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Prin rezultatele obținute de Ia începutul anului 
și pînă în prezent, sectorul V de la LM. Lupeni în
registrează succese deosebite. Una dintre formațiile 
de lucru ce și-au adus contribuția la realizarea 
depășirea sarcinilor de plan ale sectorului este și 
brigada condusă de minerul Ion Rotaru. Planul 
zi al brigăzii este depășit cu peste 45 mc. In imagi
ne brigadierul ion Rotaru (în mijloc) alături de Ion 
Bal dea si Cornel Pop.

ș»

Alegerea sterilului in abataje, 
o măsură eficientă doar.

proble'mă la ordi- zilei este, și va ra>-•Onea mute, în activitatea extractivă, șl aspectul legat de o calitate superioară a cărbunelui extras. Lucru cunoscut firește și de colectivul de muncitori tehnicieni și ingineri de la I.M, Petrila. Firesc ar fi deci, ca să se acționeze cu toate forțele pentru ca .pierderile la acest capitol să fie limitate dacă nu chiar eliminate. Nu se întîm- plă însă așa. O dovedesc cele peste 10 000 (!) tone de cărbune cu care mina Petrila a fost, penalizată în primele două luni și jumătate ale acestui an. pentru nerealizarea indicatorilor de calitate stabiliți. In condițiile in care planul pe primele două tuni a fost realizat,----------------------------------- —

pe hîrtiecele 8 000 de tone „penalizare" puteau constitui o depășire substanțială a producției.. Calitatea inferioară a cărbunelui șj-a pus amprente și pe situația din primele 15 zile a- le lunii martie : din cele peste 4 000 de tone cit este minusul. înregistrat în această perioadă, peste 3.000 tone reprezintă penalizări pentru depășirea cenușii și umidității. Ce se întimplă cu evoluția calității la IJ4. Petrila ? — iată întrebarea pe care ne-am pus-o și am pus-o totodată sinfS- Maria Citirea — responsabil cu probleme de calitate a cărbunelui. Comparînd ........... .. _ _____  ____situația pe primele trei bajul invers de la supra- luni ale anului trecut, cucele din acest an, rezul- loan Alexandru TATAR tă o diferență suprinză- -_——toare : in 1981, cenușa în Ccntlnuar» ta DflțJ a »-al

ianuarie 36,6, în februarie 37,5, în martie 37,2. limi- • ta admisă fiind 37,0 ; în.1983, cenușa în ianuarie 38,8 în februarie 40,0, iar în martie — media, pe primele cincisprezece zile, 40,9, O situație curioasă care trebuie să—dea de gîndit factorilor de răspundere de la mina Petrila. Ce se face pentru îmbunătățirea calității ? Tată ce ne-a spus interlocutoarea noastră: „Problemele care apar se datorează în primul rînd stratului 13, unde exploatarea, făcîndu-se cu complex, nu permite alegerea sterilului. Singura posibilitate o oferă clau-
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LA PETROȘANI Orientări

• ELEVII LICEULUI 
INDUSTRIAL NR. » din Lupeni-au participat, în ultimele zile, Ia multe și atractive manifestări educative și sportive, la acțiuni de muncă patriotică pentru îndeplinirea planului economic. Toate aceste acțiuni dedicate aniversării a 60 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist vor fi sintetizate mîine (ora 14} intr-o ain- plă manifestare evocativă în cadrul cătuia 25 de elevi vor primi carnetul de membru al U.T.C.'

Raport utecist 
închinat măreței aniversări 

a organizației revoluționare 
a tineretului

He iinltieată un nu msmHi
cuprins in setatele de sistematizarePe amplasamentul fostei școli de muzică din Petroșani, de curînd eliberat, și în apropierea a- cestuia se vor înălța în acest an apartamente, spații comerciale și meșteșugărești. Astfel, utilizînd o soluție arhitectonică, originală, blocurile 1 a șl 1 b care se vor executa aici de către constructorii șantierului m.. 1,..»1 grupului T.C.H. din Valea Jiului, vor cuprinde l,i- demisol și parter, în. principal, uni- ’ tăți ale cooperației meșteșugărești, între care ateliere de eonfect-j pentru copii, de încălțăminte pentru bărliați. și femei și alte, confecții din piele, pre- eiim și ateliese de reparat ale I.R.I.U.C. Vor funcționa, de asemenea, în cadrul, aceluiași obiectiv pi.a- gazine de avtă populară, o cofetărie și patiserie, alte spații, eumerciale. Cele patru nivele pentru locuit ale ■ celor cinei tronsoane care se- vor ridica, vor cuprinde 9-2 de apartamente — cu 2„ 3 și 4 camere.Alături de celelalte obiective aflate în execuție în acest an între bulevardul Republicii și strada Vasife Boaită, respectiv'str. N. Bălcescu și Casa de cultură a sindicatelor — blocuri de locuințe Și un nou einematogiaf — prin terminarea blocurilor a- mintite se va încheia construcția, acestui important ansamblu edilitar-social din zona centrală a municipiului, eeresiunzător solurilor eupriijse în schițele de sistematizare. (A. HOFFMAN) ’ „ ' : ,

I u- «.-f.J.1*C 
cMtinuarea lucrărilor 

de termoficare a Văii Jiului
£1

In ultima' sa ședință, ' Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Petroșani a adoptat d decizie cu privire la continuarea lucrărilor de ter- moficare a Văii Jiului, e- tapa a doua, și îmbunătățirea activității de evidențiere și decontare a costurilor de energie termică de către Exploatarea de termoficare și asociați-

ile de locatari beneficiare..In primai parte a Deciziei se fixează pentru Intre- . prinderea de gospodărie comunală și. locativâ sarcina de a programa, urmări și realiza lucrările ee condiționează punerea in funcțiune a celei de a doua etape de termorfiea- re a orașului Petroșani și(■Conltatiaf e în pag a Z-aj

al I. M. AninoasaPrin intrarea ne a unei noi de producție, frontal condus tantin Gheorma ,și intensificarea i... în celelalte duse de Constantin Lă- bușcă șt Gheorghe Patro- lea, sectorul IV de la I.M. Aninoasa și-a depășit sar-

in funcțiu- capacități abatajul de. Cons- , și prin eforturilor abataje con-

IV

aceastăde căr-cinile de plan în lună cu 1 900 tone bune, diminuînd mult minusul acumulat în prima lună. Colectivul sectorului este hotărît să recupereze pînă la sfîrșitul lunii și celelalte 400 de tone pe care le mai au restanță și . să încheie trimestrul I cu plus la producția fizică,.de cărbune.

