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FEMEIA
prezență

neobosită în

munca politica dinamică, eficientă

vrednică,
i

tedQUlroșu
De ziua tovarășelor noastre
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Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE! împlinirile
noastre

*

i

tilractii
J

peste 
prevederi

de munca

• De Ia începutul tu. 
nii : I.M. Lupeni —
plus 3650 dc tone • 
Cariera Cimpu Iui Neag 
— plus 1700 tone • 
I.M. Uricani — 285 to
ne de cărbune cocsifi- 
cabil extrase peste plan.

Cu o ritmicitate dem
nă de remarcat, colec
tivele miniere princi
pale producătoare de 
cărbune cocsificabil din 
vestul Văii Jiului — 
I.M. Lupeni, I.M. Uri
cani și cariera Cimpu 
lui Neag — înregistrea
ză și în această lună 
înseninate cantități de 
cărbune peste preve
deri, care însumează 
la cele trei unități după 
prima săptămînă de lu
cim, peste 5500 de tone.

Eforturile organizato
rice ale colectivelor de 
la minele Lupeni și U- 
ricani sînt concentrate 
in aceste zile spre creș
terea plasării forței de 
muncă în fronturile di
rect productive, respec
tiv concentrarea pro
ducției în marile capa
cități productive, in ve
derea sporirii și pe a- 
ceastă ''cale a producti
vității muncii. Exem
plul cel mai semnifica
tiv în acest sens il re
prezintă I.M. Lupeni, 
unde peste 50 la sută 
din extracția zilnică 
respectiv peste 4000 to
ne de cărbune 
cabil, se extrag
în abataje dotate 
complexe 
susținere 
nicile de 
re fiind
parametrii ridicați 
randamente între 15 
18 tone pe post.

k

Realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan, preocupare 
majoră a întregului colectiv

în acest an 
lor. întregului 
cadrul sectorului 111 
minei Uricani, îi revin sar
cini importante în crește
rea extracției de cărbune. 
Urmărind în primul rînd 
realizarea ritmică, integra
lă a sarcinilor de plan la 
cărbune, iar în al doilea 
rînd deschiderea stratului 
15, aceste obiective domi
nante au constituit subiec
tul dezbaterilor 
rile generale de 
lunile ianuarie 
rie, desfășurate 
buri. S-a pornit 
cinile ce nc revin din ho- 
tărîrile Conferinței Națio, 
nale a partidului, din Cons
fătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitori din industria 
minieră și geologie. Mem
brii de paptid din colec
tivul sectorului au venit cu 
propuneri și soluții concre
te privind sporirea

comuniști- 
colectiv din 

al

în adună, 
partid din 
și februa- 
pe schim- 
dc la sar-

ducției de cărbune și des
chiderea cu șase luni mai 
devreme a stratului 15.

înfăptuirea la termen a 
propunerilor formulate dc 
comuniști, între care Cons
tantin Sorescu, miner șef 
de brigadă, a condus la 
sporirea randamentelor în 
abatajul frontal din stra
tul 18 blocul 5/4 cu 
kg/post. în abatajul 
meră nr. 6 stratul 17—18, 
ortacii lui Ștefan Baciu, 
se confruntau cu infiltra
țiile de apă. Comuniștii 
din brigadă, analizînd si
tuația, au ajuns la conclu
zia că singura soluție de 
înlăturare a acestor greu
tăți este mărirea vitezei 
de avansare (n.n. —• s-a a- 
vansat cîte 8 m și s-a puș-

Ioan DANILA, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid, 
sectorul III, I.M. Uricani

Adunare 
festivă

SI viată
pagina a 3-a)

700
ca-

La Casa dc cultură din 
Petroșani a avut loc ieri 
adunarea festivă 
tă zilei de 8 Martie, 
internațională a 
Au participat membre 
Comitetului municipal 
femeilor, președinte 
comisiilor de femei din 
treprinderi, instituții 
cartierele orașului-rcședin- 
ță de municipiu, femei 
muncitoare, intelectuale, 
casnice din Petroșani.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de tovarășul Aurel 
Nicola, secretar al Comite
tului municipal de partid.

Despre semnificația Zilei 
internaționale a femeii a

consacra-
Ziua 

femeii, 
ale 
al 

ale 
in
și

(Continuare în pag. a 2-a)

cocsifi- 
zilnic 

cu
mecanizate de 
și tăiere, teh- 
vîrf din dota- 
exploatate la

(Continuare în pag. a 2-a)
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ț Duminică, în Paring s-a desfășurat
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OMAGII) DIN INIMA
femeilor participante 

la făurirea
vieții noastre noi

sărbă- 
în- 
cu 

revolu- 
— zi- 

Intrată 
conștiința 

una 
sărbătorile scumpe

ale 
reali- 
sarci- 
anul 

a-

Poporul nostru 
torește azi, în acest 
ceput de primăvară, 
puternică trăire 
ționară, patriotică 
ua de 8 Martie, 
în tradiția și 
neamului nostru ca 
din 
tuturor fiilor acestui pă- 
mînt străbun, Ziua inter
națională a femeii 
adinei semnificații, 
holurile ei 
se identifică 
cu solidaritatea 1 
lor de pretutindeni în 
lupta pentru drepturi și 
libertăți democratice, îm
potriva exploatării, 
pricii și 
tru o lume mai ' 
pace și

Ziua 
bogată 
pentru 
din țara noastră, 
torim în acest an 
femeii într-o 
de puternic 
mutație 
muncă, 
gajare a întregului nostru 
popor, strîns unit în ju
rul partidului, al secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru -înfăptuirea nea
bătută a hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea și Con. (Continuare în pag a 2-a)

ferinței Naționale 
partidului, pentru 
zarea exemplară a 
nilor de plan pe 
1983 și a obiectivelor 
cestui cincinal.

Ziua internațională a 
femeii este sărbătorită 
anul acesta în țara noas
tră sub semnul vibrante
lor manifestări de 
goste, înaltă stimă 
leasă prețuire ale 
gului nostru popor, 
juite de aniversarea a 50 
... __  __ ............_• re
voluționară și a zilei de 
naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se- 
cretarul general al parti
dului. președintele țării, 
în această zi sărbătoreas
că, gindurile și simțămin
tele tuturor femeilor 
Valea Jiului, alături 
femeile întregii țări, 
îndreaptă odată 
mult cu fierbinte 
noștință și aleasă 
spre cel mai iubit 
al națiunii noastre, 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
revoluționarul încercat și 
patriotul înflăcărat care

Voichița MICHEȘ, 
președinta Comitetului 
municipal al femeilor

are
Sim- 

memorabile 
nemijlocit 

femei- ani de activitate

asu- 
războiului. pen- 

bună, 
socialism."'

cic 8 Martie este 
în semnificații 

masele de femei 
Sărbă- 

Ziua 
atmosferă 

avînt și 
creatoare 

de unanimă

c- 
în 

an-

dra- 
și a- 
între- 
prile-

din 
de 
se 

mai 
recu- 
stimă 

fiu 
tova-

Dialog mineresc în abatajul frontal mecanizat 
condus dc maistrul electromecanic Pavel Bujor (pri
mul din dreapta) de la sectorul VI al minei Lupeni 
înainte de începerea lucrului.

