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Succese pe frontul cărbunelui
• Locul de frunte al între

cerii minerești în acest tri
mestru îl deține mina Lu- 
peni, care și-a realizat, la 
zi, sarcinile de plan în 
proporție de 106,5 la sută. 
Cele 3100 tone de cărbu
ne extrase peste prevederi 
în primele șase zile ale lu- 

''-.nii martie sînt rodul vred
niciei și priceperii mineri
lor din abataje, care au 
sporit în perioada respec
tivă productivitatea muncii 
planificate cu 273 kg/post. 
Se evidențiază prin rezul
tatele obținute colectivele 
sectoarelor IV —plus 2 714 
tone de cărbune, VI — 
plus 699 tone, III — plus 
240 și VII cu plus 94 de 
tone, precum și brigăzile 
conduse de Valentin To- 
fană, Ion Sălăgean, Teo
dor Boncalo, Ioan Kacso, 
Marin Ionescu.

Vă prezentăm experiența sectorului II al I. M. Vulcan privind

Creșterea producției fizice de cărbune. Activitatea de ansamblu, a colectivului sectorului II al I.M. Vulcan nu a reușit să se ridice în cîteva din lunile anului trecut la nivelul exigențelor. Dezvoltarea slabă pe grosime a stratelor, intercalățiile sterile din abataje au limitat creșterile de productivitate a muncii și deci de producție pe care scontam. Situația însă nu putea ră- mîne așa, ci trebuiau găsite soluții pentru ca și în aceste condiții sarcinile de plan pe 1979 la producția fizică de cărbune și la eficiența economică să le onorăm. Acest țel și l-a propus întregul nostru colectiv, prin acțiunile unite ale tuturor comuniștilor din organizația de partid, ale cadrelor de conducere la nivel de sector și ale brigăzilor. Trăim satisfacția 
că ceea ce am întreprins și înfăptuit în acest scop 
s-a concretizat în realiza
rea și chiar depășirea planului la producția fizică de cărbune în primele luni ale acestui an, în reducerea costurilor de producție sub cele planificate și realiza-

I.M. PAROȘENI
O mențiune deosebită 

pentru sectorul II al I.M. 
Paroșeni, sector dotat cu 
complex de susținere și tă
iere mecanizată, unde dă
ruirea minerilor conduși 
de Ilie Filiche și Titu 
Teacenco este oglindită de 
cele peste 900 tone extrase 
peste plan de la începutul 
lunii.
. I.M. URICANI

Colectivele de oameni 
ai muncii din cadrul sec
toarelor II și I au înscris 
în cronica acestor zile de 
început ale lunii martie 
succese remarcabile în 
extracția de cărbune. Sec
torul II a depășit sarcinile 
de plan cu 723 tone și 
productivitatea muncii în 
cărbune cu 623 kg. Secto
rul I al minei are, de a- 

• în primele două luni ale anului, colectivul a 
realizat peste prevederi 1 300 tone cărbune ; în luna 
martie, pînă ieri, colectivul a extras suplimentar al
te 1014 tone de cărbune • Nivelul productivității 
muncii pe sector din luna februarie — cel mai înalt 
nivel în existența sectorului • Toate abatajele fron
tale din sector utilizează tehnologia de rezistență, 
brigăzile depășindu-și lunar normele stabilite.

rea tuturor celorlalți indicatori.Măsurile tehnico-organi- zatorice înfăptuite încă din anul trecut ne-au permis - să dispunem deja în lunile noiembrie și decembrie ’78 de o capacitate de producție la nivelul sarcinilor acestui an. A fost asigurată linia de front activă la nivelul preliminarului prin depășirea prevederilor anuale la pregătiri cu 264 ml. A fost extinsă la toate abatajele frontale tehnologia de susținere cu tavan de rezistență în aceleași abataje fiind introduse pentru tăiere combine cu atac frontal. Acestei tehnologii,, introdusă pentru prima da-

semenea, un ‘plus de 212 
tone cărbune. O contribu
ție deosebită în realizarea 
și depășirea sarcinilor pla
nificate și-au adus-o bri
găzile conduse și Gheorghe 
Drănău, loan Nicolae, Au
rel Soșoi, Dumitru Borno- 
iu și Laurențiu Kelemen.

I.M. DILJA
Sectorul III al minei 

Dîlja înregistrează încă de 
la începutul anului însem
nate sporuri la producția 
de cărbune. Plusul acu
mulat, la zi, în această pe
rioadă depășește 1000 to
ne cărbune. Planul 
ductivității muncii la 
velul sectorului a 
de asemenea, depășit 
130 kg/post. S-au remar
cat brigăzile conduse de 
Gheorghe Ghicioiu și Va
lerian Maxim.

pro- 
ni- 

fost, 
cu

tă la noi în sector, i-am adus unele raționalizări soldate cu creșterea eficienței economice. Respectiv, odată cu trecerea la mecanizarea tăierii cu combina am redus distanța de armare • de la 0,8 la 0,6 m, cale pe care s-a eliminat un mare neajuns, deformarea grinzilor. S-a obținut
Adunare îestivă dedicată zilei de 8 Martie

Aspect din timpul 
desfășurării adunării 

.festive.
Foto : Ion LICIU

Astăzi, 
la posturile noastre 

de radio 
și televiziune

Astăzi, în jurul orei 
12,30, posturile de ra
dio și televiziune vor 
transmite direct cere
monia sosirii președin
telui Republicii Fran
ceze, Valery Giscard 
d’Estaing, care, împre
ună cu doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Es
taing, va face, la in
vitația președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu o 
vizită oficială în țara 
noastră.