ac-
Utecișiii, ceilalți tineri de la mina Lonea con

sacră măreței aniversări a 80 <ie ani de la crearea 
U.T.C. și 25 de ani de la înființarea U JȘ.S.CJL, în- 
suflețitoare acțiuni patriotice desfășurate, în aceste 
zile, în sprijinul producției. Din raportul utecist 
consemnăm :• RECUPERĂRI DE fi reparate. AceastăUTILAJE DIN SUBTE- țiune i se adaugă celei: RAN. Tinerii din orga ni- anterioare în care tine- zația 'U.T.C. nr. 1 au i- rii au amenajat îh sec» nițiat, săptămîna trecu- ............................................. .tă, o acțiune patriotica la orizonturile 480 și 522 pentru recuperarea unbr subansamble și piesi de . .la utilajele miniere. Au schimb pentru transpor- fost încărcate pe căru- toare cu. raclete și pen- cioare si expediate la tru benzi cu covor de suprafață angrenaje cauciuc, precum și tuburi , , ' .si ramificații pentru co-. de transportoare, eapuri. de acționare, lanț și j scocuri de transportoare .I TR-2 și TP-2 pentru a tContinuare în pag a i-ai

ter ui I, tot la orizonturile 480 și 522, două puncte de aprovizionare în subteran cu motoare, cabluri, subansamble, piese de
I. BÂLAN
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Si cel sancționat <1 mulțumii
La acea adunare de 

partid, orientarea birou
lui organizației de bază 
de la sectorul IV al mi
nei Vulcan era clară — 
propunea adunării gene
rale excluderea din partid 
și, implicit, despărțirea 

de minerul Ion Ulea. Mo
tive erau destule; nemo- 

de 
el

tivatele, pricinuite 
băutură, făcuseră din 
un neom,

— L-am avertizat 
,,n“ ori, își susține și 
cum punctul de vedere 
maistrul energetic Vasile 
Hîrșieru, secretarul or
ganizației de bază. De 
două ori i s-a desfăcut 

.contractul de muncă, i-a 
venit neyasta plîngînd la 
conducere, avea într-ade- ‘ 
văr greutăți. Conducerea 
a dat dovadă de înțelege
re, l-a reîncadrai.

— Fusese, remarcă și 
inginerul Gheorghe Di- 
nuță,' șeful de sector, un 
miner bun. După ce și-a

de .
a-

' ■ ■■ •*' 'c"V'; ■ -V 
luat mașină tn rate, a 
incep&t să bea. Ajunsese 
un om de „umplutură". 
Dacă venea „pe pofte" 
la șut, il mutam „cu 
ziuă" de la o brigadă la 
alta. Și eu am fost a- 
tunci pentru excluderea 
lui din ■ partid. Cînd ai 
trecut de' 35 de ani, ști 
ce vrei de la viață. Ori 
el căzuse in plasa unui 
anturaj rău famat și tră
gea consecințele acestui 
„mariaj" nefericit. ..

Cuvintele inginerului 
Dinuță au greutate. El a 
pomif-o de la lopată, de 
la vagonetar, s-a reali
zat profesional și mai a- 
les a învățat să deprindă 
faptul că numai 'demnita- 
tatea și probitatea pro
fesională acordă galoane 
personalității umane. U- 
lea are 4 copii, dar a în
țelege un om nu înseam
nă a face pe milostivul 
la nesfîrșif. Ulea fusese - 
„judecat" de ortacii săi

schimb, angajamente- 
peste angajamente 

n-au mai avut acoperire 
morală. Așadar, în adu
narea comuniștilor din 
15 ianuarte anul acesta, 
nvulți erau deciși să ridi
ce mina in favoarea propunerii bjOțb. Și-nici n-ar 
fi avut mustrări de conș
tiință. Intre primii a luat duplntuT artificierul Au
rel Pantelimon. A făcut 
apel la conștiința de om 
a lui Ulea și l-a îndem- 

linia
sanc- 
blam

ae 
le

nat să-și revină la 
de plutire. A propus 
țiunea cu vot de 
cu avertisment.

— Ulea a greșit 
mult ca membru 
partid — a intervenit in
ginerul Ion Diaconu, di
rectorul tehnic al minei. 
Ca muncitor e bun, dar 
numai ctncl vine la ser
viciu... Și acum are peste 
60 de nemotivate, 
pentru excluderea

prea
de

din rindurile membi dor 
de partid. ■ g

• Printre ultimii a cerut 
cuvintul șeful de brigadă 
Augustin Cucută, miner 
cu o vastă experiență ș 
mai are vreo doi ani pî
nă la pensie. Se^vede- că, 
frămintai de . gînduri 
cumpănise mult asupra 
hotărîrii sale. —,— Să condamni un om, 

... să sancționezi e ușor. V-. 
lea. e miner, bun- Taie 
„sfoară"' abatajul. Dacă-l 
excludem, îl pierdem și 
ca membru de partid șl 
ca om. Scapă de sub su

pravegherea noastră, prac
tic nul mai putem ajuta 
să Se îndrep*e. A greșit, 
nici nu înț ape vorbă că. 
trebuie sancționat. îmi 
asum răspunderea de a 
contribui la reeducareaIon V.ULSE
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unui
In dezbaterea comuniștilor — reafizarea

ție celor nou primiți în rîndul membrilor de partid, să se pună un accent mai mare pe învăță- mîntul politico-ideologic care se desfășoară la organizațiile de bază.De altfel, problemele vizînd practicarea unui comerț civilizat, lichidarea tuturor lipsurilor ți neajunsurilor manifestate în activitatea desfășurată, educarea tinerilor au constituit temele discuțiilor purtate de ceilalți participanți la dezbateri, Constantin Țigă- reanu, Elena Zarculea, Miron Șerb. Ana Bălan, Vintilă Borhină, Margareta Florea, Violeta Ni- coară. Eva Gașpar, Ion Gruia, Maria Bărbules- cu, Ana Szabo și alții. De asemenea, noului comitet i s-a recomandat să continue aplicarea metodelor bune folosite de vechiul comitet și să vină cu metode noi menite să îmbunătățească întreaga activitate economică și politică pe care o desfășoară. Conferința a a-

Darea de seamă a evidențiat rezultatele bune obținute de comuniști, de toți oamenii muncii de la T.C.S.A, și A.P. Petroșani pe perioada analizată, dar totodată a scos în evidență și unele deficiențe și neajunsuri care s-au manifestat în comerț în această perioadă.Participanțil la dezbateri, în cuvîntul lor, au apreciat activitatea depusă de comitetul de paFtid, au făcut o serie de propuneri menite să ' îmbunătățească munca politico-educativă din comerț în Viitor. Astfel Eugenia Potroca spunea: „Noul comitet de partid care va fi ales astăzi de noi, trebuie să aibă ca sarcină permanentă e- ducarea tinerilor și noilor încadrați în muncă, să li se acorde încrederea deplină, dar să fie îndrumați pentru practicarea unui comerț civilizat". La rîndul său. Ca- zimir Davidovici recomanda noului comitet să acorde o mai mare âten- preciat că cei 51 de mem- ;i------------

bri cu care s-au întărit rîndurile partidului au fost recrutați în nparea lor majoritate din rîndul lucrătorilor comerciali care au desfășurat o activitate bună și care au fost un exemplu demn de urmat și pentru ceilalți lucrători din comerț. De asemenea, s-a arătat că organizațiile de sindicat, U.T.C. și O.D.U5, au fost în permanență îndrumate și coordonate de comitetul de partid, sarcină care îi revine și noului comitet de partid ales.Din darea de seamă și dezbaterile vii purtate de comuniști a rezultat necesitatea îmbunătățirii activității, lichidarea tuturor lipsurilor, neajunsurilor și ridicarea comerțului pe o treaptă mai înaltă, la nivelul cerințelor actuale.Conferința a reales în funcția de secretar al comitetului de partidîntreprindere pe tovară
șa Valeria Poienaru.