Foto : Șt. NEMECSEK

înălțime și puritate In bucuria de a cînta
Frumos, pe alocuri e- 

moționant spectacolul o- 
ferit de c.orwile partici
pante la faza județeană 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", lată 
că partizanii unui gen, 
desuet in credința unora, 
lac, p'in demnitatea ți
nutei si vibrația colecti
vă a cîntecelor lor, să 
tresalte de uimită plăcere 
inimile unor spectatori, 
încă, pe nemerit. puțini.

Să începem cu... sjîrți- 
tul. Corul „Freamătul a- 
dîncului" ultimul din con
curs, răspîndește în sală

și în simțire nuanțările 
de dor și visare ale lui 
„Hai, hai, murgule, haVjZ.. 
Cu o oarecare pripeală, 
ascultătorii așteptau a-

dincului" li se alătură fi
resc și în comun se into
nează „Sunați, trompete 
de argint" de Temistocle 
Popa. Surprindere ? Pen

Festivalul național „Cîntarea României"

nunțata fuzionare fhors 
concurs) a corului de la 
I.M. Petrila cu coral stu
dențesc. Studenții urcă pe 
scenă cu multă convin
gere, transmit apoi pros
pețime în vocile curate, 
tinerești. „Freamătul a-

tru cei de față este evi
dentă, sclipitoare chiar, 
plăcerea coriștilor de a 
se bucura cintînd. Aplau
ze spontane și din nou... 
Din sală se îndreaptă spre 
scenă corul tineretului de 
la l.U.M. Petroșani. Un

final de apoteoză : aproa
pe 200 de oameni ciută, 
ca niște avântați revolu
ționari, imnul minerilor 
compus de Victor Soca- 
ciu pe versurile lui A- 
drian Păunescu. Atita 
adeziune, atita angajare 
parcă n-am mai auzit de
cât în... „La Marseillaise!".

Rejăcind drumul înapoi, 
poposim în dreptul oazei 
de diafane armonii de
cantate de grupul came-

Ioan LASCU

(Continuare in pag. a 2-al
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în ciuda
Realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan

*1* * radi/ionaia compe- 
I tiție de masă „Cupa 
“ ziarului Steagul ro- 

țu" la schi, care a avut loc 
duminică în cadrul actua
lei ediții a „Daciadei" s-a 
desfășurat in condiții me
teorologice vitrege. Vîntul 
a spulberat zăpada, iar 
ceața a împiedicat vizibi
litatea pe pîrtie. tn ciuda 
viscolului și a gerului cea 
de-a IX-a ediție a cupei 
ziarului nostru a constituit 
însă o deplină reușită, tncă 
de la primele semne' ale 
zorilor zilei de duminică, 
echipajul telescaunului din 
Paring a fost la post, auto
buzele pînă la telescaun au 
funcționat după solicitări, 
transportînd un număr 
impresionant de turiști • și 
schiori de toate vîrstele.

ral al Casei de cultură 
Petroșani. O creștere in
dubitabilă, atît ca reper
toriu cit și ca interpreta
re.

Corurile mixte ale Clu
bului sindicatelor Vul
can și sidicatului învăță- 
mint din Lupeni, abia 
dacă și-au egalat valoa- 

Irea de acum doi ani, am
bele fiind destul de sen
sibil dezechilibrate de I preponderența vocilor fe-

• minine.

I Corul feminin al sindi
catului învățămint' Re-

Itroșani — Petrila a cîn- 
tat curat, dar nu a atins

Itncă nivelul de perfor
manță din ediția anterioa
ră a „Cîntării României".

I Explicabil: „secțiunea"
din Petroșani se mobili-

Izează cu greu pentru re
petiții.

IFață de faza municipa
lă, corul tineretului de

Ila I.U.M.P. a lăsat să se 
întrevadă notabile acu-

Imulări calitative. In re
pertoriu este cuprinsă și 
melodia „La marea săr-

Ibătoare" semnată de di
rijor, prof. Horațiu Ale- 
Ixandrescu.

Corul mixt în limba 1 maghiară al clubului din
Vulcan ni s-a părut de

- valoare medie.
I Revenind la corul mi

neresc „Freamătul adîn- 
cului" (subliniem : sin
gurul cor mineresc ') al 
cărui liant este duhul di
rijoral al... suveranului J Vladimir Ureche, notăm 

Io evoluție la nivelul aș
teptărilor, dar credem că 
din repertoriu îi lipsește

I piesa de rezistență pentru 
concursurile viitoare.

I Coruri numericește pu
ternice (sindicat învăță-

Imînt Petroșani — Petrila, 
„Freamătul adîncului", 
I.U.M.P., club Vulcan) re-

Ipertorii reînnoite (multe 
melodii au fost prime au-

Idiții), interpretare care 
n-a reclamat îngăduință 
din partea spectatorilor,I acestea sînt principalele I coordonate ale spectacolu- 

• lui-concurs de sîmbătă.

La micul punct alimen
tar de la telescaun, precum 
și la intrarea în cabana
I.E.F.S.,  celor ce au urcat 
la munte li s-a oferit un 
binevenit ceai fierbinte.

Spre deosebire de alte 
ediții, la actuala ediție au 
fost organizate două pîrtii 
paralele pe poenița din fa
ța cabanei I.E.F.S. Datori
tă sprijinului primit de la 
colectivul de arbitri ai 
C.M.E.F.S. și ai Școlii 
sportive din Petroșani, ai 
bazei didactice din Paring 
și ai mai multor asociații 
sportive din întreaga Vale 
a Jiului, marcarea pîrtiei, 
desfășurarea concursului, 
deliberarea și festivitatea 
de premiere s-au desfășu
rat cu mai multă operati
vitate.

Ia startul actualei e- 
diții s-au prezentat 
peste 200 de concu- 

renți de toate vîrstele, re
prezentând asociațiile spor
tive „Minerul" din Lupeni, 
Vulcan, Uricani și Aninoa
sa, „Parîngul", „Construc
torul", „Voința", „Utilajul". 
„Hidromin", C.S.Ș. din Pe
troșani, „Preparatorul", clu
bul sportiv școlar al Casei 
pionierului Lupeni, „Voin
ța" Deva și altele. Probele 
s-au desfășurat separat 
pentru sportivii legitimați 
și pentru cei nelegitimați, 
pe diferite categorii de 
vîrste. Este deosebit de 
îmbucurător că în competi
ție au participat cu pre
ponderență copii și juniori, 
între tinerele speranțe ale 
Școlii sportive din Petro
șani și cele ale clubului 
sportiv școlar al Casei pio
nierilor din Lupeni s-a 
înregistrat o vie dispută 
pentru cîștigarea primelor 
locuri. Ciștigă în acest fel 
schiul de performanță din 
Valea Jiului, ceea ce cons
tituie un fapt deosebit de 
semnificativ. Referindu-se

'Urmare din pag. I)

— în cei aproape 18 ani 
de cînd se află în frun
tea partidului și statului
— a condus și conduce 
destinele României spre 
gloria mult visată de a- 
tîtea generații. Această 
perioadă de minunate 
prefaceri, de înflorire a 
națiunii române, de dez
voltare econom ico-socia- 
lă și progres fără prece
dent în istoria milenară 
a patriei, a adus un spi
rit nou în îndeplinirea 
rolului femeii în viața 
societății românești.