deci reducerea costurilor materiale și a cheltuielilor de transport și întreținere a acestora, în paralel reu- șindu-se evitarea accidentelor și stagnărilor în procesul productiv. S-a îmbunătățit, de asemenea, plasarea în fronturile direct productive. Am găsit resurse organizatorice pens tru a crește ponderea personalului direct productiv de la cca. 98 de posturi pe zi în medie în 1978, la peste 130 posturi pe zi actualmente. In ultimele luni funcționează la parametri superiori combinele, transportoarele grele și celelalte
Constantin POPESCU, 

maistru minier, secretarul 
organizației de bază,

Mihai CONSTANTIN, 
maistru minier principal, 

locțiitor al șefului 
sectorului II I.M. Vulcan

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri după amiază în sala Casei de cultură din Petroșani a avut loc adunarea festivă prilejuită de sărbătorirea zilei de 8 Martie — Ziua internațională a femeii.Au luat parte muncitoare din unitățile de producție, de cercetare, din învățămînt, comerț și cooperație, sănătate și alte întreprinderi și instituții, precum și femei casnice, din toate cartierele loca- . lității.La festivitate au prezenți tovarășa Ana șorogan, secretară a mitetului județeannedoara al P.C.R., membrii ai secretariatului Comitetului municipal Petroșani al P.C.R., Maria Bră- nișteanu. președinta comitetului municipal al femeilor, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești.Despre importanța și semnificațiile acestui important eveniment a vorbit tovarășa Ana Boșoro- gan.In numele comitetului municipal de partid, to-

fost Bo- Co- Hu-

Confecționera Varia Menghea de la 
tricotaje din Petroșani este una dintre 
fruntașe ale secției de confecții.

Foto: I.

Ziua internațională 
a femeii

de manifestare a de acțiune și a femeilor cu în-

In fiecare an, în anotimpul cînd întreaga natură se trezește la viață, sărbătorim o zi scum
pă : 8 Martie. E Ziua internațională a femeii, devenită ziua solidarității milioanelor de femei de pe toate meridianle pă- mîntului în lupta pentru pace și progres, pentru bunăstarea și fericirea o- mului.Ca zi unității gîndiretregul nostru popor pe calea înfăptuirii mărețelor obiective ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, 8 Martie din acest an do- bîndește noi semnificații. In țara noastră femeilor li s-au creat condiții minunate de viață și activitate, de valorificare a potențialului lor de energie și inteligență. „In toate victoriile dobîndite de poporul român sub conducerea partidului, în a- nii construcției socialiste — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională a femeilor — în toate transformările revoluționare înfăptuite după eliberare, în viața economică, socială și politică a României se află cristalizată și munca harnică și entuziastă a feme

oame-Valeaentu- la a- textul ; adresată partidului,

varășul Filip Lazăr, secretar al comitetului municipal de partid a adresat calde felicitări, pentru contribuția adusă la îndeplinirea sarcinilor social-eco- nomice ce le. revin nilor muncii din Jiului.Intr-o atmosferă ziastă, participanții dunăre au adoptat unei telegrame conducerii j tovarășului Nicolae 
C'eaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. In telegramă se arată, printre altele : „Reprezen
tantele celor 50 000 de fe
mei din Valea Jiului, în
trunite în adunarea festi
vă dedicată sărbătoririi zi
lei de 8 Martie — Ziua 
internațională a femeii — 
vă exprimăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu profunda noas
tră recunoștință pentru 
minunatele condiții de via
ță și de muncă pe care 
partidul și statul nostru 
le-au creat maselor de 
femei din patria noastră 
socialistă. Ințelegînd pe

Fabrica
meseriașele 1 

.. /
LEONARD f

ilor, talentul și priceperea lor, dragostea de patrie, devotamentul lor pentru cauza socialismului".In anul 1978, sub conducerea înțeleaptă a partidului, poporul nostru a obținut noi și însemnate succese, atît în economie cît și în viața social-po- litică. Pe această bază s-a dezvoltat dotarea materială a învățământului — prin construirea de noi grădinițe și cămine de copii cu 11,7 ftiii locuri, 1727 săli de clasă, 49 săli de sport, noi spații pentru laboratoare etc. S-au creat condiții mai bune pentru odihna oamenilor muncii. Rezultatele obținute se oglindesc în sporirea venitului național, în creșterea nivelului de trai al întregii populații. Astfel, retribuția medie în anul 1978 a fost de 2011 lei, cu 193 lei mai mare decît în 1977 și cu 416 lei mai mare decît în 1975. Au crescut fondurile alocate de stat pentru plata pensiilor, alocației de stat

'.‘i.
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Maria BRANIȘTEANU, 
președinta Comitetului 

municipal al femeilor 
Petroșani 

(Continuare in pag. a 3-a) 
preți?

