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Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația 
C.C. al P.C.U.S.

Tovarășul N i c 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a primit, simbătă, delega
ția C.C. al P.C.U.S., condu, 
să de tovarășul Nikolai 
Rîjkov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a efectuat 
o vizită în țara noastră.

Conducătorul delegației 
a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un sa
lut călduros din partea 
tovarășului Iuri Andropov, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice, împreună cu urări 
de sănătate și noi succese 
în activitatea pe care o 
desfășoară în fruntea parti
dului și statului.

Tovarășul 
Ceaușescu a 
a rugat să 
tovarășului

o 1 a e 
gene-

N i c • 1 a f 
mulțumit și 

so transmită 
Iuri Andropov.

un cald salut și cele mal 
bune urări de sănătate, de 
noi și importante succese 
în activitatea sa.

în cursul întrevederii, 
relevi ndu-se cu satisfacție 
relațiile de strînsă priete
nie și colaborare 
partidele, țările și 
rele noastre, a fost reafir
mată dorința comună de a 
extinde și întări, în conti
nuare, conlucrarea dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea .So
vietică, pe tărîm politic, 
economic, tehnico-științi- 
fic și în alte domenii. S-a 
exprimat convingerea că 
amplificarea largă a co
laborării bilaterale este în 
interesul poporului român 
și popoarelor sovietice, al 
edificării socialismului și 
comunismului în cele două 
țări, al cauzei generale a

dintre 
popo ci

(Continuare în pag. a 4-a)

Mobilizare exemplară a minerilor de la Lupeni, 
dedicată apropiatei sărbătoriri a Zilei muncii — 1
Mai. Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la cea mai mare întreprindere producătoare de 
cărbune cocsifi'.abil din țară, raportează și în luna 
aprilie depășiri substanțiale la extracție. După cum 
ne comunică Statîsticiaha Stela Cojoearu. pe primul 
loc în întrecerea socialistă pentru mai mult cărbune 
se află sectorul V, care a realizat 1000 tone peste 
plan (plus 1,18 tone pe post la productivitatea mun
cii), urmat de sectoarele IV (plus 930 tone la pro
ducție și plus 460 kg/post la productivitate), III 
(plus 540 tone și plus 2,6 tone/post) și sectorul I, 
care a extras 360 tone peste plan, în condițiile de
pășirii productivității muncii in abataje cu 400 
kg/post. Rezultate bune se obțin și în microcariera 
întreprinderii, de unde s-au extras 1000 tone de 
cărbune peste sarcinile lunii aprilie. (M.B.)

10000 de tone.
extrase

suplimentar

Măsuri de mare eficiență 
pentru activitatea productivă

Mirificul 
autograf

Itt-
în

2000 de tone în plus
l.M. 
de

Pa-
oa-

Sectorul I al 
roșeni, colectiv 
meni vrednici care desfă
șoară o rodnică activita
te productivă pentru a 
da țării cît mai mult 
cărbune, deține locul de 
frunte al întrecerii sec
toarelor minei, cu un 
plus care a atins ieri 2100 
tone de cărbune. Cu aju
torul tehnicianului nor- 
mator al sectorului, Ioan 
Velea, am putut afla prin
cipalele realizări _la zi“ 
ale brigăzilor din abata- 

V _ _______________

jele sectorului, brigăzi 
care obțin, împreună, o 
depășire a nivelului me
diu planificat la produc
tivitatea muncii în abata. 
je cu o tonă pe post. Ast
fel, brigada condusă de 
Nicolae Brutu, a extras 
în plus față de prevederi, 
de la începutul lunii, pes
te 1800 tone de cărbune, 
fiind urmată de ortacii 
Iui Constantin Ciobăuo- 
iu, care au extras pînă a- 
cum, peste plan cea. 600 
de tone.

Brigada condusă de 
Pavel Dediu, de la secto
rul I al l.M. . 
confirmă. De la 
anului pînă la : 
tă formație de 
mi.nerî-tehnieîeni 
ploatează un 
SMA-2, fabricat la I.U.M. 
Petroșani a extras peste 
sarcini mai mult de 10 000 
tone de 
pășirea 
muncii, 
tone pe 
ile noului program 
lucru, 
contribuție esențială 
realizarea acestor succese 
o au șefii de schimb Va- 
sile Florea, Pavel Perdun 
și Vasile Băran. în pe
rioada următoare, briga
da va lucra la introdu
cerea și montarea în sec
tor a unui alt complex 
SMA-2. (Ing. Adrian POP, 
coresp )

Aninoasa, 
începutul 
zi, aceas- 
adevărați 

i care cx- 
complex

Proiectul 
de aplicare 
Conferinței 
P.C.R. din

cărbune, prin de- 
productivității 

cu virfuri de 7 
post. Tn condiți- 

de
pe 3 schimburi, o 

la

Programului 
a hotărîrilor 
Naționale a 
16—18 decem

brie 1982 în domeniul re
tribuirii muncii și reparti
ției veniturilor oamenilor 
muncii cuprinde prevederi 
de mare valoare practică 
pentru creșterea răspunde
rii fiecărui lucrător m rea
lizarea sarcinilor concrete 
ee-i revin în activitatea pe 
care o desfășoară. Cel mai 
important fapt pe care-1 
stipulează noile reglemen
tări este acela că venituri
le oamenilor muncii pot și 
trebuie să crească continuu 
numai în raport cu munca 
depusă. Acordul global re
prezintă in acest sens for
ma cca mai eficientă de 
stimulare a personalului, 
fie că este vorba de mun- 

de maiștri sau ca- 
tehnico-ingînerești. 

creșterea contribu
ia realizarea inte- 
producției la ter- 

planificate, de ca- 
în condiții de în-

__________ .____________ ______________ ____ 7

Succesele 
preparatorilor 
din Petrlla

Inginerul Nicolae Tătar, 
de la preparația Petrila 
ne comunică : pe luna a- 
prilie a acestui an sarci
nile de plan la principalii 
indicatori economici au 
fost realizați și depășiți. La 
recuperarea globală depă
șirea a fost de 6,6 puncte, 
ceea ce reprezintă un spor 
la producția netă de 6800 
tone de cărbune, iar la 
șist carbonifer s-a înregis
trat un plus de 440 tone 
prin valorificarea superioa
ră a masei cărbunoase in
ferioare. Primul trimestru 
al anului a fost incheiat 
cu un plus do 11 puncte la 
recuperarea globală, ceea 
ce reprezintă un spor la 
producția netă de 63 500 
tone de cărbune.
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sa

citori, i 
dre 
pentru 
ției lor 
grală a 
menele 
litate și 
cadrare în consumurile spe
cifice de materiale.

împreună cu formația 
de electrolăcătu.și pe care 
o coordonez, și alături de 
care prestez activitate pro- 

lu- 
a- 
la 
de

în elita fruntasi'or

ductivă nemijlocită, am 
crat Și pînă acum, in 
cord global, părticipînd 

unor lucrări 
pentru dcz- 

Livezeni 
unor ma- 
eomprimat, 

unor fluxuri

echiparea cu utilaje a noi
lor capacități productive. 
Muncind întotdeauna cu 
înaltă răspundere, membrii 
formației au avut prilejul 
să se convingă de valoa
rea acestui sistem de re
tribuire. Prin terminarea 
în timp mai scurt a lucră
rilor realizate, ei au con
tribuit la desfășurarea nor
mală a producției, la creș
terea propriilor venituri.