• NICOLAE STOICA, 
Lupeni: Referitor la scrisoarea pe care o trimiteți redacției vă comunicăm că cele sesizate de dv. se adeveresc în bună parte. Cit despre o rezolvare a situației pe care ne-o descrieți, adresați-vă autorită-

«• « «aa> > *

Răspundem 
cititorilor

ții tutelare de la Consiliul popular Lupeni care, în funcție de Starea; de1 fapt și posibilități, va lua măsurile corespunzătoare.
• VASNLE TO1A, Lo

ne* : Pentru a vă recupera paguba despre care ne scrieți, dv. puteți acționa în judecată pe făptaș.

pe
• VICTOR COACA, Pe

troșani : Pentru a obține 
o copie după diploma de calificare la locul de muncă și adeverință de vechime în muncă, dv, vă puteți adresa la întreprinderea la care ați lucrat și unde v-ați calificat.

Raport
(Urmare din pag. 1)

utecist

steriluluilățirea indicatorilor •'eîe calitate (cenușă și umiditate)". Ce folos însă, dacă ele rămîn doar pe filele îngălbenite de vreme... Cu o singură „floare" (a se citi: măsură) respectiv, claubajul invers de la suprafață, nu se poate asigura realizarea procentului de cenușă stabilit. Chiar dacă numărul vagonetelor cu steril evacuat este in jurul cifrei de 3000 în fiecare lună, a- ceasta influențează prea puțin calitatea cărbune-

( Urmare din pag. 1) --—y— - față. Clasa granulometri- că 0—14 nu oferă condiții de alegere și aceasta bineînțeles influențează procentul de cenușă".Perspective nu tocmai promițătoare, deci... Mai ales că la nivelul sectoarelor prea puțin se acționează pe linia calității. Dovada ? Responsabilul CTC este obligat să se deplaseze atunci cînd este solicitat la fronturile de lucru pentru a efec- . tua recepția sterilului a- lui de la mina Petrila. Ies. Or. în primele două Dar,-în condițiile în ea- luni și jumătate, nici, u- re sectoarele fac prea pu- nul din cele 6 (șașe)! țin Ț;, 1...s'ectoare de producție de în acest sens, măsura ca la I.M. Petrila nu a soli- un citat acest lucru. Ce do- șă___ .._____vedește aceasta ? Faptul partiment atît de impor- că. la lpcurile de muncă ’ măsura principală și a- nume, obligativitatea alegerii sterilului nu este nici cunoscută și ca atare nici respectată. Și aceasta cu aprobarea tacită a conducerii sectoarelor!Și atunci, ne mai mirăm pe locuri de muncă șL, e că fnina pierde în medie cîte 4000 tone de cărbune lunar numai pentru nerealizarea indicatorilor de calitate. Că intenții bune și frumoase sînt, ne-am convins, urmărind „planul de măsuri pe a- nul 1982 pentru îmbună-

(sau uneori... nimic)singur cadru tehnic răspundă de un conitant și neajutat de sectoare este totuși prea puțin. De fapt, ideea. că insuficient se acționează pe linia calității cărbunelui, ne-a fost confirmată și de faptul că nu se fac nici probele de șistsectoare. Or, urmăn>;> le-am prezentat și se cunosc. Doar stabilirea de măsuri nu și traducerea lor în viață nu sensibilizează pe nimeni. Cu atît mai puțin, calitatea cărbunelui brut...
loana de aeraj, recipienți cu ulei și vaselină pentru ungerea diferitelor utilaje miniere. Finanțarea de către întreprindere a a- cestor acțiuni, a permis organizației U.T.C. din sectorul l să realizeze 17 141 lei in contul planului economic propriu — de 10 000 lei — ce i-a. fost repartizat pe întregul an 1982. In zilele de16—22 martie organizația U.T.C. nr. 1 urmînd să întreprindă în galeria de la orizontul 522 o nouă acțiune cu scopul de a recupera un mare număr de armături T.H. ce urmează să fie recondiționate în vederea re- folosirii.

tare și roți de forță la 
angrenajele acestor uti
laje, precum și tamburi 
de benzi cu covor de 
cauciuc. S-au remarcat cu 
o contribuție deosebită 

in această acțiune tinerii 
Angela Mițu, Stefan Do* 
da, Nicolae Hăbuc, Au
relia Grecea, Suzana Ior
dan, Ștefan Szabo, Re
nata Oprea, Ioan Sztgety, 
Laura Popescu," Mariaj 
Vlad, Aurel Hintd și al
ții, in frunte cu Adrian 
Munteanu, secretarul or
ganizației U.T.C. nr. SB.

• MAI MULT DE JUMĂ
TATE DIN FLANUL ECO
NOMIC, in loc de angaja
mentul de 30 la sută, ra
portează, in cinstea aniver. 
sării, organizația U.T.C. pe 
mină. Rodnicele acțiuni pa
triotice inițiate de tinerii 
din sectoare au permis co-SIMȚ

acțio- miletului U.T.C. pe mină, să din or- - -nr. S B
me-

inscrie, pînă la această oră, 
in bilanț, realizarea sumei 
de 71034 lei, reprezentind 
64,5 la sută din pianul e- 
conomic 
110000 lei 
Contribuția 
ia această 
organizația 
18 417 lei 
suma de plan repartizată), 
organizația U.T.C. nr. 5 (cu 
18 027 lei față <țe 10 000 
iei) și organizația U.T.C. 
nr. 6 (cu 17 759 lei față 
de 15 000 lei), precum și 
organizația U.T.C. nr. 1 de
ja amintită. Merită a fi e-

• CU MULT 
GOSPODĂRESC 
nează și tinerii 

ganizația U.T.C.
pentru recuperarea

talului vechi, precum și 
a unor piese de schimb 
apte pentru recondițio- 
nare și refolosire. De 
pildă numai in acțiunea 

patriotică organizată săp- 
tămina trecută, au fost 
strinse 4 tone fier vechi, 
precum și 200 kg cupru 
recuperat prin arderea i- 
zolației de la bobinele 
statoarelor de motoare e- 
lectrice. in acei te zile
tinerii vor recupera încă 
400 kg cupru din cabluri 
electrice degradate. De 
asemenea merită mențio
nat faptul că tinerii din 
atelierul mecanic au re
cuperat o serie de piese videhțiați secretcirri . celor 

patru organizații U.T.C. - 
Ion Toacă, Traian Maghiar, 
Petru Șimon și Teodor Bi- 
holar.

de mașini și subansam- 
ble de utilaje cum sînt 
intermediare ia stafiile 
de acționate ale trans
portoarelor TR-3, plane-

ormom

propriu —- de 
- pe ocest on. 
cea mai mare 
realizare o au
U.T.C. nr. 2 (cu 
față de 12 000

I 
I 
I 
I

• SERBĂRILE ZĂPEZII. La cabana „Straja" în zilele de sîmbătă 20 și duminică 21 martie a.c. va a- vea loc tradiționala manifestare sportivă a minerilor din Lupeni, o adevărată serbare a zăpezii. Programul cuprinde, sîmbătă, întreceri de schi slalom special, slalom uriaș și fond, iar seara carnavalul mascat pe pirtja de schi
#

(Urmart din pag. 1)

La Institutul de mine 
Petroșani, viitorii spe
cialiști din -industria 
minieră a țării noastre 
se pregătesc temeinic, 
multilateral, îndrumați 
de cadre didactice cu 
o înaltă competență 
profesională. In imagine 
profesorul universitar 
emerit dr. doc. ing, A- 
ron Popa predă unul 
din cursurile progra

mei de învățământ stu
denților facultății 
mine.