deplin îndatoririle noas
tre în înfăptuirea 
oaselor dumneavoastră in* 
dicații cu privire la rolul 
pe care îl are femeia în so?, 
cietatea noastră socialistă; 
în familie, în educarea și ' 
formarea tinerei generații, 
vom depune toate strada- . 
niile pentru înfăptuirea e-' 
xemplară a sarcinilor caro 
ne revin în sporirea avu- !' 
ției naționale, în nobila 
noastră misiune de mama ' 
și soții".In încheierea adunării I festive a fost prezentat un i frumos spectacol cultural- \ artistic sub genericul ,.O- ’ mag iu femeilor", la reușita căruia și-au dat concursul : corul și orchestra școlii de muzică din Petroșani, ansamblul de muzică populară „Mîndra" al Văii Jiului, formații coregrafice ale elevilor, formația vo-■ cal-instrumentală „Sonor" a Casei de cultură dirt Petroșani și un grup de recitatori.Manifestări asemănătoare, încheiate cu bogate și frumoase programe artistice, susținute de formații de artiști amatori, au. avut ..Ioc .și în celelalte localități din Valea Jiului.
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O formație de constructori care și-a cîștigat un binemeritat renume: echipa condusă de I.u.-reiia
Bal tar u. In prezent ea lucrează la blocul A3 din cartierul Viscoz.a — Lupeni. Foto : Gh. OLTEANU

• (Urinare din pag. 1)utilaje din sector datorită întreținerii lor mai bune, acțiunilor preventive și intervențiilor competente și operative ale electrolăcă- tușilor.Pe plan politic, am luat măsuri ea șefii de brigadă să fie aleși dintre membrii de partid cu experiența profesională. Aproape 80 la sută din șefii de schimb sînt, de asemenea, comuniști. Adunările generale se desfășoară in fiecare lună după prima decadă, astfel că și în cazul cînd pe ordinea de zi a adunărilor se afla ca punct de bază activitatea productivă — deși cele mai multe adunări abordează tocmai a- semenea probleme — facem și o analiză ă realizării . sarcinilor pe' brigăzi și stabilim cele mai adecvate măsuri pentru ca planul lunar să /fie realizat. Multe din hotărî- r ile adu n ă r i 1 o r generale vizează creșterea rolului maiștrilor ' în îndeplinirea sarcinilor de plan. Preliminarul fiecărui schimb este stabilit din subteran de către maistrul principal sau inginerul șef de schimb din schimbul an

Creșterea producției fiziceterior, funcție de condițiile concrete create în a- cest scop. In colaborare cu organizațiile de sindicat și U.T.C. din sector, am axat acțiunile politice spre ridicarea calificării și policalificării profesionale a oamenilor, acțiuni desfășurate concomitent cu completarea studiilor. Toți cei peste 30 de muncitori transferați din activități auxiliare în fronturi direct productive au fost calificați pentru a putea răspunde noilor condiții și e- xigențe.In primele două luni ale anului am depășit cu 1304 tone planul producției fizice de cărbune. In luna martie pînă ieri, ne mîn- drim că am mai adăugat un plus de alte 1 014 tone. In luna februarie, toate brigăzile sectorului și-au îndeplinit și depășit sarcinile. In luna martie, în cele trei abataje frontale care utilizează tavanul de rezistență, productivitatea muncii .este superioară celei planificate — cu 800 kg/post în abatajul brigăzii condusă de Florea Petrișor, eu 1 tonă pe post în brigada Grigore Cojo- caru și cu 200 kg/post în brigada Iosif Costea. Pe 

sector, media productivității muncii din luna februarie a fost de 3,521 tone pe post — . cel mai înalt nivel atins vreodată, la acest indicator în sector. Pe lingă brigăzile amintite, la succesele colectivului nostru și-au adus o contribuție substanțială :'și cele conduse de Petru Ailincăi Ioan Boidache, Gheorghe lascu și Gheorghe Ilangan, muncitorii și maiștrii Francisc Varga, Florea Mitrică, Marin Mirea, Constantin An- ghelina, Gheorghe N.ăsta- se, Vasile Badea, Ion Cio- banu, numeroși alți muncitori ai colectivului nostru.Actualele capacități productive de care dispunem asigură desfășurarea în bune condiții a extracției pînă la finele anului. Formațiile de lucru sînt omogene și mobilizate plenar în realizarea sarcinilor proprii. Măsurile tchnico-or- ganizatorice și-politico-educative ce le vom lua în continuare ne dau convingerea că rezultatele de pînă acum le vom consolida prin realizarea integrală și în perspectivă a planului la producția de cărbune, precum și angajamentele asumate în întrecere.

' LA I.M. PETRILA

î întreaga producție 
pe flux continuu 

de transporti Pînă la sfîrșitul lunii : martie, la I.M. Petrila i va fi pus în funcțiune ; un nou traseu de trans-■ port, pe benzi de mare : capacitate, destinat ex- ■: fracției cărbunelui din ; sectorul V. Acest fapt• va consemna trecerea î întregii producții a ; minei pe Ilux continuu ; de transport.î Recent, brigada de i deschideri condusă de i Ilie Graure a încheiat ; cea din urmă porțiune■ de lucrare minieră, ca- ! re condiționa trecerea î la montajul/utilajelor: tehnologice, In aceste zile, echipe de eleetro- ; lăcătuși ale sectorului, ; coordonator de lucrări i fiind maistrul principal ; Joan Stanciu au ter- ; minat montajul primei benzi transportoare de• pe noul flux, pe o lun- ; gime de 200 ml. Pe ; același traseu spre pu- i tul cu șchip de mare ; capacitate al minei se j fac pregătiri pentru i montajul celorlalte do- j uă. benzi.