în toți acești ani a fost 
situat ca obiectiv central 
al politicii partidului și 
statului nostru, ca' o ne
cesitate obiectivă, valo
rificarea deplină a capa
cității creatoare a mase
lor de femei prin promo
varea femeilor în funcții 
de conducere pe măsura 
participării lor la viața 
economică, politică și so
cială a țării. Totodată, 
femeile s-au afirmat prin 
îmbinarea armonioasă a 
activității în producție cu

viscolului, o reușită deplină
Rezultatele

PROBA DE FOND

FETE • Categoria 6—10 ani : locul I
Claudia Zaharia, II — Nicoleta Pos- 

tolache ; BĂIEȚI • Categoria 10—13 ani: 
locul I — Florin Radulică, II — Ovidiu 
Moldovan ; 13—17 ani : locul I — E- 
duard Hănțoiu, II — Dumitru Stanciu, 
III — Mircea Stanciu ; 19—25 ani: locul
I — Vasile Rusu ; peste 25 ani : locul I
— Iosif Peter, II — Zoltan Ușurelu, III
— Alexandru Fodor.

PROBA DE SLALOM

FETE NELEGITIMATE • Categoria 
6—10 ani : locul I — Eniko Sabău, II
— Cristina Botar, III — Daniela Ghiura; 
10—13 ani : locul I — Andreea Lobonț,
II — Grațiela Nache; 13—17 ani : locul
I — Mirela Stănescu, II — Daniela Cior
tan; 17—25 ani : locul I — Cristina Cior
tan ; peste 25 ani : locul I — Gertrude 
Anger.

FETE LEGITIMATE • Categoria 6— 
10 ani : locul I — Cristina Fildan, II — 
Camelia Szigyarto, III — Angela Vraja; 
14—19 ani : locul I — Simona Costinaș^
II — Corina Vladislav ; 19—25 ani : lo
cul I — Ileana Vladislav, II — Gabriela 
Pica, III — Imola Csiki.

BĂIEȚI, NELEGITIMAȚI • Categoria 
sub 6 ani : locul I — Adrian David, II
— Eduard Angei' ; 6—10 ani : locul I — 
Adrian Pica, II — Călin Toderiță, III

competiției
— Dan Petcrfi ; 10—13 ani : locul I — 
Dan Florin Strat, II — Paul Ionică, III
— Eduard Lungu; 17—25 ani: locul I — 
Iosif Huda, II — Marton Buzaș ; peste 
25 ani : locul I — Zoltan Toth, II — 
Ioan On și Alexandru Csiki (cu același 
timp), III — Jean Brezoi.

BĂIEȚI LEGITIMAȚI • Categoria 14 
—19 ani : locul I — Călin Țipțer, II — 
Răzvan Pop, III — Remus Butuza ; 14— 
15 ani : lpcul I — Horațiu Țipțer, II — 
Rudolf Vaszita, III — Laszlo Gotz.

CÎȘTIGATORII trofeelor
CUPA MICA : Mirela Stănescu, CU

PA MIJLOCIE — llorațiu Țipțer, CUPA 
MARE — ZOLTAN TOTH. Asociațiilor 
sportive „Parîngul" Petroșani, „Minerul" 
Lupeni și „Voința" Petroșani le-au fost 
acordate plachete de către asociația 
sportivă „IIIDROMlN" Petroșani. Au fost 
acordate și 24 de medalii.

PREMIILE SPECIALE

Premiul ghiocelului — Lucian Bolog, 
Adrian David și Eduard Anger (toți sub 
6 ani) ; premiul speranței — Cristina 
Fildan și Gabriel Onețiu ; Tinerețe fără 
bătrînețe — Constantin Balinca, Arpad 
I-Iegeduș și Alexandru Fodor ; Premiul 
pentru sportivitate — Gabriel Silvian ; 
Familia cu cei mai mulți participant'
— Leontin Ciortan și Macarie Țipțer.

la acest fapt, tovarășul Do
rin Borza, președintele 
C.M.E.F.S. Petroșani ne-a 
declarat, printre altele, du
pă festivitatea de premie
re : „Amploarea de masă 
pe care b vedem sporită 
de la un an la altul în ca
drul competiției dotate 
cu „Cupa ziarului Steagul 
roșu", competiție de masă 
la organizarea căreia își 
aduce o contribuție deose
bită Consiliul municipal al 
sindicatelor și C.M.E.F.S., 
constituie un real cîștig 
pentru mișcarea sportivă 
din Valea Jiului, ambițio
nează în sensul bun al cu- 
vîntului numeroase colec
tive sportive în ceea ce 
privește organizarea unor 
corn petiții de schi".

misiunea femeii de ma
mă și soție, cu datoria ei 
nobilă de a păstra tine
rețea și vigoarea națiunii, 
de a crește, educa și for
ma pentru viață noile 
generații.

Creșterea rolului in 
sfera producției mate
riale, este grăitor releva, 
tă de faptul că Donderea 
femeilor în totalul perso- 

OMAGIU DIN INIMĂ
naiului muncitor pe eco
nomia națională a fost, 
la sfîrșitul anului 1982, 
de 38 la sută. în același 
context trebuie să ară
tăm că în Valea Jiului 
muncesc peste 20 000 de 
femei, că ele reprezintă 
33 la sută din numărul 
membrilor de partid, că 
în domenii de activitate 
ca sănătate și comerț ele 
reprezintă o pondere de 
90 la sută, în cercetare- 
proiectare de peste 60 
la sută, în învățămint

ste remarcabilă și 
prezentarea la start 
a mai multor catego

rii de vîrstă la probele de 
schi — fond, în comparație 
cu alți ani.

Nu putem încheia rîndu- 
rile de față fără să amin
tim sprijinul organizatoric 
primit din partea condu
cerii bazei didactice a 
I.E.F.S., a membrilor for
mației „Salvamont" Petro
șani și a colectivului con
dus de ing. Nicolae Popo- 
vici, de la A.S. Utilajul, 
care au depus strădanii deo
sebite pentru înlăturarea 
nămeților și asigurarea 
funcționării neîntrerupte 
a celor două schilifturi de 
pe poenița I.E.F.S.

peste 50 la sută, că la Țe- 
sătoria de mătase, „Vîs- 
coza“ Lupeni, I.C. Vulcan, 
întreprinderea de trico
taje și Fabrica de pîine 
Petroșani, conducerea a- 
cestor unități economice 
este încredințată unor 
femei cu calități deose
bite.

Afirmarea capacității 
noastre creatoare, a hăr

niciei și inițiativei în 
muncă, se regăsește preg
nant materializată în bo
gatul bilanț al activității 
cu care comitetele și co
misiile de femei, toate 
femeile din Valea Jiului 
cinstesc ziua de 8 Mar
tie. Avînd drept model 
însuflețitor pilduitoarea 
activitate a tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, sare o 
consacră neobosit dez
voltării impetuoase a ști

inței românești, propăși-

i
i

Cîștigătorii cupelor 
mare și mijlocie — în 
fața aparatului de foto
grafiat.

