-amer i- can, în care arată că aceste acțiuni contrarevoluționare coincid cu planurile de destabilizare a guvernului nicaraguan, aprobate de Administrația S.U.A. sub pretextul împiedicării trafieului de arme către forțele de opoziție din' San Salvador, planuri dezvăluite recent de publicații nord-americane. în mesaj, ministrul nicaraguan exprimă speranța că a- ceste planuri vor fi respinse de poporul nord-a- merican. .

LA OTTAWA s-au încheiat lucrările Conferinței anuale a Comitetului .național de acțiune privind situația femeii din Canada, care reunește 190 de organizații din această țară. Conferința a adoptat o rezoluție, prin care se cere proclamarea Canadei drept zonă denuclearizată, ieșirea din blocul NATO, reducerea cu 50 la sută a cheltuielilor militare și folosirea fondurilor eliberate pentru programe sociale, inclusiv pentru îmbunătățirea statutului femeii.
MICHAEL BARNES, președintele subcomisiei pentru afacerile inter america ne 

a Camerei Reprezentanților a S.U.A., a depus, luni, un proiect de rezoluție prin care se interzice inițierea de acțiuni clandestine în America Centrală, fără a- probarea prealabilă a Congresului, informează’ agenția U.P.Î. El a precizat că, prin acest proiect de lege, intenționează să prevină implicarea S.U.A., în secret, în operațiuni militare împotriva regimului din 
Nicaragua, ■:

SECRETARUL DE STAT al Ș.U.A., Alexander Haig, a avut, luni, la New York,

convorbiri cu secretarul general al O.N.U., Javier de Perez de Cuellar. Au fost examinate probleme privind situația internațională actuală, inclusiv cele legate de evoluțiile din A- merica Centrală și reluarea sesiunii Adunării Generale a O.N.U. După în- tîlnire, Alexander Haig a anunțat că Philip Habib, trimisul special al președintelui ■ S.U.A. în Orientul Apropiat, care va efectua O nouă vizită în această regiune, va veni, joi, la 
New York, pentru a conferi cu Javier Perez de Cuellar. ,

CLARENCE LONDG, președinte al subcomitetului pentru ajutor extern al Camerei Reprezentanților a S.U.A., a depus, luni, un proiect de lege' prin care se interzice trimiterea de trupe americane în Salvador, fără aprobarea prealabilă a Congresului, informează agenția UPI. El a precizat că, în ba^a proiectului de lege prezentat, trupele americane nu vor putea fi trimise în Salvador decît cu aprobarea prealabilă a Congresului, și numai clacă trebuie să „facă față unui pericol clar de atac asupra Statelor Unite", sau pentru „a asigura evacuarea imediată a cetățenilor Statelor Unite".
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Presa occidentală continuă să acorde zi de ai w loc important difieuiUțUor 
și perspectivelor economice ale țărilor capitaliste, în special ale Statelor Unite, care, prin sistemul dependenței creat după război, și-au asumat rolul — cen • trai, de pivot al lumii accidentale. Și, pe măsuri ce trece -timpul și criza »t prelungește, comentariile sînt tot mai pesimiste,Legat de știrea sporirii șomajului în S.U.A. — ia- dieiu al adîncirii recesiunii — agenția Reuter transmite o relatare din Washington, în care arată că, deși oficialitățile se declară optimiste. Partidul Democrat, alți critici ai Administrației și chiar unii congresmeni republicani sînt de cu totul altă părere. „Combinația recesiune, șomaj ridicat și dobînzi. înalte provoacă zilnic noi propuneri- de modificare a bugetului președintelui Reagan pe viitorul an fiscal, care prevede un deficit de 91,5 miliarde dolari — scrie Reuter, nefăcînd însă precizarea că mare parte din acest deficit .se datorează unor cheltuieli militare record — de pînă la 263 miliarde dolari — propuse, de. guvern pentru 1983, după bugetul militar

.fără precedent din 1982 — <e peste 200 miliarde do
lari.