Si-a schimbat numele,9 7

nu si...
♦Niniie mai de lăudat de- cîț străduința unor oameni, care, greșind o dată în viață, întâmplător sau premeditat, sc străduiesc să șteargă rușinoasele urme ale faptelor lor antisociale. Foarte mulți dintre ei își înțeleg rătăcirile, le judecă lucid, redescoperă virtuți ile modului nostru de viață, bazat pe valorile .morale, ale ..inun.cli„și cinstei ; în felul acesta își recâștigă: demnitatea de ade- : vărați oameni, care privesc eu fruntea sus ziua de mâine. O astfel de intenție ar fi avut și Dumitru Căldărar, zis Mitruț, de fel din Tscrorti. Dirt ’73 fusese condamnat, în câteva rînduri, pentru tîlhărie . și mai multe furturi calificate în dauna avutului obștesc sau personal. Ei, bine, Dumitru Căldărar a vrut s-o rupă cu trecutul său rușinos, cu alte cuvinte să i se uite gravele manifestări antisociale comise între 1973 și 1977, an cînd fusese eliberat din închisoare, cu 65 de zile înainte de ispășirea ultimei pedepse. Zis și făcut, mai ales că Dumitru Căldărar este însurat, are cinci copii. Cum a procedat, ca să fie mai convingător ? Și-a... schimbat numele și domiciliul. Se și încadrase ca muncitor necalificat într-o formație a autobazei I.T.A. din Petroșani. Năravul însă nu și l-a schimbat în folosul unei trăsături pozitive de caracter. Dimpotrivă, după cum reiese, din caracterizarea făcută de conducerea autobazei, au fost dese cazurile cînd și-a părăsit locul de muncă, a fost pus în discuția colectivului, dai- s-a ținut cont de faptul că Dumitru Vas, acesta îi este numele' de-a- cum, are „familie grea" și n-a fost sancționat pe linie administrativă. Astfel, „beneficiind" de o falsă Înțelegere, a continuat șă comită unele abateri, care au culminat cu cea din 8 octombrie anul trecut. Dar de fapt ce s-a petrecut ă- tunci ? ....Conducătorul auto Traian Vasilca și-a garat autocamionul, încă de dimineață, în preajma stației C.F.R. Petroșani, deși era programat să lucreze în schimbul II. Se nasc, fi

„renumele"rește, cîțeva. întrebări. Un ditamai autocamion poate și trebuie folosit în măi multe schimburi, de ce a fost lăsat să „vegeteze" de dimineață ? De ce a fost parcat tocmai îritr-un loc fără supraveghere ? Sc știe doar că există reglementări în acest sens : mijloacele auto trebuie să poposească în garajul întreprinderii, nu la domiciliul șoferului sau pe stradă... Intre timp Traian Vasilca a plecat a- cașă, a făcut o baie, a mîn- cat, fără să fi avut habar de ce avea să se întâmple..Lui Mitruț Căldărar alias Vas i-a venit chef de plimbare. Așa, în timpul lucrului. A pătruns în cabina autocamionului. Știa precis că o cheie- de-a sa se potrivește în contact, făcuse doar proba în prezența șoferului, cu cîteva zile înainte. Dup'ă o aventură pe patru străzi, a „poposit" într-un stîlp, nu înainte de a pune în pericol viața unei femei. Apoi, a dispărut de acasă (premeditarea este deci evidentă).Am părăsit locul faptei, pe motivul că mi-a fost frică de faptul că oi fi arestat... Am spus copiilor că, dacă mă caută cineva ,să spună că sînt plecat la țară, pentru do- uă-trei zile.Lucrătorii de miliție i-au dat repede de urmă. S-au stabilit pagubele produse, Mitruț Vas făcîndu-se vinovat în fața legii de conducere fără permis, provocare de accident, distrugerea autocamionului și, ceea ce e mai grav, furt din a- vutul obștesc. Așadar, ,,o- diseea motorizată" demonstrează că deși Mitruț Căldărar își schimbase numele, a continuat să parcurgă același drym al infracțiunilor. De unde Se vede că, deocamdată, și-a ales o pistă falsă în dorința de a se reintegra în rîndul oamenilor. Nu numele trebuia să și-l schimbe, schimbarea trebuia să se petreacă în modul său de a gîndi, în conștiința sa. Altfel, după accidentul produs. comportarea sa ne readuce aminte de proverbul acela cu năravul lupului.;..
Ion VULPE, cu sprijinul 
căpitanului de milifie 

Stelian CORBEANU

Transferul persoanelor încadrate în muncăTransferul este' conside
rat un act juridic care modifică contractul de mun- . că prin schimbarea locului de muncă eu sau fără schimbarea felului muncii sau a retribuției, fie în cadrul aceleiași unități, dar în altă localitate, fie în altă unitate situată în a- . ceeăși sau în altă localitate. Codul muncii și Legea nr. 1/1970 disting doua feluri de transferuri,: in in
teresul serviciului și la ce
rerea persoanelor--încadra-», 'te în muncă.

Transferul in interesul 
serviciului — conform art. 

' 69 .di.il Codul muncii —se .face, de regulă, într-o altă unitate din aceeași ramură, dar și într-o unita
te din altă ramură.Potrivit prevederilor art. . 11, al. .1 lit. „a" din Le- -geă nr. 1/1970, transferul în interesul serviciului se acordă la cererea unității ; unde se transferă persoa- ■ na respectivă, de către con- . ducerea unității de la care . pleacă, cu aprobarea orga- . nului ierarhic superior al acesteia. Textul citat mai 'prevede, în alineatele următoare, că . trecerea de la o unitate ,1a alta prin actul de numire al organului superior competent, de asemenea, constituie transfer în interesul serviciului. In același mod se ca- 

