
■ ^4
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂl

într-o atmosferă de 

'fierbinte devotament, de 

înaltă angajare comunistă, 

de încredere în viitorul 

luminos al patriei, ieri, 

a, avut loc

teaqul rosu^=
ANUL XXXVIII, NR. 9192 DUMINICA, 28 MARTIE 1982 4 PAG. — 50 BANI

CONFERINȚA
ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE DE PARTID

Ieri, a avut loc Ia 
Petroșani conferința or
ganizației municipale 
de partid pentru dare 
de seamă și alegeri. 
Conferința se înscrie .că 
un eveniment de maxi- 

‘ mă însemnătate, în via
ța^ pbjitică a Văii Jiu
lui, , _aastituindu-se in
tr-un moment de refe
rință în activitatea or
ganelor și organizațiilor 
de partid, a celor aproa
pe 23 000 de comuniști. 
Moment de excepționa
lă importanță pentru a- 
sigurarea tuturor pre
miselor de realizare a 
sporurilor suplimentare 
la producția de cărbune 
— sarcină de mare răs
pundere muncitorească 
încredințată minerilor 
de conducerea partidu
lui, personal de tovară
șul Nieolae Ceaușescu, 
precum și pentru .înde
plinirea planului în pro
fil teritorial pentru dez
voltarea . armonioasă, 
mereu ascendentă, a mu
nicipiului și ridicarea 
pe noi cote ale urbanis
ticii moderne și bunei 
gospodăriri a. localități
lor miniere. ' .

Ani.’orîndu-și dezbate
rile nemijlocit în rea- 

, lițațile și evoluția con
tinuu ascendentă a dez
voltării municipiului, 
conferința a polarizat 
în cel mai înalt grad 

' interesul și preocupări
le comuniștilor din . puternica organizație da-’ partid clin Valea căr
bunelui, ’ indreptîndu- lc 
atenția către problema
tica creșterii rolului or
ganizației municipale și 
a celorlalte organe și 
organizații de partid în 
conducerea, politică a 
activității economice și 
sociale, astfel ca în toa-

il Comitetului municipal 
de partid

Viorel Faur, prim-secretar,
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bri.
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tina Cerchez, Valeriu Cher- 
ciu, Vasile Chirculescu, Iile 
Chiron, Emil Cicic, Teodo
ra Codarcea, Iosif Cotoț, 
Gavrilă David, Rodica Dij- 
mărescu, Nieolae Dima,
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de partid

Ioan Draia. loan Dragoță, 
Valeria Ebîncă, Alexandri
na Fantini, Viorel Faur, 
Lazăr Filip, Gherasim Fiitd, 
Constantin Gheorma, Ana 
Hidan, Emilia Iancu, Cor
nelia lloiu, Constantin Io- 
vănescu, Lelia Ivan, Ioan 
Lăsat, Ilie Liciu, Ioan Lu- 
pu, Florea Măciucă, Ma
ria Maksai, Gheorghe Mar
chiș, Voichița Micheș,. E- 

supleanți yy
bea, Ileana Hamz, Fran- 
cisc lacob, Iosif Kclemen, 
Dumitru Micu, Aurel Popp, 
Constantin Popa, Elena- 

Maria Popescu, Ghizela 
Pop, Petru Roman, Vasile 
Rusu, Gheorghe Scorpie, 

Mircea Secrieru,, Dora 
Staicu, Nieolae Vilcea.

comisiei

milia Mateaș, Vilhelm 
Neag, Felicia Necșa, Aurel 
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Păducel, Valeria Poenariu, 
Simion Pop, Ion Predoi, 
Victoria Roșea, Dan Oito 
Suruleseu, Viorel Svichiu, 
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TELEGRAMA
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
TOVARĂȘULUI NiCOLAE CEAUȘESCU 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

BUCUREȘTI
Mult iubite și stimate tovarășe secretar general. 
Intr-o atmosferă de indestructibilă unitate în ju. 

rul partidului, al dumneavoastră mult stimate tova
rășe secretar general, Minerul de onoare al Văii 
Jiului, de fierbinte angajare pentru înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al Xll-lea al partidului, 
participanții la Conferința organizației municipale 
de partid Petroșani, pentru dare de seamă și alegeri, 
au analizat cu înaltă responsabilitate comunistă 
activitatea desfășurată de organele și organizațiile 
de partid din bazinul nostru carbonifer, în condu
cerea vieții politice și economico-sociale.

Vă raportăm, mult iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, că în perioada anilor 1980—1981 acti
vitatea de extracție a înregistrat o creștere me
die anuală de 460 000 tone Ia cărbune brut și de 
60 000 tone Ia cărbune net față de realizările anu
lui 1979.

La baza întregii noastre activități am situat 
indicațiile deosebit de prețioase pe care dumnea
voastră ni le-ați trasat cu prilejul vizitelor de lu
cru întreprinse în municipiul și județul nostru, 
orientările de mare valoare practică cu privire la 
promovarea progresului tehnic, extinderea meca
nizării și aplicarea tehnologiilor avansate, per
fecționarea forței de muncă șt organizarea știin
țifică a producției. Folosim acest prilej pentru a 
vă mulțumi din Inimă pentru indicațiile ce ni 
le-ați trasat, pentru grija cu adevărat părintească 
ce o purtați minerilor Văii Jiului, pentru preocu
parea asiduă ca programul de dezvoltare a mineri
tului, a localităților noastre să se înfăptuiască ne
abătut, avînd drept finalitate creșterea nivelului 
nostru de trai material și spiritual.

Anul 1982 a început în aceeași notă de angajare 
a minerilor pentru creșterea producției de cărbune. 
Stimulați de măsurile luate din inițiativa dumnea
voastră, călăuziți de ideile cutezătearb, pi ne de 
umanism, de grijă pentru destinele patriei, urmințl 
neabătut exemplul dumneavoastră de muncă și 
dăruire pentru cauza socialismului, a păcii și pro
gresului, colectivele din Valea Jiului, avînd în

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE 
PETROȘANI

A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Petroșani, 27 martie 1982

de revizie
Ion Giană, Ion Marcu, Du- 

. mitra Pătrășcoiu, loan Sav.
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® Dare de seamă, privind activitatea Comite

tului municipal Petroșani al P.C.R. de la 
Conferința de dare de seamă și alegeri din 
anul 1979 pînâ în prezent / C
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DARE DE SEAMĂ
■

privind activitatea Comitetului municipal Petroșani al P.C.R. de la 
conferința de dare de seamă și alegeri din anul 1979 pină in prezent

Conferința organizației municipale de 
partid se înscrie ca un eveniment cu pro
funde semnificații in viața comuniștilor, a tu. 
turor oamenilor muncii din bazinul carboni
fer al Văii Jiului.

In spiritul hotăririlor celui de-al Xll-lea 
Congres al partidului, orientărilor și indica
țiilor de înaltă valoare teoretică și practică 
date de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, minerii, prepa
ratorii, constructorii de utilaje, toți oame
nii muncii din bazinul nostru carbonifer ac
ționează cu energie și pasiune revoluționa
ră pentru îndeplinirea exemplară și creșterea 
accelerată a producției de cărbune, pentru 
dezvoltarea și înflorirea continuă a întregii 
vieți economice și sociale a municipiului.

In acest moment de bilanț al eficienței 
muncii politice, economice și sociale desfă
șurate în ultimiî doi ani de către puterni
ca noastră organizație de partid, putem 
raporta cu deosebită mîndrie și satisfacție 
conducerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că marile obiective și sarcini ce 
ne-au fost încredințate cu prilejul vizitelor 

de lucru făcute în mijlocul minerilor se înfăp. 
tuiesc cu succes, că programele elaborate 
din inițiativa Minerului de onoare al Văii 
Jiului au devenit fapte concrete.