Foto : Cristian ȘTEFAN

a primelor puncte termice, cu prioritate a celor ce vor alimenta cu căldură și apă caldă ansamblul de locuințe „Bărbă- teni" din Lupeni. In acest context, revine I.G.C.L. o- bligația de a eșalona și realiza lucrările prevăzute, astfel ca la 15 septembrie 1982 să se poată pune în funcțiune cea de a doua etapă de termoficare la Petroșani, iar la 1 octombrie prima etapă la Lupeni. In ansamblul de lucrări ce vor fi reluate o- dată țiilor necesare, o obligație prioritară o constituie execuția și punerea în funcțiune a instalațiilor pentru prepararea apei calde menajere de la punctele termice nr. 4 și nr. 6 din cartierul Aeroport, și remedierea defecțiunilor de la punctul termic; nr. 7, același cartier, pentru 
a se putea asigura/apartamentelor beneficiare a- pă caldă în conformitate cu programele stabilite. In cadrul acelorași preoeu-

cu asigurarea .eondi-

•«O'' 7 Z1.

'f ’''

pări prioritare o atenție deosebită se va acorda e- xecuției lucrărilor de protejare a conductelor magistralei și a racordurilor, nerealizate' în anul trecut, și care favorizează pierderi de energie termică.In vederea asigurării bunei funcționări a punctelor termice și a rețelelor de termoficare vor fi realizate revizii și reparații, pe bază de grafic, la întregul sistem de rețele și puncte termice, astfel ca la 31 august să se poată face probe de funcționare și .retușuri. Pe baza informărilor lunare asupra mersului. reviziilor și reparațiilor, Biroul permanent al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal va acorda sprijinul necesar in rezolvarea problemelor mai deosebite -ce se ivesc.Pentru îmbunătățirea e- videntei si debitarea so- »■■ • . •• •” ■ •••- ...... . . recii a .csosanâBr Jir

agent termic pe consumatori, Exploatarea de termoficare Valea Jiului va confrunta datele de la punctele termice cu diagramele de la Uzina furnizoare, evitînd înregistrările și debitările eronate. Aceeași unitate va asigura decadal verificarea debitelor și va efectua măsurători pentru a stabili, cit mai exact, volumul de agent termic livrat, încadrarea in parametrii de eficiență economică și in consumurile medii aprobate de 3,2 Gcal pe apartament. Întreprinderea de gospodărie comunală și locativă se va îngriji de procurarea și montarea in următoarele cîteva luni a aparatelor de măsură și control necesare, în conformitate cu .prevederile din ; proiecte.Potrivit reglementărilor aduse prin aceeași decizie, începind din luna februarie 138E,
lW"* " ft tototil

I.ăa 1S1

ce pre-ne

raport cu .'tanțjtatea- energie termică furnizai y în 24 ore de fiecare punct termic, facturile emise către asociații urmînd să fie însoțite de calculele stau la baza sumelor. tinse.Din decizia la carereferim, cîteva obligații exprese revin întreprinderilor miniere. Aceste obligații se referă la perfectarea relațiilor de decontare cu asociațiile de locatari a sumelor cuvenite pentru încălzirea locuințelor încadraților lor la nivelul costurilor înregistrate de asociații. Eventualele depășiri ale plafoanelor aprobate de Ministerul minelor, pentru fiecare încadrat în muncă la întreprinderile aparținătoare Combinatului Minier Valea Jiului, vor fi eșalonate și achitate în lunile următoare. In cazul depășirii plafoanelor anuale de consum la energia termică. diferențele vor S re- 
cisserase âe S» tocaMtrB to .....................
®«■gfWte Jto.,

Duminică dimineața se vor desfășura ,,serbările zăpezii", un atractiv concurs deschis tuturor virstelor.• CETĂȚENEASCA. In salul Iscroni, în localul fostei unități alimentare nr. 56 s-a deschis un centru de colectare a laptelui pentru țăranii din localitate, Totodată, aici se află și o magazie de cereale de unde țăranii, care au făcut contracte cu statul, își primesc cotele de cereale.• UMANISM. Solicitarea medicului a fost cunos-

cută mai înui de sotnl bolnavei, -internată la maternitate, apoi prin el, de un numeros grup de studenți de Ia Institutul de mine, care-j sînt colegi. Zece dintre aceștia s-au prezentat în mare grabă la laboratorul pentru recoltarea și conservarea sîngelul ‘man și au făcut donări norifice. O dovadă de manlsm autentic, x• VREMEA, in Paring, stratul de zăpadă a atins 92 cm, ne anunță tehniciană în meteorologie Aurica Voiculescu. Pentru zi-

u- o- u-

Me crn-iiAar»? se agre ^*- ză o vreme insîabsfă, te precipitații slabe, sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe crestele munților va ninge, ceea ce impune din partea amatorilor de drumeție și sporturi hibernale atenție la vestimentația cu care șe deplasează in munte. . •• LA LUPENI, în cartierul Bărbăteni există două unități comerciale. La unitatea nr. 290 Alimentara, începînd cu ora 10, se v î n d și băuturile alcoolice, fapt care

de Taeuittțe de aici' să fse găsiți ia alimentara con- sumind băuturi. La bufetul „Măgura" de lingă alimentara, băuturile se vînd •— considerăm noi măsură destul de bună ■— începind cu ora 13,30. Sugerăm conducerii I.C.S. Mixtă Lupeni să dispună în acest sens măsuri corespunzătoare la ambele u- nităti.• PREZENTARE DE DIAPOZITIVE. Azi, ora 19, la clubul sindicatelor din Lupeni va avea loc 0

■ prSejczhâ «te expo- I zîția de artă fotografică I deschisă aici de Francise | Nemeth, tehnician la U.E. . Paroșeni. Imaginile color i sint realizate de membrii I fotoclubuiui „Electron" al . energeticienilur din Paio- I seni.
Rubrică realizată de 

Cornel BUZESCU
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Și cel sancționai a mulțumii din inimă
Tineri la datorie (Urmare din pap. 1)

ColectivitateColectivitate • Individ

■<

O zi obișnuită de lucru 
la sectorul VIII cl I.M. Pe- 
trila. La moșina de debi- 
tat, Lenuța Siminiciuc pre- 

' gătește un set de țevi pen- 
tru strungari, cu aceeași 
bună dispoziție și vioiciu
ne . cu care interpretează 
roluri in brigada artistică 
sau de estradă a clubului

- sindicatelor din" locc‘itCte.
— Este o tovarășă mi

nunată, care ne ajută tn 
toate inițiativele noastre 
— ne spune Micaela Mari- 
ciuc, secretar al comitetu
lui U.T.C. pe sector. E har
nică și de o corectitudine 
exemplară.

Maistrul Theil Hans com
pletează :

-Aș vrea să i se trans
mită din partea colegilor 
ți pe această cale calde 
felicitări, noroc și „casă 
Le piatră” și multă ferici. 