în ultimul timp, inclusiv 
la l.M. Livezeni, acordul 
global a fost extins. în lu
na martie, formația pe care 
o coordonez, alături de 
alte două formații — una 
de mineri, condusă de șe
ful de brigadă Mihai Bu- 
cevschi, iar alta de la 
l.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
condusă de Aurel Berin- 
dea — participă împreună 
la montarea unui nou 
complex mecanizat de sus
ținere 
stratul 
mă de 
cu cel 
devreme în funcțiune a a- 
cestei mari capacități pro
ductive a minei. Generali
zarea acordului global la 
nivel de formații de lucru, 

și întreprinderi 
stipulată prin 

repre-

Trei parașute de 
mină au aterizat 
parcul altădată patriar
hal din centrul Petro- 
șaniului. In această pri
măvară însă, 
magnoliilor 
s-a înălțat intr-un 
de spulberi polare, 
indcă edilii au pus 
valoare arhitectura 
sagistica, Intr-un < 
sens fericit cu mode ria

mirificul 
imaculate 

joc 
, fi- 

în 
pei- 

con-

i
i

î

3|
î

în panoul 6, din
5, cu hotărîrea fer- 

intrarea 
mai

a asigura 
puțin 15 zile

executarea 
mare anvergură 
voltarea minei
— la montajul 
gist rale de aer 
la realizarea
noi de transportoare,

sectoare 
miniere, 
proiectul-program, 
zintă cu certitudine o pîr- 
ghie care va conduce la 
creșterea productivității 
muncii și, în final, a pro
ducției de cărbune.

Ioan POPA, 
maistru principal, 

,I.M. Livezeni

siluetă a teatrului și Bu
levardul Luminii. cea 
mai lungă arteră de cir
culație urbană din tară, 
de la Cimpa la 
lui Neag.

Un anonim 
și-a „iscălit11 cu 
în urmă iubirea 
mos, prin plantarea ce
lor trei magnolii, a alu
nului turcesc, monu
ment al naturii. în par
cul reședinței de muni
cipiu. tn aceste zile, al
ții ii continuă opera, 
plantind brazi și arbori 
ornamentali. Visez 
tre viitoarele alei 
marmură și mozaic, 
țiva 
și scoruși, care să alcă
tuiască astfel emblema 
vegetală a Petroșaniu- 
lui, pe care să o poarte 
in suflet izvoditorii lu
minii, vrednicii mineri. 
Pgntru ca zorii să ne 
întîmpine cu urarea 
strămoșilor noștri : Sal
ve. pulchre Vale! (Te 
salut, frumoasă Vale!)

Cimpu

săditor 
decenii 
de fru-

în
de 
cî- 

arbori de tulipan

s

J 
I

i I

Ion VULPE

Foto : Șt. NEMECSEK

Aspect de muncă din 
noua secție de hidrau
lică de la I.U.M. Petro
șani.

i

I
I
I

I
I
<

I

I

Vreme schimbătoare, rece și astăzi în Valea Jiu- 
amatorii de schi fiind încîntați.de perspectiva 

urcării spre pirtiile de la Paring sau Straja. Mulți 
rămînem aici, continuîndu-ne ocupația de gospodari 
ai localităților. Dar avem multe și interesante posibi
lități de a urmări manifestări culturale și sportive de 
reală atracție. Continuă, desigur, obișnuitele programe 

| ale discotecilor (pentru elevi — ora 11 ; pentru ti
neri — ora 18) — doar la Vulcan, însă are un carac
ter educativ, dezbătîndu-se o temă despre etică, ur
mată de un concurs de dans — dar sini programate 
și alte activități tentante. Iată care sînt ; spectacole 
ale formațiilor artistice de amatori, sub genericul 
„Laudă muncii", la Uricani (ora 15) și Aninoasa (ora 
17), o seară de teatru la clubul din Lonea, unde, ac
tori amatori vor prezenta (ora 18) piesa „Nu ne naș- 
tem toți la aceeași vîrstă" de T. Popescu. în parcul 
din Vulcan, fanfara din localitate susține (de la ora 
10) un concert de promenadă, idee care ar fi’ timpul 
să îndemne și pe celelalte să facă la fel.

Tiberiu SPĂTARU

%25c3%25aenc%25c3%25aenta%25c8%259bi.de
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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

mineri
can.

NEMECSEKȘt.Foto :
mai 
par-

șut destoinicii
Ia I.M. Vul-

Ies din
de

MINERII DE LA IM VULCAN,
HOTĂRÎȚI SĂ SE REAFIRME

ÎN ELITA FRUNTAȘILOR
Concluziile consfătuirii 

desfășurate în luna ia
nuarie la C.C. al P.C.R. 
cu cadre de conducere și 
specialiști’ din domeniul 
mineritului au avut un 
răsunet deosebit și în
rîndurile minerilor de la 
Vulcan. Adoptarea nou. 
lui program de lucru a 
fă.'ut necesare mobiliza
rea întregului colectiv, 
întărirea spiritului dis
ciplinar, valorificarea po
tențialului uman și folo
sirea eficientă a timpului 
de lucru în subteran și 
atelierele minei. în a- 
cest sens, demne de re
marcat sînt măsurile în
treprinse pentru activiza, 
rea transportului — prin 
întărirea rolului maiștri
lor —. concentrarea pro
ducțiilor unor sectoare 
pe fluxul de benzi, care 
au contribuit la salturi 
semnificative în realiză
rile sectorului II de la 
600 tone cărbune s-a a- 
juns la 800 tone zilnic. 
Sprijinul combinatului 
s-a concretizat în repar
tizarea a 150 nou-înca- 
drați, care au fost dirijați 
spre abataje și lucrările 
de pregătiri. Fiecare sec
tor dispune în prezent 
de magazii subterane cu 
unelte și piese de schimb, 
în același timp s-a îm
bunătățit ritmul lucrări
lor de revizii și reparații, 
s-a optimizat transpor
tul pe orizontală și ver
ticală. Zilnic, în condi
țiile șutului de 8 
se produce cu 300 
de cărbune 
decît în 
colectivul 
mulțumit 
realizate 
mestru, ca primă 
a saltului calitativ în ac
țiunea de redresare, din 
aprilie se mizează pe o 
producție zilnică de 5000 
tone de cărbune.

— Susținem aceste 
forturi printr-o nouă 
titudine față de mecani
zare, ne pune în temă 
ing. Ion Dumitraș, di
rectorul minei. Ne refe
rim la tăierea mecaniza
tă, la folosirea a 
combine de înaintare 
pregătirea stratelor 5 
7. Pînă în august 
vom strădui să finalizăm 
concentrarea transportu
lui pe magistrala de la 

L_________________________

i ore, 
tone 
mult 

Totuși 
încă

mai 
ianuarie, 
nu este

de rezultatele 
în primul tri- 

etapă

e-
a.

trei 
în 
Și 

ne

onzontul 360, astfel 70 la 
sută din producție va 
ajunge direct la puțui 
cu schip.

Alte măsuri vizează 
creșterea productivității 
muncii, reducerea per
sonalului de transport 
(actualmente cel 
mare sector) și a 
cului de locomotive.