Pentru creșterea producției de 

cărbune și dezvoltarea echilibrată 

q - municipiului

ln perioada care a trecut de la ultima 
conferință, Comitetul municipal de partid 
și biroul său au acționat cu fermitate și e- 
ficiență sporită pentru înfăptuirea obiective.- 
lor majore ale activității economice din mu
nicipiu, punînd accent pe creșterea produc
ției de cărbune și de utilaj minier, mecani
zarea extracției, realizarea programului de 
investiții, aplicarea noului mecanism econo- 
mico-financiar, accentuarea laturilor de efi
ciență a producției în vederea ridicării la 
cote tot mai înalte a calității vieții în mu
nicipiu, asigurarea forței de muncă și ridi
carea nivelului de pregătire profesională, 
creșterea gradului de securitate a muncii în 
subteran, îmbunătățirea condițiilor de mun
că și viață ale minerilor și celorlalți oameni 
oi muncii din municipiu.

în spiritul orientărilor și indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, comitetul 
municipal de partid și-a intensificat preocu. 
pările pentru creșterea gradului de mecani
zare și modernizare a lucrărilor de extracție 
și preparare a cărbunelui. In prezent, unită
țile combinatului dispun de un grad ridicat 
de mecanizare cu tehnică minieră modernă, 
a cărei valoare se ridică la peste 11 miliarde 
lei» Numai valoarea complexelor mecanizate 
depășește 2,5 miliarde lei I

Acțiunile întreprinse pentru realizarea sar
cinilor de plan în întreprinderile economice 
din municipiu sînt ilustrate de obținerea unor 
creșteri însemnate față de anul 1979 : cu 904 
milioane lei ia producția netă, 25 mii lei 
pe lucrător la productivitatea muncii calcu
lată la producția netă valorică și cu 533 mii 
tone cărbune brut extras în unitățile C.M.V.J., 
îndeosebi la minele Bărbăteni, Lupeni și ți
neam.

La indicația și sub îndrumarea organelor 
superioare de partid, a fost organizată în 
anul 1981 acțiunea „Huită Cîmpu lui Neag" 
menită să valorifice rezervele zăcămîntului 
prin exploatarea, stratelor de cărbune în ca
rieră - premieră tehnologică în Valea Jiului.

In, această perioadă, valoarea investițiilor 
realizate a depășit 5 miliarde lei, ceea ce 
înseamnă o creștere de 215 la sută față de 
nivelul realizat în anul 1976.

Potrivit indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vizitelor de lucru e- 
fectuate în Valea Jiului s-a asigurat diver
sificarea activităților industriale prin pune
rea in funcțiune a întreprinderii de tricotaje 
Petroșani, întreprinderii de confecții Vulcan, 
Fabricii de mobilă Petrila, exploatării și pre- 
parației de cuarț Uricani, a unor noi capa
cități’ la I.U.M.P., I.R.I.U.M.P. S-a inițiat și 
se desfășoară un amplu program de inves
tiții destinat asigurării unui grad de con
fort urbanistic în toate localitățile.

Apreciind responsabilitatea cu care au 
acționat organizațiile de partid, comuniș
tii, colectivele de oameni ai muncii pentru 
transpunerea în viață a hotăririlor Congre
sului al Xll-lea al partidului, a orientărilor 
și sarcinilor stabilite de plenarele Comite
tului Central al P.C.R. și a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congre
sul al ll-lea al Consiliilor oamenilor mun
cii, nu putem trece cu vederea peste faptul 
Că în activitatea economică a municipiului 
au existat și unele neîmpliniri, generate de 
neajunsurile și lipsurile din activitatea de 
conducere economică.

Nerealizările înregistrate la producția fi
zică de cărbune în această perioadă se ri

(TEXT PRESCURTAT)
dică la peste 2,5 milioane tone cărbune 
brut. De a s e m e n e a, se în
registrează restanțe de peste 900 tone 
utilaje miniere și 5 500 stîlpi hidraulici la 
I.R.I.U.M.P., 480 tone de mașini și utilaje Io 
I.U.M.P.

Nu negăm faptul că nerealizările înre
gistrate au și cauze obiective ca : tectoni
ca accentuată a unor cîmpuri miniere, ne- 
livrarea de către furnizori la termenele pla
nificate a unor utilaje, piese de schimb, sub- 
ansamble, materii prime și materiale ne
cesare îndeplinirii ritmice a sarcinilor de 
plan, dar aceste cauze nu pot justifica in 
întregime nerealizările înregistrate.

Avem convingerea deplină - și aceasta 
este convingerea exprimată unanim în adu
nările generale ale oamenilor muncii din 
toamna trecută și de la începutul acestui 
an, precum și în recentele adunări și con
ferințe de dări de seamă și alegeri — că în 
fiecare unitate economică, pe fiecare șan
tier, există suficiente rezerve, nu-numai de 
îndeplinire dar și de depășire a planului i 

Este vorba în primul rind de asigurarea 
punerii la timp în funcțiune a tuturor ca
pacităților și spațiilor de producție pro
gramate.

O importantă rezervă de creștere a pro
ducției, în mod deosebit la unitățile Com
binatului minier Valea Jiului, o constituie 
folosirea deplină a dotației tehnice exis
tente,

Revine organizațiilor de partid sarcina de 
a cultiva în rîndul tuturor lucrătorilor din 
unitățile miniere — muncitori, ingineri și teh
nicieni — o atitudine patriotică, piină de 
patos revoluționar și de grijă permanentă 
față de modul cum sînt utilizate mijloacele 
tehnice de care dispunem asigurînd ca a- 
cestea să servească scopurilor majore pe 
care dorim să le îndeplinim.

In strînsă concordanță cu utilizarea com
pletă a dotației tehnice, trebuie să privim 
și sarcinile ce ne revin pe linia asigurării 
stabilizării și pregătirii forței de muncă.

In perioada la care ne referim au fost 
calificați 6 400 muncitori, din care 3 700 
mineri și 150 electrolăcătuși ; 1 300 munci
tori au fost cuprinși în cursurile de polica
lificare în meseriile de bază : mineri, elec
trolăcătuși, artificieri, iar 16 700 cadre au 
fost cuprinse în formele de perfecționare a 
pregătirii profesionale.

Legat da aceasta trebuie să arătăm că' 
nu am rezolvat problema fluctuației care 
este încă ridicată și nu am adus nivelul ge
neral de pregătire a masei de mineri la 
înălțimea tehnicii din dotare.

S-au făcut pași importanți pe linia îm
bunătățirii condițiilor de muncă și de viață 
ale oamenilor muncii din Valea Jiului. Se 
află în fază avansată de execuție termofi- 
carea generală a municipiului, în întregul 
bazin, concomitent cu obiectivele industria
le, se realizează spații corespunzătoare pen
tru locuințe, cantine, unități școlare, de a- 
sistență sanitară, comerciale și altele.

Totuși, trebuie să recunoaștem că, dato
rită unor neajunsuri manifestate atît în ac
tivitatea comitetului municipal de partid, a 
consiliului popular cit și a conducerilor u- 
nor întreprinderi și șantiere de construcții, 
dareo în folosință a unor obiective social- 
culturale este intîrzictă.

Intr-un mod cu totul deosebit vo trebui 
să ne preocupăm de întărirea în toate com
partimentele a discipline; muncii.