" ;-j, eu ocazia căsătoriei.
Interlocutoarea noastră 

este modestă cînd ne măr
turisește :
- Munca pentru mine es

te o poșiune plină de fru
musețe, așa cum ar fi și 
muzica, drumeția sau... fot
balul (soțul, Viorel Simini
ciuc, este unul dintre titu
larii formației „Preparato
rul" Petrila). Zilnic, inde- 
plinindu-mi munca mă îm
plinesc pe mine și simt a- 
pel însuflețitor echilibru al 
omului care și-a făcut da-

torio. Nu am avut nici 
nemotivată pină acum, și 
nu cred că poate fi vor
ba de așa ceva în munca 
mea. 
simt 
tăm
iem, .. ......................
tificăm, ne înțelegem 
toții bine, că mulți sîntem 
tineri ; Rusu Iulian, Ionel 
Bonciu, Ovidiu David, A- 
f loarei Medrea, Sînziana 
Constantin. Particip ta ac
țiuni U.T.C. cu multă plă-‘ 
cere, ca de altfel și la ac
tivități cultural-artistice, de ■ 
divertisment, de petrecere 
a timpului liber. Sînt mem- ' 
'bră de partid din

în atelier, mă 
utilă ; execu- 

diverse - tă-

Aici, 
foorte 

lucrări 
fasonăm, filetăm, rec- 

cu

"bră de partid din anul . 
1979, am 22 de ani împli
niți și sînt fericită lingă 
soțul meu, care mă iu- 
bește și pe care-l iubesc. 
Ce să ne dorim ? Sănăta
te, putere de muncă și 
o locuință în orașul nos
tru. Consider că responsa
bilitatea calității de om
al muncii, de comunist, es
te, aceeași indiferent de
vîrstă și funcție și că, noi 
toți, .avem datoria să ne 
dăruim 
eroica 
nostru
cietății 
nia și 
cele mai înalte culmi 
progres și civilizație.

incu abnegație 
operă a poporului 
de edificare o so- 
șocialiste în Româ- 
de ridicare a ei pe 

de

loan Dan BĂLAN

J
î

lui. In acest sens solicit 
să fie încadrat in briga
da noastră ca miner. Vă 
asigur că va fi alt om.

Răspundere mare își 
asumase șeful de brigadă. 
Unii vor fi crezînd că a- 
re ceva deosebit cu Ulea. 
Rițbbdenie' sau altceva. 
Cucută e însă ardelean, 
de prin părțile Clujului, 
iar. Ulea e oltean. II cu
noscuse ca „umplutură". 
A văzut că la muncă nu-l 
întrec mulți.

— Pe ce te-ai bazat de 
ai ,amili, curajul să vii cu 
propunerea- aceea, l-am 

întrebat deunăzi pe Au- 
gustin Cucută. -

— La greu, să-l ajuți 
pe om. Să prețuiască mi
na întinsă la timp. Cu 
ani in urmă am avut a- 
celași „curaj" ?i nu m-am 
înșelat. La sectorul V e- 
rau vagonetari Alexandru 
Dumitrana și Constantin 
Parasca. Erau mai ti
neri, li se părea că tine
rețea le dă dreptul să 
facă tot ce vor. Colectivul 
brigăzii i-a ajutat să în
țeleagă care e adevăra
tul lor rost în viață. A- 
cum sînt șefi de schimb 
de nădejde. Și cînd a ve
nit Ulea la noi in briga
dă. au fost unii, vă spun 
cinstit „îndoiți". Se plîn- 
geau că ne va lăsa, cînd 
va fi mai greii. L-am luat 
fie schimb cu mih e

vorbit împreună de mul
te ori și după șut.

Ion Ulea este acum un 
alt om. Nici o nemotiva
tă. Ba chiar a fost repro- 
movat" ca șef de schimb, 
fiindcă știe să munceas
că cu oamenii. Venea 
chiar și pe alte schim-

Cucută. I l-am dat' lui 
Beleț nu pentru că mi-ar 
fi fost frică de el ’ șau 
că mi-a poruncit cineva; 
știam că brigada lui a- 
tacdse o nouă aripă, era 
deci la greu, de Ulea e- 
ra mare nevoie acolo, ca 
șef de schimb.

SA MUNCIM ȘI SA TRĂIM
IN CHIP COMUNIST

buri decît cel programat, 
cu alte cuvinte simțea 
nevoia să vadă ortacii eă- 
s-a schimbat'-radical.

Intr-o zi însă șeful de 
brigadă Aurel Beleț a fă
cut gălăgie în biroul sec-

. torului..
— Mie să mi-l dați îna

poi pe Ulea. E omul meu.
E drept, cînd făcea ne

motivate, Beleț ji alții ca 
el nu-l mai recunoșteau 
ca ortac.

— tmi venea greu să 
mă despart de el, de alt
fel pînă la urmă tot cu 
noi va fi, aici se simte 
bine, continuă Augustin

Lui Dionisie Pintea, 
Constantin Tucan, Gheor- 
ghe Idita și celorlalți „ca- 
meriști" ai lui Cucută, ca
re îl priviseră neîncreză
tori pe Ulea, nu le mai 
venea săse despartă de 
el. Pentru că n-are pere
che în vrednicie și ome
nie. E vorba de Ulea cel 
nou, care își dă toată os
teneala să șteargă impre
sia proastă lăsată in anii 
trecuți. Bărbatul care 
suportă cu demnitate . 
greaua sancțiune pe linie 
de partid — votul de 
blam cu avertisment.- Dar, 
alături de el, Augustin

Cucută are motive de 
satisfacție.

— Cu ce te-ai „ales" 
după propunerea de 
sancționare, Gusti-baci ?

— Cu o mare mulțu
mire sufletească. Am re
descoperit un om. A ciș- 
tigat el, a ciștigat bri-

■ aaa’a. . <
— Cucută, țidde ingi

nerul Dinuță, ne-a dat 
o înaltă lecție, de educa
ți^ muncitorească, de 
fapt, prin el a acționat 
fermentul esențial al de
mocrației muncitorești. 
Adică minerul hotărăște 
soarta producției, dar nu 
îi e indiferent . destinul 
ortacilor săi. j Și dSecreta
rul de partid, maistrul 
Hirșieru, și eu și alții 
sîntem- acum convinși eă 
ne-am pripit eu propu
nerea sancțiunii, de la 
comunistul Cucută si or
tacii săi de muncă am 
învățat însă că important 
este să-l convingi pe om 
să se îndrepte, ajutînd-l. 
Pentru binele lui și 
obștesc.

Să ne trăiești, tăticule!Rindurile care urmează torit și împlinirea a 2a de ne am gindit, la prima vedere, să le „prelucrăm", cu ,atît mai mult cu cit despre tatăl fetei, care ne scrie aflasem mult mai multe lucruri frumoase decît știe ea... Sesizind însă sensibilitatea .și, mai a,es« căldura pe care o emană,
- but de spontan, rîndurile 

"trimise de ea, le publicăm 
așa cum au fost scrise:„Mă numesc Dana JBlen- dea și sînt elevă în clasa _ a IX-a a Liceului economic și de drept administrativ Petroșani. Doresc din inimă să-mi publicați și mie această scrisoare, la „Steagul roșu". Tatăl meu, Petre Blendea, maistru minier la sectorul IV al minei Lupeni, în ziua de 3 martie, a împlinit frumoasa vîrstă de 50 de ani, 
a ieșit la pensie și, prin- tr-o coincidență, a sărbă-

ani de căsnicie.Astăzi, 11 martie (ziua în care ne-a lost trimisă scrisoarea — n.n.), am fost martoră lă primirea pensiei de către tatăl meu. In momentul cînd a in- trat poștașul, am observat eă tata s-a schimbat la față ; cînd i s-au înmînat banii nu-i venea să creadă că sînt ai dumnealui. Mama i-a spus : „E dreptul tău, pentru care ai muncit aproape 30 de ani în subteran". Tata, aproape lă- crimînd, a adăugat: „Nu-mi vine să cred că a sosit timpul ca eu să mă odihnesc, iar banii să-mi vină acasă. Cum au trecut, așa repede, anii!“....Anii au trecut repede, iar noi, cei trei copii, am crescut mari. Sîntem mîn- dri de tatăl nostru eă și-a respectat serviciul cinstit, fără nici un nemotivat.