Cum au demarat 
toarele acțiunea de 
dresare-? Cel mai 
sector productiv — V — 
înregistra în ianuarie un 
minus de 1500 tone. Am
pla mobilizare a colecti. 
vului și exploatarea a- 
vantajelor șutului de opt 
ore au făcut posibilă în
cheierea primului trimes
tru cu un plus de 100 de 
tone. Productivitățile în 
abatajele cameră de 7,5 
tone pe post au devenit 
o obișnuință pentru une. 
le brigăzi. în sectorul I, 
altădată lider al între
cerii socialiste, motive 
obiective — terminarea 
feliilor — l-au adus mo
mentan între colectivele 
mediocre, un salt remar. 
cabil a înregistrat secto
rul VI în ultima perioa
dă. Dacă în decada a 
Il-a a lunii martie cu
mula minus 900 tone, co
lectivul a reușit să înche
ie luna cu un plus 
100 tone. Și astfel, 
la începutul anului 
portează o producție 
plimentară de aproape 
1400 tone. Cu mult sub 
plan se află însă secto
rul IV. Nerealizările to
tale ale minei de la înce
putul anului se expri
mă într-o restanță de 
peste 3 zile productive.

Restanțele evidenția
ză în fapt carențe care 
mai persistă în organiza
rea activității în flux 
continuu, în speță nemo
tivatele și abaterile dis
ciplinare dijmuiesc ne- 
permis de mult fondul de 
timp, de asemenea, a- 
provizionarea cu mate, 
riale suferă sincope. Des
pre factorii subiectivi ca
re grevează asupra reali
zărilor întreprinderii mi
niere Vulcan și-au spus 
cuvîntul membri ai 
șefi de sectoare și 
găzi, opiniile lor 
darul să creioneze 
suri prompte pentru era. 
dicarea deficiențelor.

sec-
re-

mare

de 
de 
ra- 
su.

c.o.m., 
bri- 

avînd 
mă-

fi dspășit
•— Organizația noas

tră, afirmă secretarul 
comitetului de partid pe 
mină Arpad Crișan, este 
puternică, cuprinde 1250 
de comuniști, adică fie
care al treilea om . al 
muncii este membru* de 
partid. Nu uităm că în 
anii 1974 și 1975, colec
tivul nostru a fost ’de
corat cu „Ordinul mun. 
cii”, clasa I, pentru 
succesele obținute în 
întrecerea socialistă, 
pentru cantitățile 
cărbune extras 
mentar. Impasul 
care-1 traversăm în 
ceasta perioadă nu ne-a 
demobilizat, 
vă, ne-am angajat 
toată luciditatea 
tră politică, cu 
forțele pentru

de 
supli- 

pe 
a.

sectoa- 
purtat 
dialog 
activi-

Cu cîțiva șefi de 
re și brigăzi, am 
deunăzi un fertil 
pe tema redresării 
tății, a căilor de valorifi
care a întregului potențial 
și a capacității utilajelor. 
Consemnăm 
nificative.

Ing. Aurel 
sector VII: 
rea sectorului nostru s-au 
perindat, într-o perioadă 
scurtă, patru șefi. Predece. 
sorii au neglijat pregătiri
le ; ne străduim, încă din 
septembrie, < 
să asigurăm 
cru. în pre
zent avem un 
frontal care 
dispune de o 
combină și 
trei „camere", 
totuși pregă
tirile nu-s 
terminate în 
zonă. Mate
rialul de ram- 
bleiat trebu
ie adus din apropierea Lu- 
peniului, or, constructorii 
de la I.C.M.M. tergiversea. 
ză — pentru a cita oară 
— punerea în funcțiune a 
unui funicular. Am înce
put luna martie cu un mi
nus de 1000 de tone. Pe 
parcurs l-am lichidat, ba 
chiar am depășit planul 
cu 68 de tone. Ambiția or. 
tacilor este de a recupera 
întreaga restanță acumu
lată în primul trimestru 
(4112 tone), ba chiar să-și 
onoreze angajamentul a- 
sumat — plus 500 de tone.

Miliai Dudescu, șef de 
brigadă, sectorul I: De 24 
de ani sînt miner, dar 
lemn ca acum n-am primit 
vreodată. Verde, supradi
mensionat, 4—5 oameni dc 
abia îl cară. Mai poate fi 
vorba de economie ?

Ion Șinca, șef de brigadă: 
Transportul materialului 
ne consumă o mare parte 
din timpul afectat lucrări
lor din front.

Vladimir Șorodoc, șef 
de brigadă: Avem o bri-

opiniile sem-

Matyius, șef
La conduce-

anul trecut, 
front de lu-

gadă omogenă, dar ne face 
necazuri lemnul. Alte uni. 
tați miniere au delegați la 
furnizori, deci impun fo
restierilor respectarea ca
lității lemnului.

Vasile Brie, maistru prin, 
cipa] : în depozit, peste
lemnul uscat 
lemn verde...

Antal Geza, 
gadă, sectorul
eforturi deosebite, care nu 
se regăsesc totuși în re
zultate. Pentru aprovizio
nare pierdem și două-trei 
ore din șut.

s-a aruncat

șef de bri-
VII: Facem

plus de 5 ml pe lună (lu
crări de pregătiri — n.n.).

Concluzia este clară, pen
tru ca acțiunea de redresa
re să se materializeze 
tone și metri liniari 
binevenite măsurile 
duc la îmbunătățirea 
dițiilor de muncă, la 
dernizarea și buna 
nizare a fluxului tehnolo
gic. De asemenea, nu tre
buie ignorate aportul me
canizării lucrărilor din sub
teran și problema pregăti
rii și specializării cadrelor. 
Totuși, fără 
fermă, fără

în 
sînt 
care 
con- 
mo- 

orga-

dimpotri- 
cu 

noas- 
toate 
redo- 

bîndjrea prestigiului de 
fruntași. Dezbaterile 
din adunările de dare 
de seamă și lunare ale 
organizațiilor de partid, 
U.T.C., sindicat, ale ce
lorlalte organizații de 
masă și obștești au re
levat critic neîmplini- 
rile, impunînd măsuri 
care vor fi transpuse 
în viață, acționîndu-se 
direct la locul de muncă.

— în condițiile șutu. 
lui de opt ore, a fost 
necesară restructurarea 
pe schimburi a comu
niștilor.

Disciplina și aprovizionarea 
ritmică, componente ale 

redresării
Aurel Cismaș, șef de 

brigadă : Avem condiții 
dificile de muncă, dar da
că ar fi materialul nece
sar, am raporta un plus 
de cel puțin 3—4 ml la 
pregătiri. Echipele de a- 
provizionare pe orizonturi 
și locuri de muncă nu-și 
fac pe deplin datoria.

Virgil Stan, șef de bri
gadă, sectorul II: Reali
zăm productivități de pînă 
la 10 tone pe post în „ca
meră". Buna organizare a 
schimburilor, aproviziona, 
rea ritmică, dar mai ales 
disciplina exemplară ne-au 
ajutat să învingem greută
țile stratului.

Augustin Cucută, șef de 
brigadă, sectorul IV : Din 
martie, acțiunea de redre. 
sare ne aduce satisfacții. 
In cele două abataje cu 
cîte două aripi, ne vom 
strădui să fim de acum la 
înălțime.