Cunoaștem că recent, conducerea partidu
lui și statului ne-a pus la îndemînă un pu
ternic și eheient instrument de întărire a 
disciplinei în toate sectoarele. Acționînd în 
continuare cu cea mai mare fermitate pen
tru aplicarea prevederilor Decretului 400 - 
primit cu aprobare unanimă și interes de 
către oamenii muncii din Valea Jiului, vom 
spori eficiența acțiunilor întreprinse împo
triva tuturor celor care irosesc timpul afec- 
tat lucruli dezorgar zează prodi ția pi . 
în dificultate securitatea întreprinderilor și 
a oamenilor.

Prin toate mijloacele de care dispunem 
să acționăm cu toată hotărîrea pentru res
pectarea măsurilor și normelor de securita
te a muncii, pentru respectarea întocmai 
a ordinii și disciplinei,

In spiritul hotăririlor partidului privind 
perfecționarea conducerii și planificării ac
tivității economice, în toate întreprinderile 
din municipiu s-a generalizat aplicarea nou
lui mecanism economico-financiar, la baza 
căruia stă autocănducerea muncitorească, 
autogestiunea și autofinanțarea.

Rezultatele de ansamblu însă, nu sînt pe 
măsura posibilităților. Preocuparea scăzută 
pentru realizarea indicatorilor de eficiență 
economică superioară, vădește că sînt con
ducători de întreprinderi care nu au înțeles 
esența și importanța deosebită a acestui 
principiu.

In lumina comunicatului recentei ședin
țe o Comitetului Politic Executiv oi CC. al 

P.C.R. se impune să acționăm cu toată fer
mitatea pentru lichidarea cu desăvîrșire a 
producției nerentobile, să determinăm fie
care unitate economică să-și acopere chel
tuielile și să obțină beneficii.

Procesul educațional și de 
formare a omului nou, continuu 

amplificat
Comitetul municipal de partid apreciază 

că succesele obținute de oamenii muncii în 
îndeplinirea sarcinlor de producție, precum 
și modul lor de a gîndi și acționa pe plan 
politic, social și civic, este rezultatul firesc 
al educării lor materialist-științifice făcute 
de-a lungul anilor, sub îndrumarea directa 
șl efectivă a comuniștilor.

Munca de propagandă, politică șl cul
turală de masă, activitatea din învățămînt, 
știință, artă și creativitate tehnîco-ștlințifi- 
câ, au cunoscut valențe noi, pe măsura și 
la nivelul marilor deziderate educaționale 
pe care sîntem chemați să ie înfăptuim a- 
cum șl în perspectivă.

S-a insistat ca în invățămîntuf de partid 
să fie cuprinși toți comuniștii, utecîștii și 
alți. oameni ai muncii de cele mai diferite 
preocupări și profesii, urmărindu-se prin 
aceasta creșterea conștiinței socia

liste, însușirea și aplicarea în viață a prin
cipiilor materialismului dialectic și istoric, a 
politicii realist-științifice a partidului nos
tru, politică ce corespunde intereselor ma
jore ale întregului popor.

■Evidențiem în acest sens preocupările și 
rezultatele obținute de organizațiile de 
partid de ia lupeni, Uricani, Vulcan, Lonea 
și Petrila care au încadrat in cursurile de 
partid în jur de 90 ta sută din personalul 
muncitor și care se ocupă îndeaproape de 
pregătirea propagandiștilor și lectorilor che- 

. moți să desfășoare această activitate.
Sub îndrumarea organizației municipale 

de partid, consiliul culturii și educației so
cialiste, a mobilizat și a atras în activitatea 
artistică de amatori mai mult de 80 la sută din 
tineretul dornic să se afirme pe această 
linie.

In cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României", ultima ediție recent încheiată, 
un număr de 27 formații artistice de ama
tori, au obținut locuri fruntașe în fazele 
județene și zonale, iar șase asemenea for
mații sînt laureate în faza republicană.

Merită a fi evidențiate complexele ac
țiuni intitulate : „Laudă omului muncii și 
creației sale”, „Cîntecui adincufui", „Săp- 
tămîria teatrului de comedie", „Nedeia vul- 
căneană", „Festivalul obiceiurilor laice" și 
alte activități cu un bogat conținut edu
cativ și distractiv.

Considerăm însă necesar că .într-un spi
rit critic și autocritic, trebuie să reflectăm 
cu toată răspunderea și competența asu
pra neajunsurilor ce și-au făcut loc, în
deosebi a cauzelor care le-au determinat și 
să facem tot ceea ce depinde de noi pen-' 
tru a le înlătura și pentru a ridica aceas
tă muncă la nivelul marilor sarcini și posi
bilități de care dispunem.

Etalonul sau unitatea de măsură a efi
cienței întregii noastre munci educative va 
trebui să-l găsinj în atitudinea înaintată 
față de muncă, în comportamentul de înal
tă factură civică din societate și familie, 
în spiritul și suflul novator ce trebuie să 
ne caracterizeze.

Înfăptuirea cu fermitate o rolului 
conducător politic al organizați

ilor de partid în activitatea 
economico-socială

Aplicînd în viață sarcinile cuprinse în ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al Xll-lea al P.C.R., 
în cuvîntările rostite la plenarele Comitetu
lui Central și la consfătuirile de lucru ce 
au avut loc în anii 1980-1982 organele și 
organizațiile de partid din Valea Jiului ou 
înregistrat progrese evidente in îmbunătăți
rea stilului și metodelor de lucru, in orien
tarea muncii organizatorice pentru crește
rea rolului lor de conducător, pentru pro
movarea unui climat de angajare plena
ră și conștientă a comuniștilor și a celor
lalți oameni ai muncii la realizarea obiec
tivelor privind dezvoltarea economico-socia
lă a municipiului nostru.

Comitetul municipal de partid a acționat 
ferm pentru promovarea spiritului democra
tic în întreaga activitate de partid, - pen
tru respectarea riguroasă a principiilor sta
tutare și a normelor vieții de partid, a spo. 
rit exigența față de deficiențele ce se ma
nifestă în activitatea de pa'tid, de stat și 
economică. In perioada 19». , martie 1982 

au fost controlate toate comitetele orășe
nești și comunale de partid, fiind respec
tată astfel hotărirea Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. ca cel puțin o da
tă la doi ani să fie supuse analizei și con
trolului toate organele și organizațiile de 
partid.

Creșterea continuă a autorității și in
fluenței partidului în mase, se reflectă prin 
intrarea în rîndurile sale a celor mai’ înain
tați muncitori, țărani, intelectuali, oameni 
ai muncii - români, maghiari, germani și 
alte naționalități — hotărîți să-și consacre 
întreaga putere de muncă înfăptuirii pro
gramului partidului, politicii sale interne și 
externe. De la conferința precedentă au 
fost primiți în partid 2295 membri din. care, 
33 Ia sută sînt femei, iar 68 la sută sînt din 
rîndul uteciștilor.

A crescut frecvența la adunările genera
le de partid de la 82,6 ta sută în 1980 1â 
91 la sută în 1981, iar cu prilejul adunări
lor pentru, dări de seamă și alegeri din-a- 
cest an, prezența a fost de 98 ța 
comuniștii participant la dezbateri ‘’^eu 
manifestat adeziunea unanimă la măsurile 
adoptate de Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al dezvoltă
rii economice și sociale cu privire la majo
rarea și îmbunătățirea corelării pe princi
pii economice a prețurilor la produsele a- 
gro-alimentare, majorării retribuției pet- 
sonalului muncitor, alocației de stat pentru 
copii și a pensiilor, subliniindu-se hotărî
rea fermă de a se recupera pînă la sfîfși- 
tul anului 30 la sută din compensațiile a- 
cordate.