Noi, copiii — Verginia 18 api, Dăhă — 1'5 ani și Petre — 13 ani, împreună cu mama, Ioana Blcndea, de 50 de ani — ir urăm și pe această cale „Să ne trăiești. La mulți ani !“. Vă mulțumesc".Sînt sentimente frumoase scrise din inimă cătfe părintele său iubit, de către eleva Blendea. Nu ne putem abține să nu adăugăm că Petre Blendea a ciștigat muncind cu abnegație un renume la cel mai mare sector de producție al Văii "Jiului. A 1 fost un ora prețuit, un miner harnic și priceput, a fost timp îndelungat secretarul uneia din organizațiile de partid din sector. L-au iubit tot atit de mult ortacii, care, la rîn- dul lor, îi urează ani mulți și sănătate ca răsplata muncii de trei decenii.
T. CAMPIANU

Deși foarte tinăr, da
torită competenței sale 
profesionale Ludovic 
Bicskey se numără 

printre fruntașii între
prinderii- de reparații 
și întreținere a utilaju
lui minier Petroșahi.

Foto: Șt. NEMECSEK

Cu aproximativ un an în urmă o echipă de zugravi ai Cooperativei „Straja" a început zugrăvirea scărilor I și II din blocul 8 de pe Aleea Narciselor din Lupeni. A început, dar nu a și... terminat I La jumătatea lucrării cei... cițiva „meșteri mari, calfe și zidari" și-au făcut valiza și... Degeaba . au mai oftat locatarii res-Minerii de la Lupeni constituie un colectiv de oameni harnici și pricepuți. Argument în acest sens sînt cele 9 850 tone cărbune coc- sificabil extras, d,e la începutul anului, peste preve. deri, precum și succesele obținute în ceea ce privește mecanizarea complexă a lucrărilor din subteran. In perioada care a trecut din acest anThinerii de la sectoarele I, 11, 111, IV și V și-au depășit substanțial sarcinile de plan, „în timp ce la sectoarele VI și VII s-au înregistrat lună de lună, în acest an, minusuri la producția de cărbunj?. Minusurile înregistrate se datoresc în bună parte absențelor nemotivate. Acest lucru a determinat comitetul de partid, de sindicat Conducerea întreprinderii să organizeze la sectorul yi, o judecată muncitorească. Sectorul VI, a înregistrat în cele două luni și jumătate un minus la producția de cărbune de 5 500 tone. Totodată, în perioada amintită, sectorul VI a mai înregistrat un număr de

comunnemotivate, spune că zil-absențeDeci se poate .nîc au lipsit de la șut, la acest sector, 5-6 oameni ai muncii. Iată încă un* motiv în plus ca minerii din că-

A

acești oameni, certați eu disciplina, în loc să punălor reprobabile, TraianBute, Victor Dănilă, Con- ..... __ _____ ,_____stantin Dragbmirescu, Mi- umărul la realizarea planului, se eschivează, fug de la șut. Din cauza lor, noi astăzi nu ne înscriem prin-hai Dubăț, Dănuț lrimia, Iosif Mărcuș, Petrieă Muntean, Vasile Pasciue, Petri-

drul acestui sector să nu mai tolereze o asemenea stare de fapt și să cheme în fața instanței muncitorești pe cei certați cu disciplina.Desfășurată la intrarea în schimburile II și III în ziua de 16 martie și la intrarea în schimbul X în ziua de miercuri, 17 martie, judecata muncitorească a adus în fața opiniei colective pe cei care, pur și simplu, nu vor să se încadreze în disciplina muncii și, tehnologică. Au fost chemați să dea socoteală de faptele

că Seocîrlă, Constantin A- petrei și Carol Groser, care prin atitudinea pe care o au față de muncă, prin ab. sențele lor, și-au făcut un „renume1' de tristă faimă. Ortacii le-au criticat cu vehemență, lată ce spunea minerul . șef de schimb Mihai Cîrdel, om Care „slujește" mineritul de mal bine de un sfert de yeae. „In prezent sectorul postru trece prin mari greutăți determinate de tectp- îlfca stratului. Acum, cînd «șfe mal multă nevoie de forța întregului colectiv,

țre sectoarele fruntașe ale se aplice legea11, opinii le-au ma- Ion Crișan, An- Ioan Dorofte și ortaci de-ai lor.
minei. Să Asemenea nifestat și ton Salay, mulți alțiȘxeîhplul cel mai concludent că absentomanii nu fac cinste colectivului, eă 
«i dijmuiesc rezultatele muncii colectivului ni-1 q- feră Gheorghe Apreotesej, miner șef de brigadă, care î£ luna precedentă a înfe. gistrat două absențe nemp- tivate, precum și Ion DPf qJlițoiu, miner și C'oratațr- tin Șarumet, vagonetar, cu

cite o nemotivată". Brigada lor a pierdut 2 773 lei, a- dică 265 lei pe fiecare riiembru, aii formației. A- vesta a fost încă', un moțiv în plus ca instanța munci., torească să fie . exigentă, neîmpăcîndu-se cu abaterile de la disciplina muncii și tehnologică.- Judecata muncltoreast a de la sectorul VI ai minei Lupeni.a scos în evidență hotărîrea colectivului de a face front comun împotriva absentomanilor, de a-i determina să se încadreze în normele eticii și echității socialiste. „Prestigiul colectivului de oameni ai înun' cil de la Lupeni, spunea■ cu acest prilej Aurel An- gheluș, președintele comitetului de sindicat pe mină, nu trebuie umbrit de cîți- va indisciplinați de la sectoarele VI și VII care nu înțeleg eă este necesar să urmeze exemplul sutelor, miilor de mineri care muncesc cinstit și demn și ea- rg fac tot ce depinde de ei pentru a da țării dt mai mult cărbune eocsificabil".
. / C. GRAURE