Adunare
(Urmar» din pag 1)

vorbit tovarășa Felicia 
Necșa, secretar al Comite
tului municipal de partid, 
în cadrul expunerii s-a 
subliniat rolul însemnat 
al femeii în societatea noas
tră socialistă, contribuția 
ei de mare valoare la în
făptuirea programului par
tidului de dezvoltare eco- 
nomico-socială multilate
rală a patriei, la menține
rea tinereții și vigorii na
țiunii, la creșterea, educa
rea și formarea tinerelor 
generații pentru muncă și 
viață. în acest context au 
fost relevate participarea 
rodnică a femeilor din in
dustria Văii Jiului, din 
unitățile de cercetare-pro- 
iectare, învățămint, co
merț, sănătate, prestații de 
servicii și din cartiere la 
îndeplinirea hotărîrilor Con- ’ 
greșului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale par- 

rii patriei pe Înaltele 
culmi de progres și civi
lizație — femeile din 
Valea Jiului raportează 
însemnate succese in ac
tivitate. Prin susținute 
acțiuni de colectare și 
readucere în circuitul e- 
conomic a fierului veehi 
(130 tone), a deșeurilor 
de hîrtie și textile 12600

kg). a sticlelor și borca
nelor (peste 60 000 buc.), 
cit și prin acțiunile cul- 
tural-artistice s-au reali
zat în anul 1982 peste 
105 000 lei la planul eco
nomic, evidențiind u-se
comitetele și comisiile de 
femei din Petroșani, Vul
can, Lupeni, Uricani, Ba
nița și Aninoasa (mină). 
Să mai amintim că fe
meile municipiului nos
tru au efectuat 16 000 
măi ore muncă patrioti
că pe șantierele de cons

(Urmare din pag. 1)

cat de 2, 3 ori pe zi) și 
dirijarea apei în spațiul 
exploatat. Dintre comuniș
tii care au venit cu solu
ția, dar au fost și autorii 
materializării ei în practi
că amintim pe Dumitru 
Covrig, Petru Bereș și Ion 
Lușneac. De subliniat fap. 
tul că în asemenea condi
ții brigada comunistului 
Ștefan Baciu a depășit, în 
perioada care a trecut din 
acest an, productivitatea 
muncii planificată cu 1000 
kg/post.

O altă măsură întreprin
să de comitetul de partid 
pe sector, este repartiza
rea pe formații de lucru a 
cadrelor tehnico-ingine- 
rești, cadre care răspund 
de bunul mers al produc
ției. Să exemplificăm. Bri
gada lui Budescu lucrează 
în două fronturi de pregă
tiri, respectiv, panoul nr. 
6 și nr. 7. în prezent șeful 
de brigadă lipsește, iar în 
consecință, conducerea bri
găzii a fost încredințată in
ginerului Nicolae Bețivu, 
care de fapt răspundea de 
brigada respectivă. Comu
niștii, toți membrii brigă
zii s-au angajat să pună în 
funcțiune în devans cu 
două săptămîni noile ca
pacități de producție.

Rod al muncii politice 
stăruitoare, al dialogului 
viu cu oamenii, mobiliza

festivă
tidului, la dezvoltarea ar
monioasă, economică, so
cială și urbanistică, la 
înfrumusețarea localități
lor municipiului ; a fost 
subliniată totodată activi
tatea organizatorică și poli- 
tico-educativă desfășurată 
de comitetele și comisiile 
de femei.

într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, parti
cipantele la adunare au a- 
doptat o telegramă adresa
tă conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Eleata 
Ceaușescu.

Adunarea s-a încheiat cu 
un emoționant spectacol 
omagial dedicat femeii- 
mamă, femeilor zilelor 
noastre, program susținut 
de tinerele vlăstare ale că
minului de copii nr. 3 din 
Petroșani.

Asemenea adunări festi
ve au avut loc ieri, în toa
te localitățile municipiului. 

trucții, că au organizat 
numeroase acțiuni de gos
podărire și înfrumusețare 
a localităților, pentru a 
reda mai complet imagi
nea participării active a 
femeilor la viața econo
mică și socială a Văii 
Jiului.

Raportînd, în acest mo
ment sărbătoresc, realiză
rile în activitatea pro
ductivă, în acțiunile obș
tești, noi, femeile Văi) 
Jiului dăm în ace'ași 
timp expresie gîndului 
și hotărîrii unanime sie a 
ne face cu înalt devota
ment patriotic datoria 
față de țară, prin contri
buția noastră în efortul 
asigurării bazei energeti
ce, de a ne îndeplini e- 
xemplar datoria de mun
citoare, mame și soții, de 
educatoare a propriilor 
copii, de a da adevărata 
măsură a rolului nostru 
în societate, în înfăptui
rea istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XÎI-lea 
și Conferinței Naționale 
ale partidului.

rea exemplară a întregu
lui colectiv al sectorului 
III, este măsurat în pro
ducția realizată peste pre
vederi (plus 3300 tone căr
bune) în primele două luni 
ale anului.

O a doua mare sarcină 
ce revine în acest an co
lectivului nostru este des
chiderea stratului 15. Co
mitetul de partid, condu
cerea sectorului au întocmit 
un plan comun de măsuri 
care vizează deschiderea 
în devans cu 6 luni a stra
tului respectiv. După fina
lizarea lucrărilor la suito
rul de atac din panoul VII 
stratul 17—18 blocul 5/4, 
brigada lui loan Nichițe- 
lea va trece prima la des
chiderea stratului 15. De
sigur, deschiderea unui 
nou strat implică pe lin
gă măsurile tehnico-orga- 
nizatorice și măsuri de 
pregătire profesională a 
cadrelor. în prezent din 
cadrul sectorului nostru 
urmează cursurile de ca- ‘ 
lificare și policalificare pes
te 80 de oameni ai muncii.

întreaga muncă politică 
desfășurată în cadrul sec
torului III este subordona
tă îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de plan. între
gul colectiv al sectorului, 
în frunte cu comuniștii, 
este ferm hotărît să-și 
sporească contribuția la în
făptuirea independenței e- 
nergetice a patriei.

j înălțime 
și puritate

(Urmare din pag I) ’
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i prezență vrednică, neobosită în împlinirile ;
noastre de muncă și viață j

---- ---
Primii pași spre afirmare

O fată
extraordinară
— Vedefi turnul vi- 

itorului puț cu schip al ; 
Lupeniului ? Are peste : 

i o su-tă de metri ! Dar | 
i macaraua de lingă put? ■ 
ș E mai înaltă, 125 de j

Culoarele, halele de fa
bricație, birourile, mobilie
rul, războaiele de țesut, în. 
treaga fabrică are notă de 
prospețime, miroase încă 
parcă a tencuială. Aceeași 
notă, de sfială, de debut, 

trădează parcă și fețele gaz
delor. Prin tot ce fac, prin 
tot ce spun, parcă se scu
ză : știți, sîntem încă la în
ceput... abia existăm de 
două luni.

Int,-adevăr, ne aflăm în
tr-un univers industrial nou 
ol Lupeniului zilelor noas
tre : țesătoria de mătase. 
Este o unitate inaugurată 
odată cu anul 1983. Un o- 
biectiv*  economic care ilus
trează materializarea grijii 
și preocupările primului băr
bat al țării ca odată cu 
amplificarea producției de 
cărbune, să se asigure o 
dezvoltare social-economi. 
că multilaterală Văii Jiului, 
să se creeze unități indus
triale care să ofere condiții 
de muncă și de afirmare 
soțiilor și fiicelor minerilor, 
ale celorlalți oameni ai 
muncii.

Una din fruntașele tînă- 
rului colectiv, țesătoarea 
Maria Rotar, fiică de miner, 
lupeneancă get beget, ne 
spunea : „Meseria de țesă
toare îmi place foarte mult, 
îmi place țesătoria, e fru
moasă, modernă, îmi place 
colectivul, mai ales că oa. 
menii de aici m-au ajutat 
să mă calific încă în timpul 
construirii fabricii, din ’81, 
iar acum, ajutata fiind să 
mă integrez „pe viu" în

cerințele producției, pot 
spune că reușesc să fac 
față, să-mi fac datoria".