Un moment de mare însemnătate în 
viața organizației noastre municipale l-a 
constituit acțiunea de preschimbare a do
cumentelor de partid și organizarea discu
țiilor individuale cu membrii de partid.

In spiritul hotăririlor C.C. al P.C.R. din 
1977, al sarcinilor formulate de tovarășul 

• Nicolae Ceaușescu la consfătuirile organi
zate la Comitetul Central, comitetul muni
cipal ă acționat cu perseverență sporită 
pentru selecționarea, creșterea și promo
varea cadrelor.

Cu toate acestea, din controlul și ana
lizele efectuate la comitetele orășenești de 
partid, din întreprinderi și instituții a rezul
tat că îri organizarea și planificarea mun
cii, Jn cunoașterea, însușirea și aplicarea ho. ‘ 
tărîrilor de partid și legilor țării, în stilul și 
metodele de muncă ale organelor și orga
nizațiilor de partid se manifestă încă nea
junsuri care diminuează eficiența acțiuni
lor întreprinse.

Problematica abordată de comitetele o- 
rășenești de partid îndeosebi de cele din 
întreprinderi, nu acoperă întotdeauna uție- 
le domenii importante de activitate. ■ - >

Comitetul municipal n-a reușit să înv,j- 
me în mod corespunzător și să controleze 
activitatea consiliului popular, să imprime 
acestuia răspunderea necesară în îndepli
nirea atribuțiilor conferite de lege. Așa se 
explică existența unor restanțe mari în 
execuția locuințelor din Valea Jiului și ali

mentării cu apă a municipiului Petroșani, 
Organele și organizațiile de partid nu 

au manifestat o preocupare susținută pen
tru conducerea* și îndrumarea organizațiilor * 
sindicale, U.T.C., ale femeilor, precum și a 
organizațiilor proprii ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Așa cum a subliniat în repetate rînduri 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este necesar 
să depunem eforturi susținute pentru a îm
bunătăți activitatea în toate domeniile, 
deoarece singura cale de ridicare a nive
lului de trei material și spiritual, de civili
zație și bunăstare a poporului este creșterea 
puternică a productivității muncii, a între
gii eficiențe economice, ridicarea calității 
muncii, întărirea ordinii și disciplinei, pen
tru a face ca fiecare om al muncii să-și 
îndeplinească exemplar sarcinile încredința, 
te.

Avem de realizat în acest an peste 10 
milioane tone huilă brută, din care*? mili
oane torre huilă spălată pentru cocs și 
un volum de investiții de peste 3 miliarde 
lei.

Sînt create toate condițiile pentru în- 
făptuirea acestor obiective importante.

Comitetul municipal de partid conside
ră că este în asentimentul conferinței, al tu
turor comuniștilor din Valea Jiului să csi- 
gurăm conducerea partidului, personal pe 
tovarășul secretar general că vom înfăptui ■ 
neabătut sarcinile ce ne revin în conduce
rea intregii activități politico-economice și 
sociale, adueîndu-ne astfel, contribuția la 
realizarea programului măreț elaborat de 
Congresul al Xll-lea al P.C.R. de edifica
re a societății socialiste multilateral dez
voltate de creștere continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului nostru 
popor.

COMITETUL MUNICIPAL PETROȘANI 
AL P.C.R.

Petroșani, 27 martie 1982
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TELEG RAMA
nii din comune și litățile urbane ale

celelalte domenii ale ac
tivității de bază din mu
nicipiu. s-a subliniat ne
cesitatea de a se acționa

aeniile să fie dina- 
munca, munici- 

ostru să obțină re- 
din cele mai bune 

jst cincinal, să-și 
i contribuția la în-

economică și pro- prezentată de 
patriei, la bună- ‘ “ 
poporului- nostru, 
de seamă și dez- 

• au reliefat con- 
deosebiț’-de exigent 
ei pe care o stră
in care România 

nălța de la stadiul 
i în curs de dez- 

la cel de mediu 
ată. Conferința a

— Raportul comisiei 
municipale de revizie ;

— Alegerea Comitetului 
municipal de partid și a 
comisiei municipale de 
revizie.

Intrîndu-se în ordinea 
de zi, darea de seamă 

de tovarășul.- • , . •
Viorel Faur, prim-secre- ductive, pentru creșterea

-   - productivității muncii și
reducerea
materiale de producție, 
creșterea eficienței eco
nomice și obținerea ren
tabilității. Urmărindii-se 
aceste obiective este ne
cesar ea organele și or-

toca-
Văii

Jiului trebuie să aețione. 
cu maximă răspundere cu fermitate pentru 
pentru ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al 
producției, utilizarea de
plină a capacităților pro-

tar al comitetului muni
cipal de partid, primarul 
municipiului, a făcut o 
minuțioasă și exigentă a- 
naliză a activității des
fășurate pe perioada tre
cută de la alegerile pre
cedente. A fost reliefată 
consecvența și hotărîrea ganizațiile de partid 
cu care comitetul munici- 

emată să analize-’pal și biroul său au ac- 
-un spirit de înal- 
îcipțalitate parti- 
> exigență și res- 
lîtate comunistă 
;ea desfășurată de 
il municipal, de 
î și organizatiilp- 
id pentru ujfieă 
lor oamenilor 
din colectivele în- 
lerllor și șantiere- a celor de pe 
-o puternică forță din unitățile de învăță- 
conștientă, capa- 
ducă la îndeplini- 
nile ce revin Văii 
in hotărîrile Con- 
al Xll-lea și Pro- 
partidului, din o- 
e și chemările to- 
1 Nicolae 
u, adresate mine- 
ii Jiului de a spo- 
tcția de cărbune, 
rîrile și măsurile 
i județean pre- 
in hotărîrile pro-

ționat pentru creșterea 
rolului conducător al or
ganelor șl organizațiilor 
de partid, pentru intensi
ficarea muncii politico-

• organizatorice și educati
ve în colectivele între
prinderilor și instituțiilor, 

șantiere,

cheltuielilor

sa 
militeze și acționeze cu 
mai multă perseverență 
și putere de convingere 
în colectivele de muncă 
pentru aplicarea noului 
mecanism economico-fi- 
nancîar, integrarea fermă 
în principiile autocondu
cerii și autogestiunii 
muncitorești, domeniu în 
care consiliile oamenilor 
muncii, organizațiile 
’ ~ , U. T. C.

multe de

de 
si 
fă-

sindicat, 1 
O.D.U.S. au 
cut.