Gheorghe Bobriș, șef 
de brigadă : Din aprilie ne 
vom face planul, cu un

o disciplină 
o aproviziona
re ritmică a 
locurilor de 
muncă cu ma. 
terial cores
punzător, 
calitate, 
piese 
schimb, multe 
din eforturile 
formațiilor de 
lucru se vor 
risipi nepro

ductiv, certitudinile nu vor 
fi pe măsura așteptărilor. 
Iată de ce trebuie luate 
în seamă cu mai multă 
responsabilitate, opiniile
conducătorilor de formații 
și sectoare, întrucît numai 
eliminînd toate aspectele 
neglijate, colectivul minei 
își va realiza sarcinile de 
plan, își va onora angaja
mentul asumat în întrece, 
rea socialistă. Minusul de 
15 000 tone de cărbune, ra
portat la data documentă
rii noastre, poate fi recu
perat Prin mai buna orga
nizare a muncii, prin omo. 
genizarea și disciplinarea 
tuturor formațiilor de 
lucru, acțiuni care să se 
desăvîrșească însă într-un 
răstimp record. Pentru ca 
mai apoi, colectivul minei 
Vulcan să-și redobîndească 
prestigiul cîștigat cu atîta 
trudă în breasla vrednici, 
lor oameni ai subteranului.

de 
cu 
de

I
I
I
I
I 
I

IȘLI1V1.

— Pe fiecare schimb, I
fiecare loc de mun- I

I
I
I
I
I

la fiecare loc de mun
că pun umărul cu nă
dejde membrii organi
zației noastre. De alt
fel, la împărțirea efec
tivelor, participă mem
bri ai comitetului 
partid pe mină, ai 
roului executiv 
c.o.m., secretari ai 
mitetelor și organizați, 
ilor de bază.

— O cifră care su
bliniază elocvent roade
le permanentei și 
cientei preocupări 
activului de partid 
minei pentru întrona
rea unei discipline fer
me — față de perioada 
similară a anului tre
cut — numărul nemoti
vatelor a scăzut, în ia
nuarie și februarie, cu 
325 in medie.

— Am permanentizat 
„Judecata muncitoreas
că", cei care, mai ales 
în zilele de plată, întîr- 
zie la un pahar în plus 
și uită să vină a doua 
zi la șut, dau seama 
în fața ortacilor. Reci- 
diviștii se autoelimină 
din colectiv. Punem ba
ză pe omogenizarea bri
găzilor, a celorlalte for. 
mâții de lucru, conș- 
tientizînd toți membrii 
colectivului cu 
de a contribui 
la realizarea

de 
bi.
al 

co-

efi- 
a 

al

I
I
I
I
I
I
I
i
i
I

caiiri- a 
luncă. I

scopul 
plenar 

și depăși, 
rea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor 
mate. Alte măsuri 
zează calificarea, 
cializarea și policalifi
carea forței de muncă.

asu-
vi- 

spe-

Exigențele siguranței în exploatare
— Șutul de opt ore, re

marcă inginerul șef cu 
securitatea minieră Iulian 
Filip, a pus problema îm
bunătățirii condițiilor de 
siguranță a muncii. în a- 
cest sens, noi avem o ex
periență bună — aceeași 
brigadă execută poditura 
și tot ea va lucra sub po- 
ditură. Rezultatul, a cres
cut responsabilitatea mi
nerilor in executarea unor 
lucrări de calitate, care 
să ofere siguranță în ex
ploatare. Față de perioada 
similară a anului trecut, 
în primul trimestru numă
rul accidentelor de muncă 
a scăzut cu aproape 12 
procente, dar, din păcate,

nu am făcut totul pentru 
eradicarea lor. Singurul 
accident mai grav petrecut 
în martie s-a datorat unei 
neglijențe regretabile — 
două grinzi decuplate au 
provocat într-un abataj din 
sectorul III o surpare.

Dintre măsurile menite 
să contribuie la respecta
rea cu strictețe a norme
lor departamentale de pro
tecție a muncii, mai amin
tim ținerea, cu o frecven
ță bisăptămînală, a ra
poartelor cu subinginerii 
care se ocupă de aeraj și 
securitatea muncii, rapoar
te urmate de măsuri con
crete, eficiente. O altă ini
țiativă demnă de generali

zat in marile unități in
dustriale din municipiul 
nostru — controlul încru. 
cișat : în fiecare lună, fac
torii responsabili cu pro
tecția muncii controlează 
alte locuri de muncă decît 
cele ce le sînt repartiza
te, de asemenea, munca 
lor și respectarea legii sînt 
apreciate de colegii din 
alte sectoare. Exigența con
troalelor încrucișate sau 
„drepte" se îmbină cu au
tocontrolul, acțiune care 
implică fiecare om al mun
cii în parte, la locul său 
de muncă, pe căile de 
transport, în ceea ce pri
vește aerajul etc. Activitate susținută în cadrul atelierului electric de Ia mina Vulcan.
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Puterea romană și „supunerea dacilor14
GD

ț După țum se știe tul- 
( burările interne înregis

trate în provincia Dacia, 
pe timpul lui Commodus, 
s-au sincronizat cu ata
curi ale triburilor „bar- 
bare“. Datele literare nu 
ne-o spun, dar după toate 
semnele, coalizarea celor 
două forțe s-a făcut po
trivit unui plan menit să 
destabilizeze stăpînirea 
romană. Nu întotdeauna 
însă acțiunile ostile ocu
pației romane au îmbră
cat forma unor răzmeri
țe. Pe teritoriul țării 
noastre au fost descope
rite un număr de ins
cripții funerare romane 
al căror conținut spe
cial îndeamnă la anumi
te reflecții. Ele au fost 
ridicate în memoria unor 
locuitori despre care se 
afirmă că au fost uciși 
de hoți. Una din ele da
tată pe la mijlocul seco-

I lui ui II, ne spune că pe 
orumul Drobeta—Ulpia 
Traiana, cam în dreptul 
Slatinei Timiș (de azi !) 
a fost ucis de acești .,1a- 
trones", P. Aelius Arior- 
tus primar al Drobetei. 
O altă piatră funerară 
este ridicată în memoria 
lui L. Iulius Bassus, de- 
curion, tot al Drobetei, 
căzut sub loviturile unei 
bande de „latrones" în 

"ehadia. Dar nu numai 
. partea sudică a țării 

au fost găsite asemenea 
pietre funerare. Un mo
nument descoperit la Al- 
burnus Major (Roșia Mon
tană) și studiat de N. 
Gostar ne spune că și

aici, persoana în amin
tirea căreia a fost ridicat 
nionumentul, fusese victi
ma unor „latrones". Rău
făcători au fost în toate 
vremurile și este perfect 
de acceptat că și în Im
periul Roman 6ă fi trăit 
asemenea persoane. Stu
diind însă cu atenție tex
tele juridice romane, re- 
zzzzzs/szzf/zzzzzzzszzrzsszsjtfM.