Cu asemenea tinere, din 
Lupeni, Vulcan, Uricani, Pe
troșani, fiice ale Văii Jiului, 
tînărul colectiv al noii țe
sătorii face primii pași — 
timizi, e adevărat, dar si
guri — spre afirmare. In 
două luni, ne spune ingine. 
rul textilist Valentina llca, 
tînără și ea, care n-a visat 
ca după 3 ani de stagiatu- 
ră să devină director, uni
tatea a reușit să livreze 
64 000 mp de țesături. Nu-i 
mult din cele peste 10 mi
lioane mp cit reprezintă ca. 
pocitatea maximă a fabri
cii, dar e un început pro
mițător. E rodul muncii ti
nerelor țesătoare Niculița 
Luca, Rada Stoica, Emilia 
Buican, Hajnal Kallay, lulia 
împărat, al preparatoare
lor Magdalena Oprea, Ma
ria luga, Viorica Tudorache, 
care, calificate și îndruma, 
te de meseriașii cu tradiție, 
veniți de la țesătoria din 
Deva, ca soții Ardeleanu, 
Imrea, Hălmagiu, Bala și 
alții, reușesc să-și materia
lizeze priceperea, iscusința 
și dăruirea în noua mese
rie. Perfecționarea continuă, 
într-ajutorarea este preo
cuparea centrală a comu
niștilor, ne asigură Maria 
Stoiculescu, secretarul or
ganizației de partid și, pe 
măsura consolidării colec
tivului, îi vor spori și roa
dele. (Dan STEJARU)

: metri.Și știți cine e
i sus, în cabina suspen-
i dată dc brațul macara-
j lei? O femeie!
; După această „desco-
î perire", citeva „reco-
: mandări■“ ! „E singura
î femeie care a acceptat
| să lucreze la această
i înălțime, pe macaraua- i 
; turn pe care mulți băr- i 
î bați au refuzat-o“. (Kiss i 
: Gheza, maistru, șantie- i 
i rul I.C.M.M. Lupeni). „E 1 
' o fată extraordinară. A : 
; lucrat numai in puncte : 
: cheie. Și . se descurcă de i 
: minune. Cu curaj". (Ilie l 
1 Caracaleanu, maistru, l 
l S.U.T.).
| Curaj ! Da, iți tre- i 
i buie curaj să te afli, 
] singură la 125 metri 
1 deasupra Lupeniului și 
i să manevrezi uriașul 
Ș cocostir c de metal.
i Iți trebuie curaj, dar 
ș nu numai atît. Iți mai 
I trebuie pricepere, înde- 
■ minare, o deosebită stă- i 
i pînire de sine, calm. \ 
I Toate aceste virtuți, ca ț 
i și macaraua uriașă, le i 
: stăpinește tinăra, bru- 
î netă, mărunțică, cu fața 
î luminată de un zîmbet 
i deschis, adolescentin. E 
i Ecaterina Albu, o olten- 
i tuță de 25 de ani, soție și 
l mamă, absolventă a li-
; ceului industrial minier. î 
; O femeie mîndră de | 
: meseria ei, o muncitoare : 
: care merită stima și i 
i admirația tuturor.

Ioan DUBEK i

în modernele hale de 
producție ale întreprin
derii de tricotaje din 
Petroșani, lucrătoarele 
au asigurate condiții op
time de muncă.

Gînduri 
de ziua lor

Dadă Ie întrebi pe Ma
ria Manta, Carolina Ban- 
hazi, Elena Mandia, Adela 
Domșa, Mariana Bogdan, 
Etelca Popescu, sau pe ori
care dintre cele peste 700 
de confecționere de la 
Vulcan ce părere au des
pre condițiile lor de mun
că și viață, îți vor răspun
de cu mîndrie și satisfacție: 
„Lucrăm într-o unitate mo
dernă, luminoasă, cu dota
re tehnică dintre cele mai 
bune. Avem minunate con
diții de muncă. Toate aces
tea ca urmare a grijii ce 
o poartă partidul, personal 
tovarășul N i c o l a e 
Ceaușescu. oamenilor de pe 
aceste meleaguri, întregu
lui popor I" Drept recunoș
tință pentru aceste minu
nate condiții de muncă și 
viață, soțiile și fiicele de 
mineri din colectivul I.C. 
Vulcan raportează in pri
mele două luni ale anului 
realizarea sarcinilor de 
plan la export în propor
ție de 100,2 la sută, pre
cum și depășirea produc
ției marfă cu 1,8 milioane 
lei.

Sînt gînduri de muncă și 
de viață, sînt gînduri cu
rate care exprimă satisfac
ția de a trăi într-o țară 
liberă, prosperă, într-o 
țară în care omul prin 
muncă poate să se afirme, 
să-și îndeplinească cele 
mai înflăcărate visuri și 
năzuinți, să-și făurească 
propriul destin. (Mihai 
PATRA ȘCU)

j

j

f

(

I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani — unitate nouă apă
rută pe harta economică 
a municipiului nostru, ci
tadelă a muncii, și crea
ției tehnice unde lucrează 
în diferite meserii (strun
gar, frezor, bobinator, e- 
lectrician) 540 de femei. 
Secția de reparații utilaj 
electric și piese de 
schimb (bobinaj cum i se 
spune în mod frecvent) 
și secția de stîlpî hidrau
lici Vulcan sînt, de fapt, 
secții unde peste 60 la 
sută din personalul mun
citor sînt femei. în sec
ția de bobinaj, secție ca
re s-a mutat de la Var- 
nița în noul sediu, fără 
ca activitatea de produc
ție să fie stinjenită, în- 
tilnești muncitoare 
Gheorgheta Chircu, 
briela Pop, Ileana 
teanu, Elena Palfi,
Miclea, Maria Bercea 
altele, care depun efor
turi stăruitoare pentru în
deplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate.

Ele s-au afirmat plenar 
pe linie profesională, 
dovedind de fiecare dată 
multă pasiune și respon
sabilitate în activitatea 
de producție. Aceleași cu
vinte de laudă se pot 
spune și despre Claudia 
Avram, Clara Durlă, Ioa

Miini harnice

î
i

Ij t

ca
Ga- 

Mun- 
Lidia 

Și

na Bănoiu, Emilia Mate- 
iaș, Rodica Cornea de la 
S.S.H. Vulcan. în sutele 
de stîlpi hidraulici, ven- 
tilele de înaltă presiune, 
sînt materializate hărni
cia și priceperea acestor 
tinere și 
to are.

Desigur 
ne multe 
moașe și 
de muncă ale muncitoa
relor de la atelierele me
canic și de reparat Live- 
zeni, despre toate fetele 
și femeile care lucrează

harnice munci-

s-ar putea spu- 
cuvinte fru- 
despre faptele

in această nouă unitate. 
Spațiul e prea mic pen
tru a reda abundența de 
fapte, de acțiuni între
prinse de femei, contri
buția lor însemnată atît 
în activitatea de produc
ție cît și în cea obștească. 
Multe dintre muncitoare
le de aici sînt membre 
ale biroului organizației 
de bază, ale ^comitetului 
de partid și de sindicat, 
fac parte din c.o.m., își 
aduc o contribuție deo
sebită la bunul mers al 
activității de producție.