Dacă nici la ei 
„acasă“.r. ?!pectivî, degeaba au reclamat la conducerea cooperativei, că a trecut și iar» na, fără ea cei de la cOț operativă - sau. Moș Geri-- lă să aducă oamenii îna- poj la lucru.Ce să ne mirăm, ciad ei nu sînt . în stare nici în „casa" proprie să-și față ordine. Mai precis; în a- dunarea generală a re- 

prezentanților oamenilor muncii, ce a' avut loc în primele zile ale anului, s-a cerut insistent de către muncitorii de Ia secția Marochinărie (de la Uri- cani) să se facă reparațiile de rigoare la clădirea in care ei iși desfășoară activitatea. A doua zine-am dus să vedem lafața locului jjare. e situația. Concluzia? Sul) orice critică... Acoperișul desfăcut, tavanul negru cauza ,la fel, clădirea rrfai decît dărăpănată. Am așteptat •— la fel ca și muncitoarele de aici— rezolvarea. In ziua de 10 martie (deci, după aproape 2 luni) am mai mers o dată să vedem ce s-a schimbat. Iată ce : pe mesele muncitoarelor au apărut pungile cu medi amente — aproape toate fiind bolnave I, acoperișul a fost desfăcut, — tabla fiind luată jos, s-au adus două mașini de zgură și o baracă cu scule,.. In. filst nimic 1 Așteptăm răspunsul conducerii cooperativei „Straja", Dar’ un răspuns prin... fapte. (Al. TĂTAR)

din 
mucegaiului; pereții mult
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Consiliului UNCTAD

intervenție românească 
la lucrările sesiunii

GENEVA 17 (Agerpres). — La Geneva au continuat lucrările sesiunii a XXIV- a Consiliului UNCTAD;Luînd cuvin tul ta cadrul dezbaterilor privind evaluarea situației econornice și comereiaîe internaționale, reprezentantul ță- . rii noastre. Dumitru Deac, 
a relevat profundele per- turbațiî resimțite practic în toate sectoarele economice și climatul de incertitudine de pe scena economică mondială, amplificate, din ce în ce mai mult, de politici restrictive -taremai rînd curs torul

eial politica de sporire ră precedent a dobînzUor la creditele internaționa- do- de

- comerciale și mone- cu efecte dintre cele negative, în primul asupra țărilor în de dezvoltare. Vorbi- a evidențiat în spe-

le și practicile în- meniul cursurilor schimb.In aceste condiții ă subliniat el — stat nece- •• sare acțiuni internaționale ferme și urgente, care să inverseze tendințele negative actuale.Reprezentantul țării noastre a evidențiat, de a- semenea, că în orice activitate internațională cu caracter economic, problemele țărilor în curs de dezvoltare trebuie, să ocupe un loc central „ceea ee ar -permite să se dea un nou impuls economiei mondiale".

Centenarul nașterii 
Iul Nicolae Titulescu

BRUXELLES 17 (Ager
pres). La Ambasada țării 
noastre de la Bruxelles, a 
avut loc o conferință de 
presă cu prilejul împlini
rii a 100 de ani de la naș
terea lui Nicolae Titules
cu. Ambasadorul român, 
Iulian Văeărel, a evocat 
personalitatea lui Nicolae 
Titulescu, concepția ma
relui diplomat cu privire 
la instaurarea păcii' în 
me.

Alt fost evidențiate, 
continuare, acțiunile 
treprinse de România, 
președintele Nicol 
Ceausescu pentru crearea 
unei lumi mai drepte și 
mai bune, concepția șefu
lui statului român pri
vind instaurarea unei noi 
ordini economice interna
ționale, rezolvarea pe cale 
pașnică a conflictelor din
tre state, așezarea relați
ilor dintre state pe noi ba
ze.
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Ample acțiuni pentru pace, 
împotriva războiului

WASHINGTON 17 (A-gerpres). — Un specialist în probleme de arme nucleare, care a participat la elaborarea și aplicarea politicii, S.U.A. în acest domeniu ta cadrul Administrației Carter, Roger Mo- Tander, a publicat săptămî- na aceasta în S.U.A. o carte Intitulată „Războiul nuclear : ce reprezintă el pentru dv 7“ Cartea, tipă-

Noi amenințări snd-africane 
împotriva Republicii Angola

PARIS 17 (Agerpres). — Republica Populară Angola reafirmă dreptul său de a face apel Ia orice a- jutor extern în caz de necesitate, in conformitate cu articolul 51 al Cartei O.N.U. — se arată îatr-un comunicat dat publicității la Paris de ambasada acestei țări, citat de agenția France Presse.După ce se referă la noile■ amenințări sud-africane împotriva securității sale,, în urma raidului fulger e- fectuat sîmbătă de către trupele regimului de la Pretoria în sud-estul teritoriului angolez, comunicatul declară că, potrivit u- nor surse1 demne de încredere la Pretoria, „guver-

pe

•k
, PARIS 17 (Agerpres). — 
Seria manifestărilor din 
Franța pentru marcarea 
centenarului Nicolae Ti
tulescu a fost inaugurată 
la Paris printr-o sesiune 
de comunicări organizată 
de Biroul Academiei Di
plomatice Internaționale.

Președintele academiei, 
Jacques Baumel, sublini
ind caracterul excepțional 
al reuniunii, a evocat pe 
larg personalitatea tui 
Nicolae Titulescu, mem-

nul sud-african este punctul de a întreprinde o nouă ofensivă flțilitară de mare anvergură împotriva Republicii Angola", . _______ _____Documentul arată că „e- | bru fondator -|i președinte fectlve de aproximativ 10 000 de militari ai regimului rasist de Ia Pretoria, încadrate cu mercenari de diferite naționalități și conduse de ofițeri sud-a- fricani, stat gata să lanseze vaste operațiuni militar* helîopurtate asupra mai multor orașe angoleze importante, Inclusiv asupra Luandei". Comunicatul precizează că acest plan a fost pregătit cu sprijinul anumitor cercuri occidentale.

oi acestei prestigioase or- 
ganizații internaționale.

In continuare, Valentin 
Lipatti a subliniat actua
litatea ideilor lui Nicolae 
Titulescu ți a prezentat 

principalele .coordonate 
ale politicii externe a 

1 ‘României Socialiste, care, 
prin activitatea prodigioa
să a președintelui Nicolae 
Ceauș eseu se bucură de o 
largă audiență pe toate 
meridianele lumii.

Cu același prilej, în ho
lul academiei a fost inau
gurată o expoziție docu
mentari de fotografii de-' 
dicată activității și operei 
lui Nicolae Titulescu.

riscul unui război nuclear, dar pe care nu știm cum s-o oprim".Molander, precizează A.P., este cunoscut în S.U.A. ca lider al organizației de luptă împotriva armelor nucleare „Punctul zero", denumire derivată de Ia termenul militar pentru punctul unde detonează o bombă nuclei-... r______ ____ ____ , , ră. Pe lingă caattea mens-rită în 1Q0 00.0. exemplare, ționată, el și cu tovarășii se așteaptă să. fie vîndută pe scară largă deoarece chestiunea armelor nucleare „este pe cale de a căpăta un loc prioritar în conștiința americanilor", remarcă. agenția A.P.In lucrarea sa, Molan- der arată că, la sfîrșitul lui 1981, „puterea distructivă totală a armelor nucleare ale tuturor țărilor posesoare echivala cu 10 tone de TNT pentru fiecare bărbat, femeie și copil de pe fața Pămîntului". „Pentru moment, puterea strategică a celor două părți este aproximativ egală și este probabil ca un ea să rămină la fel“, el mai departe, însă vă că stat ta curs de care „noi programe ple de înarmări nucleare care tind să capteze atenția presei și să distragă de Ia adevărata problemă : existența unei curse a înarmărilor despre care știm că face să crească constant

rea studenților la marșurile pe utrn pace, împotriva înarmărilor, programate în R.F.G. în primăvara acestui an. .Reprezentanții studenților al adresat, cu același prilej, guvernului de la Bonn apelul de a reduce cheltuielile militare și de a utiliza o parte a fondu- £jjpj:_. astfel economisite pentru arneHdrStrek sistemului de învățământ superior.,'

timp, scrie rele- apli- am-

LA ÎNCHEIEREA VIZI
TEI oficiale' întreprinse în 
panama de Joao Bernardo Vieira, președintele. Const, linlui Revoluției al Republicii Guineea Bissau. a fost dat publicității un comunicat comun în care, în. tre altele, s.e exprimă ho- tărîrea celor două țări de a lupta, ta continuare, pen- ■ tru apărarea independenței, suveranității, integri- ' lății teritoriale și pentru progres economic și social.