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri 

fZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
zultă că în noțiunea de 
„latrones" intrau nu nu
mai hoții ci, în general 
toate persoanele care 
într-un fel sau altul erau 
împotriva stăpînirii — 
sclavi fugiți, autohtoni, 
răsculați, uzurpatori ai 
tronului, etc. Cu alte cu
vinte noțiunea îngloba o 
seamă de fapte avînd un 
caracter politic, afară, bi
neînțeles, de cele supuse 
dreptului comun. Rezultă 
— avînd în vedere că 
atacanții aveau funcții 
destul de înalte în apa
ratul provincial, că 
acei „latrones" pu
teau fi niște oameni ne
dreptățiți, revoltați, care 
s-au ridicat la luptă 
luînd drumul unor ac
țiuni personale împotri
va reprezentanților stă
pînirii. Asemenea exem

ple sînt destule ; ne mul
țumim să enumerăm doar 
cîteva din locurile unde 
ei sînt amintiți : Hispa- 
nia, Gallia, Dalmația, Si
cilia și nu în ultimul rînd 
— capitala imperiului — 
Roma. Istorici renumiți 
precum M. Rostovțev și 
W. Hiitl văd în „latro- 
nii“ amintiți în inscripți
ile mai sus citate ele
mente ale populației lo
cale ridicate la luptă îm
potriva dominației roma
ne. Interpretarea istori
cului român D. Tudor, 
vede în aceste atacuri 
personale îndreptate îm
potriva înstăriților aflați 
în funcții de conducere, 
o expresie a luptei de 
clasă. Desigur, și acest 
punct de vedere conține 
o doză de adevăr. în 
fond, ce ne arată răzme
rițele, revoltele, toate a- 
ceste mișcări ? Ele sînt 
un indiciu sigur, de ne
contestat, că neamul dac 
a continuat să existe 
DUPĂ ce țara sa deveni
se provincie romană. 
Dincolo de resentimen
tele nutrite de o parte 
sau alta, într-o proporție 
mai mică ori mai mare, 
amestecul coloniștilor ro
mani cu autohtonii daci 
ducea la apariția pe sce
na lumii, a unui popor 
nou — cel român.

Viorel MORARU

„SYTIN"
„Sytin" este denumi- i 

rea ce a fost dată unui i 
nou procedeu de trans- j 
misie numerică a foto- | 
grafiilor, pus la punct ; 
de agenția France Pres- 
se. Noul procedeu stă 
la baza unei rețele in
terne de telecomunica
ții pentru servirea abo- 
naților la serviciul foto 
din cadrul AFP. Ace
lași sistem^ urmează să 
fie introdus și în re
țeaua de distribuire a 
agenției Associated Press, 
în virtutea unui recent 
acord intervenit între j 
AFP și AP, privind fo- | 
losirea în comun a „Sy- ș 
tin“-ului.

Vine badea de la
munte

Cîștigînd concursuri 
multe.

Foto :
Cezar BRĂDULEȚ

Cititorii fotografiază

Cronică nerimată (95)
Astăzi e luni. Există șanse mari ca mîine să fie. 

marți.
★

în fiecare an trecem nepăsători prin ziua morții 
noastre.

★
Sînt semne de întrebare pe care unii Ie iau 

drept seceri.
♦

Urăsc lupii fără să am oi în familie.
Valeriu BUTULESCU

epigrame
CONTROVERSA

De cu seară, să nu uite 
(De pe-acum simțea 

reproșul) 
Și-a dat ceasul înainte 
Dar l-a păcălit cocoșul.

LA O MĂCELĂRIE
Cînd aruncă „sortimentul" 
Cu un iz de glorie 
Calculează......... stimulentul"
Chiar din traiectorie.

-----★ -------

RI0WD0 CASTIGAT MORES
MARIAJ MODERN

Vor cere partajul echita
bil al tuturor bunurilor 
mobile și imobile, 
și divorțul.

RAR
Michael este un 

teresat i 
deauna

dar
lor, 
nu

in-om 
întot-privește 

interesul altora.
PESIMISM
și cu cele mai bu-Chiar

ne relații, nu poți face ni
mic împotriva unui ambre-

UN ȘEF 
este atît 

îneît nu este

MARE 
de sus pla- 

obligat
El

sat,
să rîdă la glumele altora.
NOTIȚA NECROLOGICA 

în decursul vieții, el s-a 
bucurat de respectul tutu
ror celor care nu l-au cu
noscut îndeaproape.

LĂTRĂTURI... 
GRĂITOARE

Mi-am dresat cîinele
latre de fiecare dată cînd 
în casă intră un 6trăin. Or, 
întotdeauna cînd nevas- 
tă-mea se întoarce acasă

să

REBUS

ORIZONTAL : 
plex studențesc 
Mod de testare 
ții pentru casă ;
ne căzute (fig.) — E sfios 
printre vocale I 4) Substan-

Fluturii și... „farfuriile"
EPITAFURI

Medor începe să latre. Fă
ră îndoială, cîinele a înțe
les că, după patru ani de 
căsnicie, femeia asta a ră
mas încă o străină 
mine.

COADĂ
intre 

față la coadă, 
acel cineva nu

Detest să 
prin 
cînd 
eu.

MEDITAȚIE
Oamenii 

cu ce se 
de vreme 
inventase

pentru

cineva 
atunci 

6Înt

mediu 
oare, 

nu se

din evul 
plictiseau 
ce atunci 

televiziunea ?
ALTERNATIVA

Dacă paltonul unui băr
bat are buzunarele rupte 
și la sacou îi lipsesc jumă
tate din nasturi, nu-i ră- 
mîne decît să se însoare 
sau să divorțeze.

CONSIDERAȚII
Cînd un om deștept 

consideră prost, 
rea nu e prea mare, 
devărată nenorocire 
atunci cînd un prost 
consideră deștept.

se 
nenoroci- 

O a- 
este

se

Studențească!
1) Com- 
(fig.) ! 2)

Exerci-
Exame-3.

ță anticorozivă — Căzut 
examen (fig.); 5) Trase 
mal ! — Zăpadă, în 
— Ziua examenului
6) 2, 3 probe scrise ! 
cui ! — Tratat cu 
pentru femei ; 7)

1 1 S“ r- F“ r- w jr to

î 1
s

y $
î O
£
7 -'i g
F"
r
<c $T~ a

la 
ia 

Lonea! 
(fig ) ;

— Se- 
cremă, 
Poezie

Nu cu mult timp în ur
mă a stîrnit un viu inte
res ipoteza potrivit căreia 
așa-numitele farfurii zbu
rătoare ar fi, de fapt... sto
luri de fluturi. Un grup de 
cercetători americani a 
adus, în acest sens, noi
precizări. Inițial, ei au ob
servat că aparițiile de o- 
biecte zburătoare
tificate (OZN-uri, cum 
ele numite adesea) în 
tul Utah — S.U.A., în 
rîoada 1965—1968,

neiden- 
sînt 
sta- 
pe- 
au

coincis cu trecerea unor 
enorme stoluri de fluturi. 
Cercetătorii au avut ideea 
de a captura cițiva dintre 
acești fluturi și de a-i pla
sa, în laborator, în cîm- 
puri electrice, variabile ca 
forță. S-a descoperit, ast
fel, că aceste insecte au o 
particularitate interesantă! 
aceea de a provoca descăr
cări de electroni ce ioni
zează aerul, declanșînd un 
micro-fulgcr albăstrui, vi. 
zibil la o distanță de șase 
metri. Așadar, un pîlc de

cîteva zeci de mii de flu
turi se poate transforma 
într-o adevărată „centrală 
electrică" zburătoare ! în 
aceste condiții, apariția 
OZN-urilor, pare să-și mai 
piardă din „mister". Ră- 
mîne de văzut dacă și alte 
Insecte au proprietăți simi
lare cu cele ale fluturilor...