Subliniind 
zerve, s-au 
tic și autocritic neîmpli- 
nirile, neajunsurile și 
lipsurile din activitatea 
comitetului și biroului 

nieipiului. Scoțîndu-se in 'său, eviderițiindu-se înda- 
relief stilul dinamic de 
muncă al comitetului municipal, a fost subliniat 
accentul pus pe cunoaște
rea, însușirea și aplicarea

mint, ocrotiri sociale ce
le de cultură creîndu-se 
premisele trecerii la o 
calitate nouă in îndeplini
rea cu succes a sarcinilor 
economico-soeiale reveni
te în acest cincinal mu-

aceste 
reliefat

re-
Crl-

al 
de
al 
și

și ceilalți oameni ai 
muncii a hotărîrilor de 
partid și de stat, a indi
cațiilor secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
privind concentrarea 
muncii de partid cu for
ța ei mobilizatoare și de

zîndu-și lucră-
ferința a salutat fermă de către comuniști 
la lucrări a to-
Lucian Drăguț, 

președinte 
ai Central 
Muncitoresc
i Economice
Cheorghe Vasiu,
al Comitetului
de partid, Ro-

nciu, adjunct al’ înrîurire în direcția conș-
ii minelor. La 
i au participat, 
nea, activiști, ai

centrale^ »Me 
de stat, ai or-

>r de masă și
nvitați din rin-
■lor cu munci 
idere și specia- 
1 activitățile de 
municipiului, 
ița a adoptat la 
e zi:
1 de seamă pri- 
ivitatea comite- 
unicipal

tientizării minerilor, în 
frunte cu comuniștii, a 
celorlalți oanseni ai mun
cii din Valea Jiului asu
pra necesității lmperjoase 
a creșterii producției de 
cărbune și dezvoltării e- 
nergetice și de materii 
prime indigene atît de 
necesare economiei na
ționale, Cu referire atît 
la realizările obținute în 
extracția șl prepararea 
cărbunelui, în construc
ția de mașini miniere, in
vestițiile industriale și 
social- eît și în

toririle ce revin organu
lui municipal, organelor 
și organizațiilor de partid 
de la toate nivelele în 
valorificarea resurselor in. 
terne și posibilităților de 
perfecționare a stilului și 
metodelor de muncă, de 
dinamizare a activității de 
partid, îmbunătățire a vie
ții de organizație, a între
gii munci pqlitico-organi- 
zatorice și. de educație 
moral-politică ale cărei 
rezultate se cer amplifi
cate .pentru a se regăsi 
materializate într-o acti
vitate economică și socia
lă de înaltă eficiență în 
municipiul nostru.

Cu insistență a fost 
subliniată sarcina înfăp., 
tuirii neabătute a progra. 
mului de autoconducere și 
autoaprovizionare teritori. . 
ală, a măsurilor luate de 
conducerea partidului și 
statului nostru pentru a- 
sigurarea autoâprovîzio- 
nării. în acest domeniu 
organizațiile de partid și 
consiliile populare, depu-

continuate a activități» in 
toate domeniile vieții din 
municipiu, participam,ii la 
dezbateri au făcut nume
roase propuneri vizînd 
modalitățile concrete de 
perfecționare și creștere a 
puterii de influențare a 
întregii munci de partid, 
politico-organizatorica și 
educative.

în încheierea dezbateri, 
lor a luat cuvîntul tova. . 
rășul Lucian Drăguț.

Trasind jaloanele acti
vității politice, economice 
și sociale pe perioada ur
mătorilor ani ai cincina
lului, conferința munici
pală a adoptat ample ho-

dezvoltarea zootehniei, fo
losirea fiecărei suprafețe 
de păjnînt în scopul cul
tivării legumelor și dez
voltării bazei furajere, 
pentru contractarea cu 
statul a unui număr din 
ce în ce mai mare de 
animale și a unor canti
tăți de produse animalie
re.

Pe marginea dării 
seamă, a celorlalte 
eumente . prezentate 
conferință au luat 
vîntul tovarășii; 
Toma, loșif Clamba, Cor
nelia Iloiu, Comei Bolo- 
loi, Ioan Dumitraș, Nieo- 
lae Dima, Voichița Mi- 
cheș, Ștefan Alba, Lazăr 
Filip, Nicolae Vîlcea, Ion 
Cărăimăneanu, Teodor 
Boncalo, Petru Barb, Du. 
mitru Țurnă, Valentina 
Cerchez, Constantin Cio. 
lofan, Ibsif Cotoț și Ro- 
mică Staneiu, ministru 
adjunct al minelor.

în intervențiile lor pe 
marginea dării de seamă 
și a celorlalte documen
te, vorbitorii au apreciat 
preocuparea și rezultatele 
activității politice desfășu. 
rate de comitetul muniei. . . _
pal, rolul conducător de- biroul și secretariatul Co- 
tenni-nant al organelor și mitetului .municipal de 
organizațiilor de partid 
în ridicarea activității e- 
conomice și' aocial-cultu- 
rale la cotele tot mai 
înalte ale sarcinilor și e- 
xigențelor actuale. Toto
dată au fost dezvăluite și 
neajunsurile ce s-au ma. 
nîfestat în activitatea des
fășurată de la preceden
ta conferință de partid. Nicolae Ceaușescu, secre- 
Pentru îmbunătățirea în tar general al partidului.

de
do-
în

cu.- tărîri menite să conducă
Horea la perfecționarea activi

tății organelor și organi
zațiilor de partid, a cărei 
influență sporită în colec
tivele de muncă să ducă 
la înfăptuirea hotărîtă a 
obiectivelor Congresului 
al Xll-lea, la realizarea 
sarcinilor actualului cin
cinal, realizări ce se pre
figurează tot mai valoroa
se în Valea Jiului, în 
.perspectiva viitorilor ani.

Conferința a ales noul 
comitet municipal , de 
partid și comisia , munici
pală de revizie, în prima 
ședință plenară a fost ales

partid.
în încheierea lucrărilor 

conferința a adoptat în- 
tr-o atmosferă entuziastă 
textul unei telegrame a- 
dresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, tovarășului

rVrmare din pag t) 1985 să ajungă la 2,5 mi
liarde lei, astfel ca Pe în
tregul cincinal să se re
alizeze 9,5 miliarde lei.

Răspunzînd chemării 
partidului, adresată tutu, 

dezvoltare și creștere a ror minerilor țării, de a 
potențialului productiv al patriei cit mai mult 
Văii Jiului. Vă raportăm 
că au fost puse în func
țiune majoritatea obiec
tivelor suplimentare pe 
care le-ați stabilit pentru 
Valea Jiului — obiective 
în care au fost încadrate 
și muncesc cu hărnicie 
soții și fiice de mineri. Se 
înfăptuiesc cu- consecven
ță indicațiile dumneavoas- 

. tră referitoare la pregăti, 
rea minersdui-tehnician, 
cu înaltă calificare profe
sională, capabil să stă- 

‘ pînească tehnica modernă, 
prind contururi măsurile 
luate Ia indicația dnmnea. 
voastră de ridicare a 
standardului de viață al 
Văii Jiului, de moderni
zare a tuturor localități
lor bazinului 
banifer.

Comuniștii 
preparatori, 
energeticieni, 
chimițti — toți oamenii 
muncii din Valea Jiului 
acționează cu perseveren
ță pentru creșterea con
tribuției municipiului Pe
troșani Ia întărirea eco
nomiei naționale. Expri- 
inind vqința unanimă a 
comuniștilor, a tuturor ce
lor ce muncesc pe aceste 
meleaguri românești, de
legații la conferința mu
nicipală de partid se an
gajează ca în 1982 să ob
țină o producție netă in
dustrială în valoare ito 
1,67 miliarde lei, iar în

frunte organizația muni
cipală <le partid, acțio
nează pentru materiali
zarea programului de

, delegații Ia 
Conferința municipală de 
partid, toți comuniștii și 
oamenii muncii din Valea 
Jiului, ne angajăm, mult 
stimate și iubite tovarășe , 
secretar general, ca prin 
depășirea planului cu 
52 000 tone cărbune net 
să livrăm suplimentar 
100 000 tone cărbune ener
getic, să realizăm o pro
ducție netă valorică, pes
te prevederi, de 17; mi
lioane Iei și 15 milioane 
lei la producția marfă.