Asupra acestor raporturi
— înarmări, deficit bugetar, 
dobinzl ridicata, recesiune
— se oprește Insă un'stu
diu reluat da agenția AP, 
care apreciază râ progra- 
j«auide rata noire a arsena
lului militar al S.U.A. pe 
perioada 1981—19S5, <cos- tînd 1600 miliarde dolari.

departe de a fi împărtășit de t<>ată lumea. Astfel, după cum scrie Reuter, , ședințele Comitetului nanciar al Senatului, bert Dole, membru Partidului Republicanlui Reagan, a dat publicității un plan -alternativ menit să sporească veniturile din impozite și să reducă deficitul cu 20 miliarde dolari". Poziții simi-
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Moment economic al
va faza „ou neputință redresarea economică a țării*.  Siudiul — publicat de „Ce»ns:lu<l pa^Lculwr -pentru 'px’to’-lta-.i e««*o'nice",  reuntad 49 sindlest» și alre organizații obștești •— „ta condițiile reșp«ĂUivtîita State e Unite se a:e deM- ți mal SinjllJ și dimiaua!rea poziției Iar . economice listei iia-ionâle ‘.Cu toate aceștcă, -guvernul se declară eptin Jst, iar principalul cons ! ei e- conomic al președintelui Reagan, Murray Wai.den- baum, afirmă că economia va încheia anul „ca un leu". Entuziasmul său este

spune că, mențincî-ii program, :pot. a/.epta la u. cite federate, șu.r-aj ridicat, adina'.', ea sec

lare au luat și alți congresmeni republicani.Cît despre democrați, consilierul economic al fostului președinte Carter, Charles Schultze, și-a exprimat convingerea că, dacă nu se reduc deficitele și doiiinzile, redresarea e- conomlcă sperată de guvern va fi în cel mai bun caz de scurtă durată., „Da- ' că 'economia se avîntă ca un ieu, îri 1982, spune el, ea va cădea intr-o groapă nu mult după aceea".Și, in pofida optimismului oficial, „spectrul unei noi Mari Crize (1929—1933 — n.r.) și-a făcut din. nou apariția in Statele Unite" după cum relatează a- genția France Presse. Ast-

■«■(■(«■■■■■■■■■■■■■■■•«■«■■■••■a fel. liderul majorității democrate din Camera Reprezentanților, Jim Wright, a cerut președintelui Reagan să convoace o în- tilnire „la nivel înalt" a fruntașilor vieții politice și economice din S.U.A. pentru a evita un asemenea pericol. De asemenea, „consemnînd temerile față de amploarea deficitelor bugetare și de persistența dobînzilor ridicate, presa americană — după cum scrie A.F.P. — se «face e- coul unui „sindrom"Marii Crize din anii ’30, după cum se exprima un mare săptămînal american. Iar foarte serioasa Asociație a bancherilor americani l-a pus recent în gardă pe președintele Reagan contra spectrului unui deficit distrugător care a- menință economia. și sistemul financiar tatr-un mod nemaivăzut din anii ’30". '„Insă, pînă acum, constată. agenția Reuter, președintele .Reagan refuză să accepte orice propunere ce ar afecta planul, său urmărind concomitent sporirea alocațiilor militare, reducerea impozitelor pe venituri și stăvilirea inflației printr-o politică monetară restrictivă" Constantin BADEA

anunță

că în ziua de simbătă 3 aprilie 1982, ora 10, 
în Aulă, are loc susținerea publică a tezei de 
doctorat „STUDIUL REGIMULUI DE MANI
FESTARE A PRESIUNII MINIERE ÎN GALE
RIILE DE PREGĂTIRE DIN STRATELE DE 
GROSIME MEDIE ȘI ÎNCLINARE MICA DIN 
VALEA JIULUI**,  elaborată de ing. Emil Ma- 
rica sub conducerea științifică a prof. univ. 
em. dr. doc. ing. Aron Popa.

Lucrarea este depusă spre consultare la bi
bliotecaInstitutului.
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