însemnatele realizări ob
ținute în primele 
luni ale anului 
I.P.S.R.U.E.E.M. — 
ducția globală plus 
milioane lei, producție 
marfă plus 3 milioane lei, 
producția 
milioane 1 
ția fizică 
lei, sînt 
și acțiunii 
lectiv, al zecilor, sutelor 
de femei care lucrează 
aici. (Cornel BUZESCU)

două 
de 

pro-
4,3

netă plus 1,2 
lei, iar produc- 
plus 5 milioane 
rodul gîndirii 

i întregului co

*

ȘCOALA CU RENUME
de-

o-
viața învățămîntului, că are^ pasiunea 
larg deschisă spre copii, dăruirea vecină 
cu abnegația. Nu sînt cuvinte mari : to
varășa directoare și-a petrecut in școală 
mai mult timp decît acasă 1. perseve
rența și exigența, experiențe) celor 32 
de ani de invâțămînt sînt „metodele" 

o

Odinioară, în urmă cu aproape un 
ceniu, nici n-apucasem bine să mă 
bișnuiesc cu ideea de proaspăt reparti
zat la o școală din Petrila, cînd deja și 
preluasem din aer un lait motiv-etalon 
al învățămîntului din oraș : „Școala ge
nerală nr. 6 !“. Deși pe atunci de-abia 
dacă avea un an de la inaugurare, Școa- .care au făcut din locul ei de muncă 
la generală nr. 6 Petrila ajunsese să 
dețină o faimă care-ți trezea teama res
pectuoasă că tu, dacă nu ești „de-ai ca
sei", te afli în coada obștii profesorale. 
Localul era nou, strălucea ca un inel de 
logodnă, școlarii erau parcă mai îndrăz
neți, mai pricepuți și mai isteți decît la 
celelalte concitadine. Esența „misteru
lui" era și este și acum în bună parte 
incifrat în competența, inițiativa, tena
citatea și trăinicia unui colectiv didactic 
a cărui vîrstă întru colegalitate depășea 
pe atunci vîrsta de acum a școlii, căci 
foarte mulți veniseră aici de la vechea 
școală nr. 1.

Oricine de aici și din altă parte a 
lumii... școlare petrilene îți spunea cu 
neascunsă admirație că Lucia Daniel, 
directoarea școlii, și-a consacrat toată

școală la superlativ.
De aproape 30 de ani și învățătoarea 

Savina Smău lucrează în această colec
tivitate ce nu cunoaște decit neodihna 
prestigioasă de a fi mereu cu steagul 
sus, de a îmbogăți aura de constructor 
de conștiințe, responsabilă marcă dis
tinctivă a dascălilor.

Mai in glumă, mal în serios, Școala 
nr. 6 Petrila este supranumită „acade
mie". Pe drept cuvînt Lucia Daniel, Ro
zalia .Filipini, Savina Smău, Mariana 
Florea, Victoria Tolomei. Doina Moșie 
Adela Pătrașcu, Lukacs Editha, Bacs 
Elisabeta, Elena Bălașa, întregul colectiv 
de dascăli au zidit în temeliile ei partea 
lor cea mai frumoasă dc suflet.

Ioan LASCU

!

De 20 de mii de ori

De toate vîrstele și 
vînd meserii 
mai diferite, 
reprezentînd 
sută din 
I.A.C.C.V.J.,

pe zi
a- 

dintre cele 
650 de femei, 
peste 70 la 
efectivul 

cuprinzînd ■ o 
sferă de activitate de la 
Lonea pînă la Valea de 
Pești, asigură, de peste pa
tru ani de la înființarea u. 
nității, o activitate de „foc 
continuu", cu o responsa
bilitate civică și profesio
nală demnă de remarcat, 

în sălile de 
cantinelor, de 
mii de ori pe 
„poftă bună '" 
mineri care servesc 
caldă înaintea intrării 
subteran. Tot de atîtea ori, 
mîinile harnice ale bucătă- 
reselor și personalului de 
servire pregătesc hrana 
și servesc în farfurii, taie 
zecile de mii de felii de

mese ale 
douăzeci de 
zi se spune 

harnicilor 
masa 

în

pîine, într-un flux conti
nuu, pentru ca, așa cum 
spune poetul, „să fie în lu
me cald“. Cu aceeași căl
dură sînt create de 
femeile 
cadrul 
miliști, 
ce mai 
odihnă 
Alte chipuri radiind 
dură umană se apleacă zil
nic, du afecțiunea proprie 
numai femeilor, asupra pă- 
tuțurilor din 
grădinițe ale 
unde se plămădesc cu 
deosebit simț al răspunde
rii schimburile de mîine, 
generațiile viitoare.

Spre 
turi de 
triei, se 
mult ca 
le noastre pline de respect. 
(T. KARPATIAN)

ele, 
din 

nefa- 
ce in

muncitoare 
căminelor de 
condiții din 

bune și civilizate dc 
tinerilor mineri, 

căl-

cresele —
I.A.C.C.V.J.

un

aceste femei, ală- 
toate femeile pa- 
îndreaptă azi, mai 
altă dată, gînduri-
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/acruziLiTzirg^i iN LU/ne
Rezultatele definitive ale 

alegerilor parlamentare anticipate 
din R. F. Germania

începerea lucrărilor 
Conferinței la nivel înalt 

a țărilor nealiniate

„Contul curent
personal“

*
DELHI — trimisul A- 

gerpre» Ștefan Nicolae, 
transmite: în Sala „Vi-
gyan Bhavan" din Del
iii au început lucrările ce
lei de-a Vil-a Conferințe 
la nivel înalt a țărilor ne
aliniate, la care participă 
adegații reprezentind pes. 
te 140 de state membre, cu 
statut de observator sau 
de invitat, precum și re
prezentanți ai unor organi
zații internaționale. Țara 
noastră, care participă la 
activitatea mișcării de ne
aliniere cu statut de invitat. 
< ste reprezentată de o de
legație condusă de tovară
șul Ștefan Andrei, minis
trul Afacerilor Externe.

Actuala reuniune, care 
se desfășoară într-un mo
ment de deteriorare a cli
matului internațional și de 
adîncire a crizei economi
ce, se așteaptă să dea un 
nou impuls cooperării din. 
tre țările nealiniate ca sta
te în curs de dezvoltare, 
*ă aducă o contribuție im
portantă la eforturile vi- 
zînd stăvilirea cursei înar
mărilor, edificarea unei 
lumi a păcii și cooperării.

Salutînd delegațiile par
ticipante la conferința la 
nivel înalt de la Deihî a 
țărilor nealiniate, Indira 
Gandhi, premierul Indiei, 
care a preluat pentru o 
perioadă de trei.ani manda
tul de președinte al miș
cării de nealiniere, a subli
niat că însuși numărul ță
rilor membre ale mișcării 
de nealiniere, care de la

A

In
1

miezul problemelor contemporaneității I
Mișcarea de nealiniere 

: ca fenomen al vieții in- 
1 ternaționale poate ființa 
i numai in condițiile coe

xistenței pașnice a diferi- 
î telor sisteme sociale. A- 
I ceasta nu înseamnă însă 
: o „indiferență*  a mișcării 
i față de forțele socialis- 
i mului și cele ale imperia- 
i lismului. Principiul po- 
\ liticii „în afara blocuri- 
ț lor“ urmate de țările în 
i curs de dezvoltare, are, 
i în mod obiectiv, un sub- 
i strat antiimperialist. Fi- 
i delitatea față de acest 
1 principiu contribuie la 
ș asigurarea securității lor.