Vă rugăm să ne îngă
duiți să dăm încă o dată 
glas voinței noastre ferme 
de a vă urma în tot ceea 
ce întreprindeți pentru 
cauza socialismului, a 

nnririi < »i - progresului și păcii, hotă, 
nrn noastre neabătute de 
a face totul pentru creș
terea contribuției muniei. 
piului Petroșani la înflo
rirea patriei, la accelera
rea ritmului de progres 
multilateral al României 
socialiste.

Vom înfăptui întreaga 
politică internă și exter
nă a partidului și statu
lui nostru, politică izvorîtă 
din gîndirea dumneavoas
tră cutezătoare în> «are 
vedem împlinirea năzuiu. 
țetor noastre; a aspira
țiilor noastre de a iăuii 
cea mai dreaptă orîn- 
duire socială — orîndui. 

tle rea comunistă. 
Petroșani, 27 martie 1982

— mineri, 
constructori, 

textiliști,

I1

I

Jaloane ale unei perspective dinamice
în dezvoltarea economico-socială a Văii Jiului <

din timpul desfășurării lucrărilor conferinței
Foto; Șt. NEMECSEK

ijs

fin

’■-X ■ •

Luînd cuvîntul în^ încheierea dezbaterilor, tova
rășul Lucian Drăguț și-a exprimat satisfacția de 
a participa la conferința de dare de seamă și alegeri 
a puternicei organizații de- partid din Valea Jiului 
— vechi centru muncitoresc și cu vechi tradiții re
voluționare, bogată vatră a cărbunelui românesc.

, Remarcând contextul de puternică efervescență po
litică și de angajare responsabilă a întregului po
por pentru realizarea eu succes a sarcinilor actua
lului cincinal în care are loc conferința, vorbitorul 
a trecut în revistă realizările obținute dd mineri' și 
ceilalți oameni ai muncii din Valea Jiului, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid, în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xll-lea, In 
cuvînt s-a apreciat că, datorită îndeplinirii cu fer
mitate a rolului de conducător politic în activitatea 
economică de către organizațiile de partid, desfășu
rării unei intense munci politieo-organîzatorice și 
educative in colectivele de muncă, s-au putut rapor
ta în conferință realizări superioare în comparație 
cu anii preeedenți în toate domeniile de activitate, 
Important este eă acest pr-ogres în realizări s-a 
făcut în creșterea producției de cărbune, minerii 
Văii Jiului, sporindu-și contribuția în asigurarea și 
dezvoltarea bazei energetice a țării. Ră'spunzînd cu 
elan muncitoresc chemării ce le-a adresat-o condu
cerea partidului, secretarul general al partidu
lui, minerii Văii Jiului, în frunte cu comu
niștii, simțind în permanență îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, cu sprijinul organi
zațiilor de sindicat, U.T.C. și O.D.U.S., efectul deci
ziilor și măsurilor Întreprinse pentru optimizarea 
procesului de producție ele către consiliile oameni
lor muncii, în spiritul principiilor autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești, au reușit ca jn anul țre- 
eut să crească producția de cărbune cu circa 
150 000 tone față de anii anteriori.

Reievînd că ia baza creșterii nivelului de extrac
ție a cărbunelui in Valea Jiului a stat grija deose
bită a partidului și statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de mineri, prin crearea u- 
nor condiții de muncă din cele mai bune, prin în
făptuirea programului de mecanizare și introducere 
a uhor tehnologii moderne și de înaltă productivita
te în procesul de extracție, vorbitorul s-a referit 
critic la rezervele mari de care dispun minele Văii 
Jiului pentru realizarea unor sporuri mai mari la 
producția de cărbune, dar care sînt încă insuficient 
puse în valoare. Semnificative în acest sens — a su-

sînt neîmpOnirile din anii tre-bliniat vorbitorul —
cuți, tind Combinatul minier a rămas dator econo- < 
miei naționale, restanțele la producția d« căr
bune trebuind -să fie ' recuperate de mine
rii Văii Jiului în acest an. Făcînd acest efort deo- ■ 
se bit, minerii din bazin vor putea intra în normal, 
începînd cu anul 1983, ca de altfel toate unitățile 
economice care au avut restanțe, în programul cin
cinalului — îndeplinind astfel indicațiile exprese fi
le secretarului general al partidului, date în acest 
Sens, crescîndu-și contribuția la asigurarea indepen-
denței energetice a țării. I

Organele și organizațiile de partid, consiliile oa- ( 
menilor muncii, organele de decizie, îndrumare teh
nică și control ale Combinatului minier trebuie să 
acționeze cu hotărire pentru pregătirea și punere» | 
în funcțiune a noilor capacități de extracție, pențr» 
lichidarea lipsurilor și folosirea la maximă capaci
tate a complexelor mecanizate precum și a combi
nelor și a altor utilaje moderne cu care au fost 
dotate minele .prin mari eforturi financiare făcute 
de statul nostru. Manifestarea unui interes mai ma-: ( 
re din partea cadrelor tehnico-inginerești în sprijini
rea brigăzilor miniere ca să-și realizeze planul, precum 
și în organizarea superioară a producție^ în ve
derea creșterii productivității muncii, în întărirea 
ordinii si disciplinei, în gospodărirea cu grijă a utila- 

rijelor, materialelor și energiei, recuperarea .și recon- 
diționarea- pieselor de schimb și subanșamblelor 
pentru reducerea cheltuielilor de producție, sînt, 
de asemenea, obiective de muncă și răspundere, asu- 
pra cărora trebuie concentrată atenția minerilor și 
celorlalți oameni ai munții, a tuturor cadrelor MW.:1 
funcții de răspundere din minerit. -

...Subliniind sprijinul mai consistent ce trebuie ; ) 
acordat minerilor prin crearea de condiții opti
me de muncă, creșterea producției de cărbune șl a 
productivității muncii tot mai înalte, vorbito
rul a cerut organelor și organizațiilor de partid, 
consiliilor oamenilor muncii, sindicatelor și consili- I 
ilor populare din localitățile municipiului să asigu- I 
re, totodată, condiții tot mai . bune de viață eelor. ee | 
dau țăriț cărbune. S-a cerut-să-se făcă totul pen- ’ | 
tru realizarea în întregime a apartamentelor plani- ț 
ficate și îmbunătățirea condițiilor de confort în noi- , 
le locuințe ce se construiesc pentru mineri, a tuti> i 
ror obiectivelor social-culturale,' , , '
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au început, 

Con-

si
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— 31 de-

BOMA 27 (Agerpres). 
Tovarășul Virgil Cazacu, 
membru Ml Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al G.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit cu Flaminio’ Piccoli, 
secretar politic al Partidu
lui* Democrat Creștin, cu 
Oddb Biasini, secretar na
țional executiv al Partidu-

liderii politici italieni 
rugat să se transmită 
varășului Nicol 
Ceaușescu un cordial salut

de pro- 
apreciere, 

de prospe- 
poporului

și sentimentele 
fundă stimă șl 
precum și urări 
ritate și pace 
român.

Ei au manifestat depli- 
lui Republican Italian, și na satisfacție pentru bu- 
cu Alfredo Biondi, 
secretar național 
dului Liberal.

Conducătorilor 
partide le-a fost 
salutul prietenesc din par-, 
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ah Partidului Comunist 
Român, președintele Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste.