lificq și trecerea ia o altă unitate ca efect al unei fuziuni sau absorbții.De obicei, formele de transfer se fac prin conlucrarea între compartimentele de personal ale celor două unități interesate. Deseori se întîmplă ca Ia adresa de cerere și accept să se depună și o cerere a persoanei care solicită transferul. Această cerere trbuie considerată numai ca o modalitate de exprimare a consimțământului celui în cauză la transferul inițiat și cerut de unitatea primitoare în interîortil ei. Cînd există neconcprdanță în legătură cu felul transferului pe care au înțeles să-l ceară, respectiv să-l acorde întreprinderile — în interesul serviciului ori la cerere — determinarea naturii transferului o va face conducerea Unității la care persoana se transferă. In acest fel se va proceda chiar și în cazul cînd în carnetul de muncă, unitatea de la care pleacă persoana, a făcut mențiunea: „transferat la cerere".Conform prevederilor art. 69 din Codul muncii, transferul în interesul serviciului nu poate avea loc în cazul în care persoana respectivă nu este de acord din motive de sănătate, 

dovedite cu certificat medical, precum și în. alte situații temeinic justificate — înțelegând prin acestea, toate acele motive de ordin personal care o pun în imposibilitate să accepte transferul într-o altă localitate. Ilotărîrea asupra motivelor invocate ' și cuprinse în contestație este de competența organului
. ...............

Cabinet

ierarhic superior al unității care a dispus transferul.
Transferul Ja cererea 

persoanei încadrate în 
muncă se face numai în condiții bine justificate: apropierea de familie, trecerea într-o muncă corespunzătoare pregătirii sale, ocuparea unui post prin concurs (art. 1,1 lit. „b" din Legea nr 1/1970): Enumerarea nu este limitativă. Pentru realizarea transferului la cerere este necesară existența unei cereri din partea persoanei în cauză adresată unității din care face parte, cu indicarea motivelor concrete și a actelor doveditoare ; acordul unității la care se cere transferul ; acordul con

ducerii unității din care face parte prin emiterea Unei dispoziții scrise, care va menționa noul loc de muncă, funcția și retribuția.Mai precizăm că art. 60 din Legea nr. 12/1971 prevede că transferul persoanei reușite la concurs, care lucrează într-o altă unitate, se consideră în
■■■•■•»>■■■■■■«•■■■■a■■■■>■•juridic
laaaaiaaaaaaaaaaaiaaaatiaaaainteresul serviciului dacă conducerea unității de la care pleacă și organul ierarhic superior al acesteia sînt de acord cu transferul. In caz contrar, transferul va fi considerat ca făcut la cererea celui in cauză. Ambele transferuri au drept consecință trecerea definitivă a persoanei transferate pe un post al unității primitoare, cu păstrarea funcției, retribuției și duratei contractului, dacă persoana fizică n-a consimțit la modificarea a- cestor clemente. Prin „primire" se înțelege înregistrarea adresei de transfer la registratura generală a unității primitoare, de cînd își produce efectele transferul. In această situație,

refuzul acestei unități de a primi persoana transferată constituie un act a- buziv, soluționarea căruia este de competență judecătoriei, cel transferat fiind îndreptățit atît la reintegrare, cit și la plata. despăgubirilor pe toată perioada in care este privat de dreptul la muncă. De menționat că : persoana transferată nu este supusă testului de încercare ; Ia ambele transferuri în altă localitate trebuie să i se asigure suprafața lo- eativă corespunzătoare ; persoana transferată la cerere beneficiază de vechime în muncă, iar cea transferată în interesul serviciului de vechime neîntreruptă în aceeași unitate.Potrivit art. 75 din Legea nr. 57/1974, personalul transferat în interesul serviciului în altă localitate are următoarele drepturi : a) rambursarea costului transferului pentru el și membrii de familie și pentru gospodăria sa ; diurna de deplasare pe durata călătoriei ; c) plata unei Indemnizații egală cu retribuția sa medie lunară ; d) plata unei indemnizații e- gale cu 1/4 din retribuția sa medie lunară pentru fiecare membru de familie ; e) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în 

vederea mutării efective, acordate la cererea sa.Indemnizația de transfer pentru persoana transferată, prevăzută la lit.. c, se plătește numai în cazul mutării efective în localitatea în care a fost transferată. Tribunalul Suprem, prin decizia nr. 1853 din 13 octombire 1977, a precizat însă că prin mutarea efectivă se înțelege nu numai schimbarea domiciliului persoanei în localitatea în care se află noul loc de muncă, ci și stabilirea reședinței în noua localitate. Aceasta pentru că indemnizația egală cu retribuția sa medie pe o lună este destinată să acopere cheltuielile de instalare la noul loc de muncă, precum și alte cheltuieli legate de mutarea sa. Drepturile de la lit. „a" și „d" se plătesc numai în cazul schimbării domiciliului celui transferat și — după caz -- al membrilor săi de familie.Indemnizațiile de. mai. sus sc suportă de unitatea la care a avut loc transferul. Numai costul transportului prevăzut la lit. „a" se avansează de unitatea de la care se transferă și se rambursează a- poi acesteia de către unitatea la care se efectuează transferul, < , : ? .
Nicolae WARDEGGER, 

doctor în științe juridice
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prezentă activă în viațaFEMEIA sociai-economică a municipiului