Chiar din primele zile 
| ale existenței sale, miș- 
i carea de nealiniere a de- 
ș venit o parte inalienabi- 
î lă a luptei generale a 
i popoarelor pentru pace 
e și securitate intemațio- 
e nală, împotriva forțelor 
i imperialismului.
ș Prima conferință a șe- 
1 filor de stat și guvern ai 
| țărilor nealiniate a avut 
ș loc în septembrie 1961 la 
î Belgrad. Aici au fost re_

AGENȚIA TANIUG 
TRANSMITE că guvernul 
iugoslav a anunțat majo
rarea prețurilor la petrol 
și curent electric cu 25 la 
sută, la' lapte cu 11 la stfiă, 
la produsele lactate, came 
și pește cu 18 la sută, la 
untură cu 23 la sută.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la San Salvador, șe
ful statului salvadorian, 
Alfredo Magana, a anun
țat că în țară vor fi orga
nizate, în acest an, alegeri 
generale anticipate, trans
mite agenția France Presse. 

Conferința țărilor membre 
ale mișcării de nealiniere 
a crescut de la 25 la 100, 
demonstrează clar că nea
linierea a devenit o nece
sitate pentru un număr L 
mens de popoare de pe 
toate continentele.

O mare parte din cuvân
tarea Indirei Gandhi a 
fost consacrată situației 
economice complexe și di
ficile din lume, care s-a 
înrăutățit serios în perioa
da dintre cele două confe
rințe la nivel înalt ale 
statelor nealiniate. Ea a 
menționat, între altele, fap
tul că datoriile țărilor în 
curs de dezvoltare au de
pășit suma de 600 miliar
de dolari.

Indira Gandhi a adresat 
Iranului și Irakului un a- 
pel la încetarea războiului 
tragic.

Premierul Indici s-a pro
nunțat, totodată, pentru 
lichidarea cît mai grabni
că a altor focare de criză 
din lume, menționlnd în 
acest sens Afganistanul și 
Oceanul Indian.

★

în ședința de luni a luat 
cuvîntul președintele Gui
neei, Ahmed Sekou Toure, 
regele Hussein Al Iorda
niei, Spyros Kyprianou, 
președintele Ciprului, pre
ședintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Cuba,
Fidel Castro, ș.a.

prezentate 23 de țări din 
Asia, Africa, precum și 
Cuba și Iugoslavia. în 
multe privințe acest fo
rum a definit țelurile 
și sarcinile mișcării de 
nealiniere pentru mulți 
ani înainte.
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A doua conferință a 
șefilor de stat și guvern 
ai țărilor nealiniate a a- 
vut loc la Cairo, în anul 
1964. La acest forum au 
fost deja prezenți repre
zentanți ai unui număr 
de 47 de state.

Următoarea reuniune 
la cel mai înalt nivel a 
avut loc la Lusaka, în 
anul 1970, cu participarea 
unui număr de 53 de țări.

La a patra reuniune de 
acest fel, de la Alger, din 
1973, participanții au sa
lutat politica de destin
dere, apreciind ca pozi-

MINISTERUL DE IN
TERNE AL FRANȚEI A 
ANUNȚAT rezultatele ofi
ciale ale primului tui' de 
scrutin al alegerilor mu
nicipale, desfășurate du
minică, După cum relatea
ză agenția France Presse, 
datele centralizate pentru 
Franța metropolitană — 
în condițiile participării 
la vot a 78,36 la sută din 
cci aproximativ 37 milioa
ne de alegători — arată că 
partidele coaliției guver
namentale de stînga (so
cialist și comunist) au ob
ținut 10 093 304 voturi 
(39,74 la sută din totalul 
voturilor exprimate), în 
timp ce partidele de opo
ziție, între care Adunarea 
pentru Republică, au în

BONN 7 (Agerpres), Po
trivit rezultatelor oficiale 
ale alegerilor parlamenta-
re anticipate desfășurate, 
duminică, în R.F. Germa
nia. coaliția Uniunea Creș
tin Democrată (Uniunea 
Creștin Socială) a ieșit în
vingătoare, întrunind 48,8 

i la sută din sufragii, ceea 
t ce îi asigură 24 de manda

te în Bundestag. Partidul 
Libcr-Democrat, care s-a 
aflat în coaliția guverna
mentală eu UCD/UCS, a 
primit 6,9 la sută din vo
turi, obținînd 34 de man
date. Principala formațiu
ne politică a opoziției — 
Partidul Social-Democrat, 
a reunit 38,2 la sută din 
preferințele electoratului, 
fiind reprezentată în noua

încheierea lucrărilor Congresului național 
al Partidului Comunist Italian

ROMA 7 — Trimisul A- 
gerpres, Leonard Mehe
dinți, transmite : La Mila
no, s-au încheiat lucrările 
celui de-al XVI-lea Con
gres național al Partidului 
Comunist Italian.

După încheierea dezba
terilor asupra prunului
punct al ordinii de zi, a 
luat cuvîntul tovarășul
Enrico Berlinguer, secre
tar general al P.C.I., care, 
în concluziile prezentate, a 
subliniat că forul comuniș
tilor italieni, imprimind 
„un impuls viguros acti
vității partidului, ca și 
cursului întregii vieți po
litice a țării", a contribuit 
la întărirea unității de ac

tivă pregătirea Conferin. ; 
ței pentru securitate și i 
cooperare în Europa.

în august 1976, la Co- i 
lombo, a avut Ioc a cin- 1 
cea conferință Ia cel mai i 
înalt nivel al țărilor nea- i 
liniate, iar cea dc-a șa
sea a avut loc la Havana, j

tn ultimul timp forțele î 
agresiunii și imperialis
mului au întreprins o se- i 
rie de acțiuni de submi- i 
nare a mișcării de nea- ; 
liniere. Ele vor să desta- : 
bilizeze situația în țările \ 
în curs de dezvoltare prin 
provocarea de greutăți e- 
conomice și politice arti- l 
ficiale, să împiedice or
ganizarea de acțiuni anti. ; 
imperialiste comune ale 
tinerelor state.

Experiența ultimelor 
două decenii demonstrea- = 
ză necesitatea vitală a i 
solidarității și unității de ‘ 
acțiune a țărilor neali- i 
niate și a celor socialiste i 
în lupta pentru pace, se- i 
curitate și dezarmare.

(AGERI’RES)

trunit 12 922 282 voturi, 
respectiv 50,78 la sută. 
Restul voturilor au fost 
împărțite între diverse for
mațiuni politice mai mici, 
de diferite orientări.

ARMATA LIBANEZĂ 
A PRELUAT CONTRO
LUL TOTAl asupra por
tului Beirut, ocupînd un 
sector al acestuia deținut 
de mai multă vreme în 
mod ilegal de milițiile de 
dreapta informează agenția 
UPI.

SESIUNEA SPECIALA 
A COMISIEI O.N.U. PEN
TRU CONDIȚIA FEMEII 
și-a încheiat lucrările la 
Viena. Avînd ca obiectiv 
principal pregătirea Con
ferinței internaționale ce 
va avea loc în 1985, în 
Kenya, în vederea trecerii 

componență a parlamen
tului de 193 de deputați.