săi din cadrul acestei organizații au anunțat organizarea, luna aceasta, a 250 de mitinguri și a altor manifestații împotriva înarmărilor' nucleare.
☆

BONN 17. (Agerpres) — Federația organizațiilor studențești din R..F. Germania a apreciat, "unei reuniuni la Koln, că, în sa, una dintre trebuie să o-luptă pentru anularea deciziei' NATO privind instalarea noilor rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor țări- vest-euro- pene. In numele celor a- proximativ un milion de membri ai federației, par- ticipanții la adunarea a- mintltă au stabilit ca în programul de activitate al organizațiilor studențești să fie înscrisă sprijinirea A- peluiui în favoarea păcii de la Krefeld — (lansat de un grup de intelectuali vest-germani în orașul cu ' ciațîa internațională „Căr- același nume) și, participa- țrte păcii". . .

în cadrul organizate activitatea priorități constituie

PARIS 17 (Agerpres). — Sub deviza „Pacea este singurul nostru viitor" în toate instituțiile de învă- țămînt superior din Franța se desfășoară o amplă campanie împotriva pericolului de război și a cursei înarmărilor, organizată din inițiativa Asociației internaționale le păcii’'. In cadrul ^,15» tei acțiuni, organizatorii-’ vor difuza apeluri în apărarea păcii, documente descriind ororile aduse de conflictele armate și de catastrofele nucleare. „Nu vom permite ca planeta noastră să fie distrusă, împreună o putem salva". Educarea tinerei generații în spiritul păcii este una din sarcinile primordiale ce stau ta fața noastră, în- trucît țările ta care copiii învață să iubească pacea nu pot să nu urască războiul, se arată ta materialele difuzate de Aso-
țional de Statistică din Ma. drîd. în felul acesta, numărul șomerilor din Spania este aeuin de I 096 090 persoane.

PARTICIPANT!! la cea 
de-a VI-a Conferință a Or. ganivației Tineretului Comunist din Austria, desfă- șurat-V la Salzburg, s-au pronunțat împotriva piaatt^

Diversitatea și. complexitatea fenomenelor contemporane, cu care se confruntă comunitatea internațională, impun, ca o necesitate stringentă, participarea tuturor statelor, în condiții de egalitate deplină, la abordarea și soluționarea constructivă a acestor probleme. Apărarea păcii și garantarea securității tuturor țărilor, instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, oprirea i- raționalei curse a înarmărilor st adoptarea de măsuri concrete, efective de dezarmare — în primuL rînd de dezarmare nucleară, crearea premiselor depășirii stării de subdezvoltare în care se mai află numeroase popoare aii încetat,' în epoca actuală, să mai constituie preocuparea exclusivă a unor state sau grupuri de state. Aspectele evocate reprezintă, de fapt, probleme cu caracter global, ce vizează implică — direct sau direct, în mai mare, mal mică măsură — te statele și popoarele.

munitatea internaționala în ansamblul său.„...Nevoie de pace au,. în aceeași măsură ca și noi, toate popoarele. Nici un popor, indiferent de orîn- duirea socială sau de nivelul său economie, au se poate dezvolta în condițiile

pentru a se pune capat politicii de forță și de amenințare cu torța, pentru a- șezareă relațiilor dintre state pe baza principiilor deplinei egalități in drep-_ turt, a respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în
Comentariu

Și in- sau toa-
20-

intensificării cursei înarmărilor, sie uriașelor dael- tuieli care se fac astăzi pentru, noi mijloace de distrugere a omului" — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită, la sfîrșitul lunii trecute, l.a Plenara Consiliului National al Agriculturii.Pornind de la conștiința răspunderilor față de viitorul pașnic al propriului popor, al Europei și al întregii lumi. România dezvoltă larg relațiile sale internaționale eu toate statele, fără deosebire de o- finduire. socială, se pronunță cu toată fermitatea

treburile interne și avantajului reciproc.Tara noastră a evidențiat. in repetate rînduri, necesitatea ca, la soluționarea problemelor de bază ale contemporaneității, să participe activ toate statele,/ fără deosebire de rnă- , rime, de orînduirea lor socială. Ea apreciază că un rol . deosebit în acest domeniu revine țărilor mici și. mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare și țărilor nealiniate.Se cuvine,* de asemenea, subliniat faptul că, potrivit .punctului de vedere românesc — larg. împărtășit și de alte țări —- se tm-

pune în contextul evocat sporirea rolului organizațiilor internaționale, în primul rînd al Organizației Națiunilor Unite care, prin însăși vocația sa de universalitate. este chemată să asigure participarea, în condiții de egalitate, a tuturor statelor la soluționarea democratică ar problemelor care preocupă astăzi omenirea. . ..In fond, democratizarea vieții internaționale ' înseamnă instaurarea în raporturile dintre spiritului dreptate, totodată, faptului că, în urma proceselor politice, economice și sociale din 4umea con teniporană, interacțiunii tot mai strînse a di- . verșilor factori, soluțiile acestei complexe problematici qu mai pot fi. degajate in cadru restiins, in „centre de putere", ci exclușiv prin efortul conjugat al tuturor statelor, ca entități cu drepturi e- gaie ale comunității națiunilor. ■

DUPĂ « SCURTA tentativă de reducere, ■ rata dobtazii preferențiale a revenit, te S.U.A., la nive. Iul de 16,5 la sută, confir. mînd astfel temerile privind o; posibila recrudescență a dobînzflor, eu toate consecințele pe care le implică nu numai , pentru economia americană și a țărilor occidentale, în general. cît, mai al*i pentru țările în curs de^ț^zvolta- .. .... .re, cel mai putentfc afișe- .ta Canada la 8ț£ la.snt* din . tate.
ÎN ULTIMUL TRIMESTRE’ al anului 1981, numărul șomerilor spanioli a crescut cu 82 300' de persoane, relevă Institutul na-

rilor N.A.T.O. privin^ ins? taiarea noilor rachete nucleare medie tori ui pene.
POTRIVIT STAT STICI-

1.OR oficiale, nivelul șoma 
jului a ajuns în prezent

americane cu rază de acțiune pe teri, unor țări vest-euro-
totalul forței de muncă a țării, țn prezent, 1 119 000 
de canadieni stat ta căutarea unui loc de muncă, cea mai mare cifră a șomerilor din ultimii 16 ani.fn cadrul Tîrgului in

ternațional de primăva
ră de la Leipzig. traeta- 
rul românesc viticol per

state ade echitate și Ea presupune, recunoașterea

Paul FINANȚU
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