ZIUA FEMEII
I) fel s-au dezvoltat capacitățile de producție :1a minele din Valea Jiului, 

a fost pusă în funcțiune(Urmare din pag.pentru copii. In cursul a- nului 1978 s-a trecut la „ __ „__reducerea. săptămînii de Fabrica de tricotaje din lucru, acțiune de . care < Petroșani,- iar în viitor se ău beneficiat 1 370 000 de . va da în funcțiune Fabrica de mobilă din Petrila și Fabrica de textile ne-oameni ai .muncii, în mare parte femei. _____________ _______ __La realizările obținute țesute din Vulcan. Prin pe plan național, o con- _ 'tribuție de seamă a adu- . s-o și municipiul Petroșani. Comitetele și comisiile de femei din municipiul Petroșani, au acționat mai bine în munca de educare a femeilor pentru cunoașterea și înțelegerea politicii economice a partidului, pentru mobilizarea femeilor la îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Au fost organizate activități politico-educative, schimburi de experiență, mese rotunde, întîlniri cu activiști de partid și alte acțiuni, care ău condus la creșterea producției și a productivității muncii, la folosirea mai bună a capacităților de producție, la îmbunătățirea calității produselor, folosirea integrală a timpului de lucru și reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale.In Valea Jiului, în a- nul 1978 s-au pus funcțiune noi

darea în folosință a acestor obiective eu circa femeilor drate înPentru municipiul nostru, bătorirea Zilei
va crește6 000 numărul ce vor fi muncă.femeile înea-

i

Iuditha Nariță, 
bobinatoare, I.F.A. Viscoza 

Luneni
CONFESIUNI

logodnă 
Impodobește-ți surîsul 
cu albul dantelat

al zorilor, 
scutură-ți bruma din 

plete 
și hai să-ntîmpinăm 

zburdălnicia mieilor. 
La porțile’ știute 
ne-așteaptă cei dragi 
să ne vegheze zborul 
și freamătul dospirii. 
Dă-mi mina, 
fată cu muguri în păr, 
și hai să ne logodim 
la poarta adîncului 
unde minerii, 
din bulgări de timp, 
au zămislit 
buchete de lumină.

Ion ȚIGANTELE

Opinii exprimate de 8 Martie

i-

ț
I

1

Ana Todericiu, 
muncitoare, 

preparația Petrila

• In secția dc croitorie pe caro o conduc lucrăm 58 dc femei. Munca noas-1 în o aducem noi, fc- . diferite confecții pentru ' ' ’ " ' i caredepășim în fiecare lună sarcinile de plan. (Sabina 
Dumitraș, cooperatoare, secția Petrila)• întreprinderea noastră a depășit un moment greu. Prin munca și hărnicia textilistelor ne realizăm și depășim zilnic sarcinile de plan. Acesta este succesul eu care ne mîndrim și ne prezentăm de ziua noastră. 
(Iudith Fbldeși, muncitoareI. F.A. Vîscoza Lupeni)• In această zi gînduri- le mele se îndreaptă cu stimă, dragoste și prețuire deosebită față de soția care mi-a fost întotdeauna un sprijin prețios, tovarășă de muncă și de viață. 
(Gheorghe Durlă, minerJ. M. Uricani)• Dragostea ii apropie pe oameni, iar încrederea reciprocă îi unește. Acesta este liantul care nc-a u- nit dc-a lungul celor 40 de ani de căsnicie fericită pe care ii aniversăm tocmai în aceste zile. (Va- 
silc Mureșan, inginer)• Tn cei peste 25 de ani de cînd profesez ca învățătoare, am dăruit activității de catedră toate cunoștințele și priceperea mea. In aceste momente trăiesc satisfacția unor mari împliniri, exprimată în recunoștința generației de elevi care au ajuns oameni demni ai , societății. 
(Fibia Chiseev, învățătoare, Școala generală nr. 1 Lupeni)

• Cartierul nostru devine an de an mai frumos. Ne mîndrim că la înfrumu-. sețarea lui o contribuție de trâ se materializează seamă mcile. 11 vom face și mai -bărbați și femei, eu frumos. (Ana Iacobini, președinta comisiei de femei, cartierul nr. 10 Aeroport — Petroșani).• Cu acest prilej mă angajez să execut lucrări de 
cea mai înaltă calitate. Vreau ca secția în care lucrez, unde sîntem majoritatea femeii, să devină frun
tașă în acest an. • Mariana 
Fantini, frezoare I.U.M. Petroșani).înfăptuirea o- ștabilite de al XI-Iea șiNațională ale pentru trans-

în obiective industriale și s-au dezvoltat cele existente. Ast-

c

FIȘE PENTRU UN

din sarde 8 Martie în acest an, constituie un prilej de angajare, de participare mai intensă la biectivelor Congresul Conferința partidului, formarea cantității într-o nouă calitate în toate domeniile de activitate.Dorim ca, în acest an, 
să sporească contribuția noastră la realizarea și depășirea sarcinilor de producție, la înfrumusețarea orașelor, cartierelor și străzilor, să înflorească mai viu zîmbetul pe fețele copiilor, să fie mai primitoare căldura căminelor noastre, astfel Incit noi, toate femeile să avem mulțumirea că ne-am făcut pe deplin datoria, că am răspuns cu demnitate prețuirii ce îi este dată femeii în societatea noastră.

’ Maria Acs, 
maistru, Fabrica de tricotaje 

P?tro.;imi

5'
£

• Comisia de femei de eartier nr. 6 Petroșani, cu sprijinul organizației de partid din cartier, a organizat o seară distractivă în cinstea zilei de 8 Martie. Cu acest prilej, au fost recitate poezii, iar elevii școlii generale nr. 
4 au prezentat un program artistic/. (V.S.)• Dedicat zilei de 8 Martie, concursul „Muncii, frumuseții și tinere-a cuprins la faza de 150 de tinere

din Valea Jiului. Da faza municipală, pe primele trei locuri s-âu . clasat: Maria Boșa, Ileana Mun- teanu, Mihaela Florescu. 
(C. Val.)• La clubul din Pe- trila va fi organizată astăzi o seară distractivă dedicată zilei de 8 Martie. Comitetul orășenesc U.T.C. a alcătuit un program care include recitaluri de poezie, concursuri, muzică și dans. (C. Val.)