APROZARISTUL 
în lăcașu’ ace6ta trist 
Zace un aprozarist 
Mîngîiat pînă la... oase 
De niște rădăcinoase. 

UNUI MEDIC 
STOMATOLOG

scrisă o constatare 
rol profesionist : 

După cariile dentare 
Pare a fi fost dentist.

Prof. Viorel AVRAM

Stă 
Cu

PASTILE... de primăvară

Exces de zel
O fostă „regină a frumuseții", actualmente patroa. 

na unui magazin de mode din Liverpool (Marea Bri- 
tanie), pe nume Muriel McCullough, este acuzată de 
a fi pus la cale asasinarea soțului ei. După cum 
menționează publicația londoneză „Times", la proces 
s-a dovedit că acuzata a încheiat un tîrg cu ucigașii 
plătiți, cărora le-a oferit suma dc 8 000 lire sterline. 
Este drept că fosta frumusețe a susținut, sus și tare, 
că a cerut doar să i se administreze soțului... un toc 
serios de bătaie. Să fi dat, oare, „partenerii" de afa
ceri dovadă de exces de zel ? That is the question !...

lirică — ...La momentul o- 
portun (fig.) — Acute ! 8)
Rouă (pop) — Interjecție... 
la sărituri ! 9) Scoase din 
notițe I — Puncte...
care (fig.) ; 10) O 
de verighete 1 — 
proprie (fig.) — A 
inteligent (fig.) — ■ 
mai la sfîrșit!
1) Grup dublat... prin cu- 
student sîrguincios (adj.) ;

Record cu...

. de ple- 
pereche 
însușire 
munci... 

Știe nu-

cîntece

VERTICAL : 
nunie I — Un 
2) Plantă erbacee originară din America 
— Integral ; 3) Un pitic... din neolitic ! — 
Din loc în loc (fem.) ; 4) început de va
canță ! — Notări fără... tărie ! — Cazan 
Dumitru ; 5) Corectura cărților (pl.) — A 
sări... de bucurie ; 6) Ieșită voluntar din 
institut (fig.) — Un ceas de studiu (fig.);
7) Dînșii — A reuși la facultate (fig.) ;
8) Ieșite! — ...din unde! — O notă... în
tr-o mînă ; 9) Examinat — Ciururi ; 10)
Săli de curs ; 11 Studenți îndărătnici (înv.).

Dicționar : NOPAL, ROO.
Ion GLUGA

Cîntărețul spaniol Ber
nardino a bătut, cu un an 
în urmă recordul european 
în materie de durată ne
întreruptă a cintecelor in
terpretate în fața „juriului". 
După 
cesta, 
72 de 
nului.
anunțat intenția de a „ata
ca" recordul mondial sta
bilit, în 1979, dc america
nul Bob Anthony. Ceea 
ce ' nu-i va fi prea ușor, 
întrucît predecesorul său 
a cîntat timp de... 153 de

cum a stabilit a- 
Bernardino „a ținut" 
ore în fața microfo- 
De curînd, el și-a

ore.

t

t

t

CHESTIE DE 
INTERPRETARE :

— Gigele, cînd începe 
primăvara ?

— Primăvara 
cînd dispare gheața 
apare înghețata.

DESTĂINUIRE :
„Abia acum îmi 

seama, MARGARETO, cît 
de greșit e proverbul „Cu 
o floare nu se face pri- 

. măvară".
ÎNTREBARE PROMPTA:

— Se vînd la colț pri
mii ghiocei din anul 
cesta.

— Cu coadă ?
ÎNTRE ELE:

— Draga mea, te feli
cit pentru cele treizeci de 
primăveri împlinite...

— Vezi că ai mai pus 
de la tine și vreo cinci 
toamne !

CINE VINE PRIMA 
OARĂ :

— Ospătar, pînă vii 
dumneata, vine primă
vara.

— Vineeee... I
NEDUMERIRE :

— Cunoști refrenul 
vină-i numai primăvara?".

— ...Atunci 
sancționează 
mine ?
ÎNTREBARE

— Ospătar, 
ță ?

— Dacă puneați 
barca asta acum 
luni...

începe
ți

dau

a-

„De

de -ce mă 
numai pe

TARDIVA :
aveți ghea-

între- 
două

a
că

SPIRIT DE
OBSERVAȚIE :

— Draga mea, știi 
venit primăvara ?

— Cum de ai observat?
— Tocmai au adus erz- 

mulițe îmblănite la 
gazinul din colț.

ÎN STAȚIE:
— De ce ești trist, doar 

?
Mai 

Si 
în

ma-

j

a venit primăvara...
— Primăvara da... 

trebuie să mai vină 
autobuzul și totul e 
ordine.

asemănare’
— Dragul meu între .... 

ne și primăvară nu e nici 
o deosebire.

— Cum adică ?
— Amîndoi veniți cu 

flori.
OM DE ACȚIUNE :

— Să mergem la cură
țatul zăpezii I

— Acum, primăvara ?!
— Ei da, acum, noi nu 

sîntem ca alții, mergem 
pe orice anotimp !
O ALTA PRIMĂVARA :

— Abia acum m-am 
întîlnit de adevăratelea 
cu primăvara...

— Să-i spui altădată că 
are un ruj care se ia.

MODERNISM:
— Cocosul tău cîntă 

CUCU nu' CUCURIGU ?
— E un cocoș modern, 

îi plac prescurtările.

ii-
I

t

!

Mircea ANDRAȘ s 
t
«
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația C.C. al P.C.U.S.

fUrmare din pag. I)

socialismului și păcii în 
lume.

în timpul convorbirii a 
fost evidențiată atenția de
osebită pe care România 
și Uniunea Sovietică o a- 
cordă activității în cadrul 
CAER, rcliefindu-se hotă- 
rîrea de a se acționa și 
în viitor pentru amplifi

carea colaborării dintre 
statele membre, pentru 
intensificarea specializă
rii și cooperării in indus
trie, agricultură și in alte 
sectoare economice. S-a 
relevat că țările socialiste 
din CAER dispun astăzi 
de mari posibilități pentru 
a-și asigura cu forțe pro
prii aprovizionarea ener
getică și cu materii prime. 

pentru a soluționa cele 
mai complicate probleme 
din domeniul tehnologic, 
pentru a rezolva, în gene
ral, problemele funda
mentale ale progresului lor 
economic șl social. în a- 
cest sens, a fost subliniată 
importanța viitoarei întîl- 
niri la nivel înalt a țări
lor membre CAER, expri- 
mîndu-se încrederea că în 
cadrul ei vor fi stabilite 
măsuri care să ducă la 
îmbunătățirea și perfec
ționarea activității acestei 
organizații, să asigure dez
voltarea in continuare a 
fiecărei economii naționa
le, înfăptuirea programe
lor de ridicare a bunăstă
rii materiale și spirituale 
a popoarelor noastre.

ZJCTUZlLITklTFzl «N LU/MF
Schimb de mesaje între tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU și secretarul general al 
Partidului Progresist al oamenilor muncii 

din Cipru
NICOSIA 16 (Agerpres). 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, s-a transmis to
varășului Ezekias Papa- 
ioannou, secretar general 
al Partidului Progresist 
al oamenilor muncii din 
Cipru (AKEL) un călduros 
mesaj de salut, urări de 
sănătate și fericire, pre
cum și de noi succese în 
activitatea AKEL, pusă în 
slujba progresului, bună
stării și fericirii poporului 
cipriot.