în urma scrutinului de 
duminică, în Bundestag 
își face apariția o nouă 
formațiune politică — Par
tidul ecologiștilor, care, 
cu 5,6 la sută din voturi, 
obține 27 de mandate. Față 
de numărul de mandate în 
vechiul Bundestag. PSD 
pierde 25 mandate, și PLD 
— 19 mandate.

în alegerile pentru par
lamentul de land din Re- 
nania Palatinat, desfășu
rate tot duminică, majori
tatea absolută a voturilor 
a fost întrunită de UCD/ 
UCS, social-democrații 
continuînd să rămînă în 
opoziție.

țiune a clasei muncitoare 
în vederea îndeplinirii o- 
biectivelor principale ale 
P.C.I.. spre o largă acțiu
ne de masă pentru reali
zarea alternativei demo
cratice la actualul sistem 
al puterii, în interesul Ita
liei, al păcii in lume.

Delegații au aprobat, cu 
o semnificativă majorita
te, documentul politic su
pus dezbaterii, raportul și 
concluziile prezentate de 
secretarul general al P.C.I., 
modificările aduse statutu
lui partidului.

Acțiuni protestatare, 
luări de poziție 

împotriva extinderii 
arsenalelor atomice
LONDRA 7 (Agerpres). 

Duminică, în fața bazei 
maritime de la Faslane, 
din Scoția, unde staționea
ză submarine nucleare bri
tanice, sute de adversare 
ale înarmărilor au protes
tat împotriva extinderii 
arsenalelor atomice. Ele 
au cerut să fie suprimată 
hotărîrca privind introdu
cerea, în dotarea forțelor 
britanice, a rachetelor a- 
mericane „Trident", pen
tru a nu se accelera astfel 
cursa înarmărilor.

★
OTTAWA 7 (Agerpres). 

Racheta „Cruise" este una 
din cele mai periculoase 
arme create vreodată de 
omenire, a declarat prof. 
Epstein, președintele Co
mitetului Pugwash din 
Canada. Ea este periculoa
să, deoarece nu poate fi 
controlată și, practic, face 
ir.cal acordul de limitare 
a înarmărilor. Amplasarea 
în Europa occidentală a 
rachetelor „Cruise" ar sub
mina toate eforturile de 
limitare a cursei înarmă
rilor, a spus profesorul 
canadian.

în revistă a rezultatelor 
Deceniului Națiunilor Uni
te pentru dreptul femeii 
(1976—1985) — care se des
fășoară sub deviza „Egali
tate, dezvoltare și pace" 
— sesiunea din capitala 
austriacă a dezbătut o se
rie de probleme actuale 
legate de condiția , femeii, 
aspecte ale sporirii rolului 
femeilor în lupta pentru 
pace și dezarmare, ale 
participării lor tot mai 
active la viața economică 
și socială a națiunilor.

Prin contul curent per. 
sonal. Casa de Economii 
și Consemnațiuni pune la 
dispoziția dumneavoas
tră un instrument modern 
dc economisire și plăți. 
Contul curent personal 
este o modalitate practi
că pentru depunerea eco
nomiilor bănești perso
nale și pentru efectuarea 
de plăți către organizați
ile prestatoare de servicii.

Contul curent personal 
se deschide, Ja cererea 
persoanelor majore, la 
oricare sucursală sau fi
lială CEC din țară. Docu
mentația de deschidere 
a contului curent perso
nal, respectiv cererea de 
deschidere a contului 
formularul privind 
cimencle de 
se pot depune și la 
altă unitate CEC 
cca la care se 
contul, aceasta 
cea de-a doua

poa- 
de 

cu-

i și 
spe- 

semnături, 
o 

decît 
deschide 
devenind 

unitate 
CEC, unde titularul 
te efectua operații 
restituiri din contul 
rent personal.

La deschiderea contu
lui sau ulterior, titularul 
poate solicita introduce
rea dc clauză de împu
ternicire (în favoarea a 
cel mult două persoane) 
care este valabilă în tim
pul vieții sale. în cazul 
în care titularul 
poate introduce 
ție testamentară 
lă după decesul 
lui în favoarea 
măr nelimitat de persoa
ne. Acestea vor putea 
dispune de soldul contu
lui curent personal fără 
vreo altă formalitate.

Depunerile și restitui
rile din conturile curen-

dorește, 
dispozi- 
valabi- 

titularu- 
unui nu-

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Nimic nou pe 
frontul de Vest, I-II; Fi
nirea : Rebelul.

LONEA : Voiam să fiu 
prima. ®

ANINOASA : Zboară
cocorii.

VUIA: AN — Luceafărul: 
Atac împotriva lui'Rom
mel.

LUPENI — Cultural : 
Roberto Carlos cu 300 
km /h.

URICANI : Pe cer vră
jitoarele nopții.

TV

11,00 Profesiunile cincina
lului.

11,30 Desene animate.
11,50 Panoramic econo

mic.

Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

Mama cu sufletul cuprins de profundă durere, 
amintește că se împlinesc 2 ani de la decesul adora
tei mele

ALEXANDRESCU ALEXANDRA
— SANDA —

și mulțumește mult celor care-i mai păstrează un 
gînd duios. (262)

și asigurări 
vireze lunar 
conturile lor. 
însă obligația 
sau să semneze

de pen- 
sociale 

pensiile 
Aceștia 
să ridi- 

lunar 
veri- 

aceasta 
a 

luna respcc-

te personale se fac in nu
merar sau prin virament. 
Depunerile în numerar se 
pot efectua la oricare u- 
nitate CEC din țară. Pen
tru depunerile prin vira
ment titularii de conturi 
pot depune unităților so-' 
cialiste Ia care lucrează 
un consimțămînt scris pe 
baza căruia să le vireze 
în cont, parțial sau total, 
retribuția pe care o au de 
încasat dc la acestea. De 
asemenea, pensionarii ti
tulari de conturi curente 
personale pot cere ofici
ilor și serviciilor 
sii 
să 
în 
au 
ce 
extrasele de cont, 
fieîndu-se prin 
dreptul de încasare 
pensiei pe 
tivă.

Restituirile se pot eh. - 
tua la sucursala sau fi
liala Ia care s-a deschis 
contul curent personal 
sau la cea de-a doua u- 
nitate CEC' stabilită de 
titular la deschiderea 
contului.

Un mijloc foarte comod 
de achitare a abonamen
telor de telefon, radio, 
televizor, radioficare, a 
consumului de energie e- 
lectrică, a chiriei, a pres
tațiilor (apă, gunoi, canal, 
etc.) îl au titularii contu
rilor curente personale 
care pot solicita unități
lor socialiste prestatoare 
de servicii ea documen
tele de plată ce-i privesc 
să fie trimise la filiala 
sau sucursala CEC unde 
își au deschis contul.

12.15 Roman foileton. In
vestigația Episodul
2.

12,45 Muzică populară.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.35 Clubul tineretului'.'
17.20 Cabinet profesio

nal.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Femeile — impor

tantă forță a pro
gresului economic 
și social al țării.

20.35 Toate florile lumii, 
astăzi vi le oferim. 
Spectacol festiv de
dicat Zilei Interna
ționale a Femeii.

21.15 Teatru TV. Freziile 
nu înfloresc în iulie 
de Dorina Bădescu. 
Premieră pe țară.

22.15 Telejurnal.
22,25 Cîntec de bucurie 

— program muzi- 
cal-coregrafic dedi
cat femeilor.

memenlp
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