POEMîndrăznesc o afirmație : este aici, la întreprinderea de fire artificiale din Lu- peni, poate mai pregnant decît în alte locuri din Vale, un tip aparte de familie muncitorească. Și dacă această familie a băs- măluțelor albastre, care as-
Curajul muncii

de care dar

Elena Giurgiu, 
dulgher, șantierul 3 

I.C.M.M. Vulcan

1
I
IIIIIIIIIIII,

ci alegi meseria, 
să gîndești bine. In 
rind calitățile pe 
ai și apoi la cerin- 
care meseria aleasă

Acum ÎS ani,

Cină 
trebuie 
primul 
care le 
țele pe
le incumbă. 
Leanca Bărbuș de la LU.M. 
Petroșani s-a hotărit să se 
califice sudoriță. Colegii au 
sfătuit-o să se facă strtin- 
găriță sau frezoare, o me
serie mai accesibilă unei 
femei. Dar ea a ripostat e- 
nergic : „Vreau să mă fac 
sudoriță. Asta îmi place !“. 
Așa a devenit Leanca Băr
buș sudoriță. De atunci și 
pînă acum, ea lucrează în 
același loc de muncă, cot 
la cot cu bărbații, fără să 
dea vreo clipă înapoi.

— Este o muncitoare mo
del, spunea Gheorghe Bar
na, maistru principal in ca
drul secției prelucrări la 
rece. Execută lucrări din
tre cele mai complexe. Are 
mult curaj și nu se sperie 
in fața greutăților.

lovesc
puzderie antei
sticla mată a oche

larilor. li privesc fața 
centrată. Sudarea unei 
case de compresor 
destul de dificilă. Mai 
că este confecționată 
tr-o fontă specială. Sudura 
se execută numai după ce 
piesa a fost preîncălzită. 
Rămînerea unui por, cit de 
mic, n-ar asigura etanșei-

con- 
car- 
est.e 
ales 
din-

Comunista 
știe acest 

ÎS 
de 
de

ani su
ta bur- 
sfredel, 

mecani

I

taie perfectă. 
Leanca Bărbuș 
lucru, căci de 
dează. Incepind 
ghie și capete
pînă la complexe 
zale. Fie în ateliere, fie 
afară sub cerul liber, ală
turi de ceilalți membri ai 
brigăzii, în majoritate băr
bați. Lucrările ieșite din 
munile sale sini de bună 
calitate, cu nimic mai pre
jos decît cele executate de 

ea au 
mese- 
Mirela 

mai

cund ipostaze ale aceluiaș chip — femeia muncitoare — cu biografii, de la director și pînă fa ultimul membru al colectivului s-au țesut și se țes într-o singură direcție : a creșterii răspunderii față muncă, a locului pe îl ocupă în societate, și a satisfacțiilor.Spun asta", gîndindu-mă la Nastasia Simion, de 19 ani în fabrică, care a reușit performanța de „primă mînă" în tainele meseriei, și e mîndră cînd spune „bărbatul și feciorul meu sînt lăcătuși la mină, iar fătuca la școală, sîntem o adevărată familie de muncitori". Vorbele ei izvorî te din inimă bat la poarta sufletului.Mă gîndesc la Ana Ban- ța, femeia aceea harnică, dar de o timiditate copilărească — deși ca muncă a trecut un sfert de secol aici unde se răsucesc firele filate... Dovada : și țul ei lucrează alături, so- în
bărbați. Alături de 
crescut și au învățat 
rie și alte sudorlțc. 
Stepanec este cea 
tînără dintre ele.

...Stăm de vorbă. Despre 
sine nu spune prea multe. 
Deducem că are multe sa
tisfacții în acecstă muncă. 
Este mulțumită că și-a ales 
o meserie grea, dar fru
moasă, de care și-a legat o 
bună parte din viața și 
preocupările ei.

Valeriu COANDRAȘ

III
I

.1

fabrică.Mă gîndesc la Maria nă II, cu 14 ani vechime la „răsucire", despre care chimista Maria Venczel, șefa secției, spunea : este’ o muncitoare îndemînatică și conștiincioasă 1"In hala de filaj textil, 'o tînără cu ochi negri, a- dînci și glas unduios : „Iată, zice Susana Giunai, de 8 ani aici la filare, mi-ați cerut un simbol al femeii care muncește în fabrică. Ei bine, l-am găsit. Priviți mașinile din jur, cu bobi-