La rîudul său, secretarul 
general al AKEL a rugat 
să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un 

mesaj călduros de salut 
și expresia sentimentelor 
de prietenie ale clasei 
muncitoare și tuturor 
oamenilor din Cipru fa
ță de clasa muncitoare și 
întregul popor român, îm
preună cu cele mai bune 
urări de noi succese în 
dezvoltarea economică și 
socială a României.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Ezekias 
Papaioannou, secretar ge
neral al AKEL, a tovară
șului Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. a! 
P.C.R., care a participat 
la cea de-a 35-a sesiune a 
Consiliului General al 
FSM.

Scrisoare deschisă către

Direcția comercială
a municipiului

Petroșani
Pentru că zilnic ne so

sesc scrisori prin care 
sîntem criticați că facem 
publicitate la o activita
te prost organizată, ex
pediem pe adresa Direc

„Reclama din ziarul dv. nu se potrivește, ni
meni nu vrea să primească borcane, nici mici nici 
mari (de castraveți), nu au ambalaj (lăzi) deși legea 
prevede că atunci cînd mergi să cumperi compot 
sau gem etc., poți duce borcan în schimb.

Vă rugăm să ne scrieți tot în ziar unde anume 
putem vinde borcanele ? Condica de reclamați! nu 
ne este dată la cererea noastră.

Cu respect,
Maria Marinescu, cartier- Aeroport bl. 10/6

N.R. Așteptăm răs punsul amintitei direcții 
despre măsurile luate.

ției comerciale a munici
piului Petroșani, căreia 
de fapt îi este adresată, 
scrisoarea tovarășei Ma
ria Marinescu.

Calendar sâptâmînai
18—24 APRILIE 1983

Luni 18 aprilie
— La Geneva se desfășoară a 26-a sesiune a Con

siliului pentru Comerț și Dezvoltare — organ perma
nent al UNCTAD (18—22) ;

— în Thailanda au loc alegeri legislative antici
pate ;

— Proclamarea independenței Republicii Zimba
bwe. Ziua națională ;

— Sărbătoarea națională a Israelului. Ziua inde
pendenței ;

— în Luxemburg se întrunesc miniștrii agricul
turii din țările CEE în problema fixării prețurilor 
produselor agricole ;

— Vizita în Bangladesh a primului ministru ma- 
layczian, Mahathir Mohamad (18—20) ;

— Vizita în Mexic a secretarului de stat al 
S.U.A., George Shultz, și ministrului american al 
finanțelor, Donald Regan (18—19) ;

— Are loc deschiderea Tîrgului internațional de 
primăvară de la Zagreb (18—24).

Marți, 19 aprilie
— Reluarea la Madrid a lucrărilor Conferinței 

pentru Securitate și Cooperare în Europa ;
— La 19 aprilie I960 a fost constituită Organi

zația Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO);
— Proclamarea Republicii Siera Leone. Sărbă

toare națională.
— Vizita în R.F.G. a primului ministru danez, 

Poul Schlueter, și a ministrului de externe Uffe 
Ellemann-Jensen.

Miercuri, 20 aprilie
— Se deschide Tirgul internațional de mărfuri de 

larg consum de la Brno (20—26) ;
— Vizita în Franța a primului ministru srilankez, 

Ranasinghe Premadasa (20—23).

Joi, 21 aprilie
— La Managua are loc Conferința regională pen

tru pace și suveranitate în America Centrală și zona 
Caraibilor (21—23) ;

— Vizita în Anglia a cancelarului vest-german 
Helmut Kohl (21—22) ;

— Vizita în Sri Lanka a premierului malayezian, 
Mahathir Mohamad (21—24).

Vineri, 22 aprilie
— La 22 aprilie 1870 s-a născut V.I. Lenin ;
— Se împlinesc 15 ani de la semnarea Acordului 

internațional cu privire la salvarea cosmonauților, 
reîntoarcerea lor și restituirea obiectelor lansate în 
spațiul cosmic ;

— începe Congresul Național al Partidului Mun
citoresc Norvegian (22—24).

Sîmbătă, 23 aprilie
— Au loc alegeri generale în Islanda ;
— în Anglia se desfășoară „Marșul popular pen

tru dreptul la muncă" (de la Glasgow la Londra).;
— Vizita oficială în Finlanda a primului ministru 

din Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa.
Duminică, 24 aprilie
— La Helsinki începe reuniunea de primăvară a 

Uniunii Interparlamentare (24—29) ;
— Au loc alegeri parlamentare în Austria ;
— în Japonia se desfășoară a doua etapă a ale

gerilor locale ;
— în R.P.S. Albania au loc alegeri pentru Con

siliile populare și tribunalele populare districtuale ;
— Ziua Mondială a orașelor înfrățite ;
— Vizita în Maldive a primului ministru malaye

zian Mahathir Mohamad (24—26).

(AGERPRES)

„O formă contemporană a sclaviei"
în fiecare an, circa 15 000 

de muncitori agricoli hai- 
tieni trec frontiera țării 
lor, mergînd 6ă lucreze la 
recoltarea trestiei de za
hăr în Republica Domini
cană. Ei fac acest lucru 
în baza prevederilor — se
crete — ale unui contract 
semnat între guvernul de 
tȘ Santo Domingo și „pre
ședintele pe viață haitian", 

'âfean-Claude Duvalier, su
pranumit „Bebe Doc". Se 

‘crede că proprietarii plan
tațiilor dominicane plătesc 
guvernului haitian 100 de 
dolari pentru fiecare mun
citor și de fiecare recoltă. 
' Acești muncitori agri
coli „exportați" se adaugă 
celor 250 000 compatrioți 
ai lor emigrați în Republi
ca Dominicană, în încerca
rea zadarnică de a fugi de 
mizeria Și teroarea pe care 
clanul Duvalier și garda 
sa pretoriană o fac să dom
nească în Haiti. încercare 
zadarnică, deoarece în ța
ra vecină ei sînt tratați ca 
niște paria, cărora autori
tățile locale le refuză orice 
drepturi. Și aceasta prin 
intermediul unui expedient 
administrativ pe cît de 
simplu, pe atit de cinic : 
se refuză reglementarea 
situației lor, dar sînt tole
rați. Rezervă de mînă de 

■lucru foarte ieftină, acești 
■rezidenți temporari pot fi 
goniți în orice moment, dar, 
între timp, ei sînt puși să 
muncească la recoltarea 

trestiei de zahăr. Aceasta 
este una din acele culturi 
agricole a căror întreține
re cere foarte puțină în
grijire. în schimb, recolta
rea reclamă mobilizarea 
unei forțe de muncă nu
meroase. Nu se pune pro
blema ca plantatorii să în
trețină în permanență mun
citori, care nu sînt utili
zați decît 7 luni din 12.

Din presa străină
G.AFRIQUE — ASIE")

Problema de a ști cum și, 
mai ales, cu ce vor trăi a- 
ceștia cele 5 luni din au 
cînd nu lucrează nu inte
resează nicidecum marile 
trusturi agroindustriale, în 
majoritate nord-america- 
ne, care domină piața za
hărului la Santo Domingo 
și din alte părți.