Exprimînd cele mai vil 
mulțumiri pentru mesaje,

vice- 
al Parti-

acestor 
transmis

reciproc, indife-

nele . raporturi dintre 
P.C.R., F.D.U.S. și partide
le pe care le reprezintă, a- 
preciind că asemenea ra
porturi, bazate pe stimă și 
respect
rent de orientările și con
cepțiile filozofice diferite, 
joacă un rol deosebit de 
pozitiv, atît pe planul re
lațiilor bilaterale, cit și în 
viața politică internațfona-

VIENA 27 (Agerpres). integrare națională
— In orașul austriac din India, în colaborare ■ 
Waidhofen an der Thaya cu ambasada română, 
a avut loc, în prezența 
unui numeros public, 
vernisajul unei expoziții 
de pictură românească 
contemporană.

Vorbind cu acest pri
lej, primarul orașului, 
Franz Gfoller, a evocat 
bunele relații existente 
între România și Austria, 
țări care promovează o 
politică de pace, înțele
gere și colaborare intre 
toate statele lumii.

☆
DELHI 27 (Agerpres). — 

La „Centrul internațio
nal iridian" din Delhi a 
avut loc o adunare fes
tivă consacrată centena
rului nașterii lui Nicolae 
Titulescu, organizată sub 
auspiciile Adunării pen-

programul de aplicare a 
Acordului cultural între 
guvernele României și O- 
landei pentru 
ianuarie 1982 
cembrie 1984.

■ir
HANOI 27 

— La Hanoi 
sîmbătă, lucrările 
greșului al V-lea al Parti
dului Comunist din Viet
nam. Iau parte peste 1 000 
de delegați, precum și 
oaspeți de peste hotare. 
La Congres participă o 
delegație a Partidului Co
munist Român, condusă 
de tovarășul * Ion Co- 
man, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Raportul politic al C.C. 
al P.C. din Vietnam a 
fost prezentat de Le Du- 

(Agerpres). an, secretar general al

★
BUJUMBURA 27 (Ager

pres). — Radiodifuziunea 
națională burundeză „Vo
cea Revoluției" a consa
crat o emisiune radiofo
nică omagială centenaru
lui iiașterii lui Nicolae 
Titulescu.

A fost evocată, cu acest 
prilej, viața și activita
tea politică a ilustrului 
diplomat român pentru 

«pararea independenței 
și integrității teritoriale a 
României, pentru institui
rea dreptului în relațiile 
internaționale, a unui sis
tem de securitate colec
tivă în Europa. ' '

*
HAGA 27 .... . ..

— La Haga a fost semnat C.C. al P.C. din Vietnam,

Ședința Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA 27 (Ager
pres). — Agenția P.A.P.
informează că Ia Varșovia 
s-a desfășurat, timp de do- ■ 
uă zile, ședința Seimului 
R.P. Polone, în cadrul că
reia au fost adoptate o se
rie de legi privind modi
ficarea Constituției, a Co
dului civil, Tribunalul de 
Stat, protejarea fondului 
funciar și forestier și s-a 
ales Comisia pentru răs
pundere constituțională.

Seimul a adoptat, de a- 
semenea, o hotărîre prin 
care a confirmat justețea 
principiilor politicii exter
ne poloneze, care exprimă 
voința poporului polonez 
de a trăi într-un stat so
cialist independent, suve
ran, în cadrul unor fron
tiere sigure, în condiții ex
terne și interne de pace, 
în prietenie și colaborare 
cu toți cei ce dorfepc 
ceasta pe baza prfeefpt^* 
ilor avantajului reciproc.

ORGANIZAȚIA Confe. 
rînța Islamică (O.C.I.) a 
lansat un apel O.N.U. pen
tru adeptarea măsurilor 
necesare șl eficace în 
yederea împiedicării auto, 
rităților israeliene de a a- 
nexa teritoriile palestini- 
ene ocupate, indică, po
trivit agenției MEN, pos, 
tul de radio Riad.

GUVERNUL BRAZILI
AN a dispus cea de-a no
ua devalorizare a cruzei. 
ro-ului în acest an. Potri. 
vii agenției Asoclated 
Press, moneda națională 
braziliană s-a devalorizat 
în primele trei luni ale 
anului în curs cu 15,97 la 
Sută, în raport cu dola
rul nord-atnerican.

DUPĂ cum a anun
țat Institutul american 
al fierului și oțelului, în 
luna februarie 1982 pro- 
ducția de oțel a scăzut 
în Statele Unite cu peste 
7 la sută în comparație 
eu luna precedentă șl eu
•••••• ••••••••••• •••••••••

O femeie imigrantă vorbeșțe

• CONAKRY 27 (Ager
pres). — Publicația „Indus- 
trieset . traveaux d’outre 
mer“ informează că planul 
cincinal al Republicii Gui
neea prevede ca investi
țiile să fie îndreptate în 
sfera agriculturii, cu ac
cent pe irigații, în indus
tria prelucrătoare și în do
meniul energeticii.

ta.- 
va.
la

Dezbateri 
în Consiliul

de Securitate 
al O.N.U.

aproape 30 la sută îhi 
comparație cu aceeași lu
nă a anului trecut. Spe
cialiștii explică scăderea 
producției de oțel pfrin 
stagnarea înregistrată în 
unele sectoare ale econo
miei americane și prin fe. 
nomene de recesiune prin 
care trec altele îndeosebi 
industria automobilelor, 
unde s-a procedat la în- 
chiderea mai multor uzine.

POLIȚIA DIN NA- 
POLI a arestat cinci 
membri al „Camerei1* (nu
mele local td Mafiei), im
plicați într-un larg evan
tai de acțiuni ilicite în 
oraș și în regiune. în 
cursul percheziției, în S. 
partamentul unde cei cinci 
răufăcători sfe adunaseră, 
au fost descoperita două 
kilograme de coeaină ca

pe, vîndută, le ar fi adus 
mafibților 100 000 dolari, 
precum și mai multe 

1 blouri furate, a ■ căror 
loare este estimată 
20 000 dolari, I

REPREZENTANTUL per. 
manent al Angolei la Nai 
țiunile Unite, E. Figueire
do, a adresat președinte
lui Consiliului de Securi
tate o scrisoare în care 
sînt condamnte incursiu
nile armate ale rasiștilor 
sud-africani pe teritoriul 
angolez, acțiuni ce se în. 
scriu într-un plan ce vi- 
zează destabilizarea situa, 
ției din zonă —■ informed, 
ză agenția TASS.

UN AVION AMERICAN 
de recunoaștere de tip 
„SR-71“ a pătruns din nou 
în spațiul aerian al R.P.D, 
Coreene, în zonele Kan- 
gryeung și Koseung, a. 
nunță agenția ACTC, re. 
levînd necesitatea de a se 
pune capăt acestor acte 
de spionaj ce cunosc o. 
intensificare. ,

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit într-o nouă șe
dință din cadrul reuniunii 
sale de urgență ca urmare 
â plîngerii Republicii Ni
caragua în legătură cu pe
ricolul unei intervenții 
străine în treburile sale in
terne. In cadrul dezbate
rilor au luat cuvîntul re
prezentanții Mexicului, Cu
bei, Guyanei și Vietnamu
lui, care, in esență, au re
comandat Consiliului să 
ceară Statelor Unite să 
excludă utilizarea forței 
— directă, indirectă sau 
de acoperire — împotriva 
țărilor din America Cen
trală și zona Caraibilor, 
iar în reglementarea di
vergențelor cu aceste state 
să se limiteze exclusiv la 
metoda negocierilor! infor
mează agenția Associated 
Press.