Recoltarea trestiei de 
zahăr este o adevărată bă
tălie. Munca este dură, iar 
salariul derizoriu nu per
mite muncitorului decît să 
se hrănească cît de cît. 
Tocmai de aceea, domini
canii, în pofida șomajului 
care proliferează în țara 
lor, lasă această muncă 
istovitoare și prost plătită 
haitienilor, acestor paria 
care nu sînt tolerați decît 
pentru a fi exploatați, su
puși unor constrîngeri de 

care băștinașii reușesc să 
scape.

Acești 250 000 emigrant! 
haitieni, Împrăștiați prin 
zonele rurale și urbane a- 
le Republicii Dominicane, 
nu sînt ușor de adunat 
pentru campania de* recol
tare, care necesită circa 
80 000 de oameni. în pofi
da zelului de care dau do
vadă și a mijloacelor de 

constrîngere de care dis
pun, autoritățile domini
cane nu reușesc să adune, 
să trieze și să transporte 
spre plantații un număr su
ficient de emigranți hai
tieni, apți din punct de 
vedere fizic pentru o mun
că atit de epuizantă. A- 
ceasta cu atît mai mult cu 
cît, trăind în Republica 
Dominicană, aceștia își 
fac puține iluzii asupra na
turii muncii care le este re
zervată, ca și asupra salariu
lui de mizerie pe care îl vor 
primi. în consecință, mulți 
dintre ei preferă să hoină
rească prin țară, în loc să 
se lase închiși în aceste 
ocne deghizate — plantați
ile de trestie de zahăr.

De aici, o lipsă cronică 
de mînă de lucru, pe care 
urmărește s-o acopere con

tractul încheiat între gu
vernele celor două țări. 
Guvernul haitian, pentru 
a recruta cei 15 000 de oa
meni cît s-a angajat să 
furnizeze dominicanilor, 
nu dă înapoi din fața nici 
unei promisiuni mincinoa
se privind salariul, condi
țiile de locuit, asistența 
medicală etc. Doar în mo
mentul în care coboară din 
camioanele care i-a trecut 
frontiera, muncitorii se
zonieri — denumiți bon
gos — își dau seama de 
capcana în care au căzut. 
Dar este prea tîrziu. Ne- 
dispunînd de banii nece
sari întoarcerii în țară, 
lihniți de foame, cazați 
împreună cu familiile lor 
în cătune sordide, ei nu 
au altă alegere decît re
semnarea în fața a ceea 
ce un martor ocular nu 
s-a sfiit să numească for
ma contemporană a scla
viei. în această privință, 
mărturiile sînt unanime : 
de la raportul prezentat de 
Asociația împotriva scla
vagismului în fața grupului 
de lucru al Națiunilor U- 
nite asupra practicilor 
sclavagiste, reunit în au
gust 1979, la Geneva, și 
pînă la concluziile anche
tei întreprinse, recent, de 
„Chicago Tribune". Situa
ție de mare actualitate, 
deoarece recoltatul trestiei 
de zahăr pe anul 1983 a 
început deja.

(AGERPRES)

FILME
17 aprilie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Secvențe ; Uni
rea : Vulcanul.

LONEA : Și caii se îm
pușcă, nu-i așa 7

AN1NOASA : Prea ti
neri pentru riduri.

VULCAN — Luceafărul: 
Despărțirea, I-II.

LUPENI — Cultural : 
Sosea odală un călăreț.

URICANI : Gozlaț.
18 aprilie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Imperiul con
traatacă, I-II ; Unirea : 
întâmplări pc muntele
Tien Yun San.

LONEA : Mephisto, I-II. 
VULCAN — Luceafărul: 

Pe cer vrăjitoarele nopții.
LUPENI — Cultural : 

Teheran ’43, I-II.
URICANI : Vacanță cu 

Clinele.

TV
17 aprilie

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învă- 
țămintul superior 
agricol.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii 

Enesciana.
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. Tot 

înainte I — agendă 
pionierească. Tele- 
filmoteca dc ghioz
dan : Tarzan.

13,00 Album duminical.
Din sumar :
Telex; Concert de 
prînz ; moment fol
cloric. Refrene prin
tre flori; Cascado
rii rîsului; Roman
țe și cîntece dc vo
ie bună; în parc 
fanfara cînta ; în 
ritm de vals și tan
go ; 14,30 Desene 
animate : Woody — 
ciocănitoarea bu
clucașă ; Stanțe de 
primăvară — mo
ment p'oetic ; Umor 
și muzică... în luna 
lui april ; Colecții 
și colecționari; în 
arena circului; Sem
nal ; Telesport.

16,30 Jurnalul științelor 
și al călătoriilor. Din 
tainele mărilor.

Mica publicitate
VÎND mașină cusut 

„Sanda", str. Anton Pann 
nr. 28 (barieră) Petroșani. 
(404)

PIERDUT legitimație de

17.40 Imagini din R.A. 
Siriană.

18,10 Călătorii spre viitor. 
Emisiunc-concurs.

19,00 Telejurnal.
19.20 Cîntarea României. 

Poemele muncii.
20,00 Telecinemateca. An

cheta Iui Quiller. 
Premieră pe țară. 
Coproducție Anglia 
— R.F.G.

21.45 întîlnire cu opera, 
opereta și baletul.

22,05 Telejurnal.
— Sport.

22.20 Avanpremieră săp- 
tămînală TV.

18 aprilie
14.40 Telex.
14.45 Secvențe din Israel. 
15,05 Emisiune în limba

maghiară.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. [
20.20 A patriei cinstire, j 

Emisiune de cîntece
și versuri.

20.35 Panoramic econo
mic.

21,05 Tezaur folcloric.
21.35 Curier cetățenesc.
21.45 Roman foileton. Ma- I 

rile speranțe. Epi
sodul 3.

22,15 Telejurnal.

RADIO
17 aprilie

6,00 Buletin de știri. 
6,05 Concertul dimineții. 
7,00 Actualitatea în 60 de 
minute. 8,00 Radiopro- 
gramul satelor. 9,30 Ma
gazin duminical. 12,00 De 
toate pentru toți. 13,00 
Radiojurnal. 13,15 Orches
tra de muzică ușoară a 
Radioteleviziunii. 13,30 
Varietăți folclorice. 14,00 
Unda veselă. 14,30 Vîrste 
ale șlagărului românesc.
14.45 Concert de prome
nadă. 15,00 Clubul arte
lor. 16,00 Buletin de știri. 
16,05 Almanah sonor.
16.50 Muzică populară din
Siria. 17,00 Radiomaga- 
zinul femeilor. 17,30 Di
vertisment folcloric. 18,30 
Muzicoteca pentru toți. 
20,00 Radiojurnal. 20,15 
Cîntece, amintiri, confe
siuni cu Ion Cristoreanu. 
21,00 Turneul melodiilor. 
Consemnări de Eugen 
Flore6cu (21,30). 22,00 Ra
diojurnal. 22,10 Panora
mic sportiv. 22,30 Invita
ție la dans. Buletin de 
știri (23,00). 23,30—5,00
Non stop muzical. (Bule
tine de știri la orele : 
24,00 ; 2,00 ; 4,00).

serviciu pe numele Mi
trofan Vasilica, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (415)
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