Evoluția veniturilor 
pe locuitor în lume

WASHINGTON 27 (A-
gerpres).' — Potrivit da. 
telor cuprinse în raportul 
anual al Băncii mondiale 
privind evoluția venituri
lor pe locuitor în lume, 
în prezent se mențin încă 
flagrante inechități gene
rate de decalajele între 
statele industrializate și 
țările „lumii a treia'*. Do. 
cumentul relevă situația 
foarte dificilă a țărilor în 
curs de dezvoltare, âră- 
tînd că peste două mili
arde de ființe umane con. -țări cum sînt Bhutan 
tiniTă să trăiască în sără- 80 dolari anual pe locuî- 
cie, limitîndu-și mijloace, 
le de existență la o me
die de 230 dolari anual,

în timp ce , 567 milioane 
de „privilegiați'* dispun de 
venituri de peste 10 000 
de dolari fiecare. Datele ■. 
referitoare la anul ■ 1979 
indică, de asemenea, că 
printre țările cele mai să
race din lume se află 
cvasitotalitatea statelor a. 
fricane de la sud de Sa
hara.

în ceea ce privește par. 
tea inferioară a acestui a- 
devărat „clasament' al să
răciei", acolo se află

tor în 1980, Bangladesh și 
Ciad — ,120 dolari, Nepal 
și Etiopia — 140 dolari,

I z

emigreze în! 
cea mai ma- 
compatrioate-

Gînd ss vorbește de 
imigranți există adesea 
tendința de a ne gindi 
numai la bărbați, ultînd 
femeile care, totuși, cons
tituie o cincime dintre 
imigranții din Franța. A- 
ceste femei, ca și compa- 
trioții lor bărbați, suferă 
din cauza condițiilor do 
imigranți, de dezrădăcN 
nați, fiind obligate să-și 
părăsească țara pentru a 
găsi de lucrU și pentru 
a-și asigura pîinea lor și 
a copiilor. Femeile resimt 
aceste condiții cu mai 
multă acuitate, deoarece 
ele au probleme specifice 
decurgînd din situația lor 
specifică. Ca mame, ele 
veghează Ia educația co
piilor lor, avînd sarcina 
grea de a le transmite 
limba și cultura strămoși
lor într-o țâră în care sis. 
terciul școlar se bazează 
pe o altă limbă și pe o altă cultură.

Khadija în vîrstă de 25 de ani. căsătorită de opt 
ani. are trei copii în vîrs
tă de 5, 4 și, respectiv, 2 
ani. Care ăl.'.l. 1. .. ........ ... ____ , .
care âu determinaț-o.. pp care ar fi sacrificiile.

Khadija să 
Franța ? Ca 
re parte a 
lor ei magrebine, Khadija 
nu avea de ales. Ea a tre
buit să-și urmeze soțul.

Astfel, Khadija, venind 
la Paris, a trebuit să fa. 
că față acestor lungi , și 
grele încercări pe care le 
are de trecut orice imi
grant, acelea ale adaptă-

nați, fijnd („AL BAYANE"—-MAROC)

rii, singurătății, 
ultimă instanță 
lor materiale.

Khadija ne-a 
toate greutățile 

. le-a avut de

și nu în 
probleme.

deoarece nu mai putea 
suporta situația de femeie 
măritată dar trăind, de 
fapt, singură.

S-o lăsăm însă să vor.
bească pe Khadija.
— La ' 

să vin 
meu a 
țară la 
sătoria 
că voi 
ceasta situație 
re de el pe 
îndelungată 
Mi-am dat, însă, seama 
că locul meu era lingă so. 
țul meu. Astfel, am luat trebuie să facă pentru că 

sînt ’motivele hotărîrea~ de a-1 urma, ori.

început nu vroiam 
în Franța. Soțul 
plecat în această 
o lună după că. 
noastră.
putea

Credeam 
suporta a- . 
de separa- 

o perioadă 
de timp.

vorbit de 
pe care

. ... înfruntat.
Prima mea problemă 
spunea ea — a fost aceea 
a limbii. La sosire în 
Franța nu vorbeam limba 
franceză. Nu îndrăzneam 
nici să mă mișo de aca
să. .Soțul meu se ocupa 
de totul. Mă simțeam 
complet dependentă de 
soțul meu care, de peste 
doi ani, face și cîta trei 
ore suplimentare pe zi. Și

la uzina unde lucrează! 
nu cîștigă suficient pen-

. țru a-și întreține -familia...
Uneori, în timpul meu 

liber — continuă Khadija 
-— aș vrea să ies din ea. 
să, dar nu am unde mă 
duce și nici la cine. Ani 
remarcat că este foarte 
greu să ai relații cu ve
cinii și chiar cînd aceas
ta se întîmplă, ele se li
mitează la simple formule 
de politețe și nimic mai 
mult. '
■Familia Khadija locuieș

te într-un apartament de 
două camere, fără încăl
zire, fără apă caldă și 
fără electricitate. La so
sirea la Paris, familia 
Khadija a locuit* în con
diții și mai grele, tre
buind • să împartă un ă- 
partament cu o altă fa
milie de imigranți. Soții 
Khadija au depus o cerere 
la primărie pentru un alt 
apartament, deoarece soția 
și un copil sînt bolnavi 
de astmă. Li s-a răspuns' 
să mai aștepte; sînt mii 
de cereri de locuințe de
puse la primărie...

(Agerpres)

FILME

Duminică, 28 martie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : întoarcerea la 
dragostea dinții; Uni
re»: iubirea are multe 
fețe (I-1I).

PETRILA f Convoiul.
LQNEA: Recursul

la metodă (I-II).
ANINOASA : Aface

rea granatelor. *RsR ■■ -R-:-
VULCAN — Luceafă

rul! Yankeii (I-II). ’
LUPENl — Cultural 1 

Mondo umancv; Muncito
resc : Serpico (I-II).

URICAN1 ; Lupii mă
rilor.

Luni, 29 martie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Ziua de naș
tere a unui tînăr var- 
șovian ; Unirea : Du
mas în caucaz.

. PETRILA : Convoiul.
LONEA : înainte de 

miezul nopții. ■ /
VULCAN: Luceafă

rul ; Un glonte rătăcit.
LUPENl — Cultural: 

Familia nouă ; Munci
toresc : Serpico (I-II).

URICANI : Centrala 
este pe' emisie.

TV
Duminică, 28 martie
8,00 Teleșcoală : Admi

terea în îrivăță- 
mîntul superior 
tehnic și agricol.

8,40 Omul și sănătatea.

9,00 De strajă patriei. 
9,30-Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului. ’ 
11,45- Lumea copiilor.

Telex.
Album duminică!, 
• Umor și muzi
că, desene anima
te, reportaje, 

„Post - restant".
Partea a H-a.

Telesport: Fotbal: 
Steaua — F.C. 
Olt.

18,10 Călătorii spre vi- 
: 1; itor.

19,00 Telejurnal.
19.20 Timp al împlini

rilor socialiste.
19.45 In gînd cu țara. 

Spectacol literar-
; ‘ muzical. ’ m

20,40 Film artistic : „în
toarcerea".

22,00 Telejurnal. Sport, 
22,25 Melodii îndrăgi

te.
23,00 închiderea pro

gramului.

Luni, 29 martie
15,00 ^misiune în lim

ba maghiară.
17,50 1001 de seri.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20.20 Orizont tehnico- 

științific.
20.45 “ ‘
21,05
21,30

13,00
13,05

16,00

22,15
22,30

Bijuterii muzicale. 
Cadran mondial. 
Roman — foile
ton ; „La Barac- 
ca“. (Episodul 3). 
Telejurnal, 
închiderea pro
gramului.: '

Qlementn
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