Ba-

nele ce se încarcă cu a-, cest alb imaculat ! Așa văd eu femeia în anii mei, ca o mlădiță ce și-a găsit limanul, frumos, romantic, lucid. Femeia caută mereu împlinirea și fericirea, încearcă să le facă posibile".Se află la Vîscoza o șefă de secție numită în glumă „femeia cu creier electronic". I se spune astfel Măriei Venczel pentru că are în orice clipă o privire de. ansamblu și de amănunt asupra tuturor fa-, zelor fluxului tehnologic, și, care,'oricînd îți poate o- feri aprecieri competente despre produsele fabricii, dar mai ales despre oamenii ei.—■ Ați auzit de Maria Gîlda, de Mihaela Ningana și Elisabeta Drotzinger ? Sînt cele mai tinere muncitoare din fabrică. Așa cum Domnica Naș și Irina Hribal sînt din cele mai vechi. In eurînd vom a- vea printre noi o primă promoție, adică o clasa de absolvente de la Liceul nr. 2 Lupeni....Acolo, la Vîscoza din Lupeni, peste trei sute de băsmăluțe albastre împlinesc un singur chip. Acela fțl femeii pe care o vedem la mașina de bobinat, pe șantier, în uzină, în laborator, alături de noi pe schele și la catedră, acasă — mame, soții, gospodine....Trei sute de portrete, un singur chip.
Dumitru Dem IONAȘCU

Maria Sarbușcă, 
profesoară, Uricani

Elisabeta Ciort, 
p.'ședinta comisiei de femei, cartierul 8 Martie Petrila
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Viiita delegațieiP.C.R. in Mexic
CIUDAD DE MEXICO 7 (Agerpres) — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de Iosif Banc,‘membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a avut la Ciudad de Mexico o întîlnire cu Humberto Monteon și Carlos Olâmedi, membri ai Comisiei Executive, secretari ai C.C. al Partidului Socialist al Oamenilor Muncii (P.S.T.) din Mexic. S-a procedat la o largă informare reciprocă cu privire la preocupările actuale ale celor două partide. Părțile și-au exprimat dorința de a dezvolta pe mai departe relațiile lor prietenești.

Condamnare fermă a acțiunilor 
agresive sud-africane

GENEVA 7 (Agerpres). — Comisia O.N.U. pentru drepturile omului și-a exprimat, într-un document adoptat marți la Geneva profunda indignare în legătură cu situația prevalentă în Africa australă, unde sînt negate drepturile elementare ale populației de culoare și se aplică un tratament inuman deținu- ților politici. Comisia condamnă energic accentuarea prezenței militare sud- africane în Namibia și acțiunile de violare a integrității teritoriale a An- golei și denunță politica creării de bantustane, care încalcă principiul auto-

din sudul continentului.Totodată, Comisia cere Adunării Generale a O.N.U. să studieze legitimitatea guvernului Africii de Sud, în condițiile politicii de apartheid promovată de acesta, și să tragă toate concluziile ce se impun, de drept sau de fapt.
. ★

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres) —■ Secretarul general al O.N.U.,. Kurt Waldheim, este profund tulburat și deplînge acțiunile militare ale Republicii Sud-Africane pe teritoriul Angolei, într-un

moment în care se fac e- forturi pentru realizarea unei reglementări pașnice a problemei namibie- ne — a anunțat un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite. El a reamintit că în ultimul său raport prezentat Consiliului de Securitate, la 27 februarie, asupra problemei namibi- ene, Kurt Waldheim a lansat un apel tuturor părților să dea dovadă de moderație și să se abțină de la orice inițiativă care ar risca să compromită reglementarea.

Criza 
guvernamentală 

din Italia
ROMA 7 (Agerpres), — Giulio Andreotti a fost însărcinat să formeze un nou guvern în Italia, a a- nunțat, miercuri, un purtător de cuvînt al președinției republicii. Misiunea i-a fost încredințată pentru a doua oară în urma unei convorbirii cu președintele Italiei, Sandro Pertini, la care au participat de asemenea, Giuseppe Saragat, președintele Partidului Socialist Democratic, și Ugo la Malfa, președintele Partidului Republican.

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Drumuri în cumpănă ■ Republica 1 Un pod prea îndepărtat, seriile I-II ; Unirea : Poliția învinsă.PETRILA: Melodiile nopții albe.LONEA : Albinele sălbatice.ANINOASA : roz.VULCAN: rea pierdută a rinei Blum.LUPENI- — Cultural t Totul pentru fotbal.URICANI i de nisip.

VisulOnoa-Kathc-
Castelul

determinării popoarelor S. LI. A. : Recesiune în 1979 ? TV.

Pe scurt & Pe scurt • Pe scurt
CANCELARUL R. F. 

GERMANIA, Helmut Shmidt, s-a pronunțat, într-un interviu acordat televiziunii franceze, împotriva prescrierii tuturor crimelor și în special a crimelor naziste. El a reamintit că a semnat, în calitatea sa de deputat în Bundestag, proiectul de lege privind imprescriptibilitatea tuturor crimelor.
GUVERNUL PERUAN a ridicat starea de urgență decretată în urmă cu două luni pe întregul teritoriu național. Autoritățile peruane au hotărît însă menținerea în vigoare a suspendării garanțiilor constituționale potrivit căreia nici o persoană nu poate fi arestată fără un mandat emis în acest sens de către un judecător.

DOUA IMPORTANTE 
UNIUNI SINDICALE ale lucrătorilor din transporturile feroviare din Japonia au declarat marți greve limitate, mareînd începutul ofensivei de primăvară a oamenilor muncii japonezi în favoarea îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață — relatează agenția Kiodo.

ÎNTRUNIT IN SESIUNE 
LA SOFIA, Consiliul economie bulgaro-american a examinat evoluția colaborării economice, industriale și comerciale dintre R.P.B. și S.U.A., informează agenția B.T.A., adăugind că părțile au relevat necesitatea de a se acorda 
o mare atenție și în viitor colaborării pe termen lung în domeniile industriei și schimburilor comerciale.

„Recesiunea economică Va fi prezentă în S.U.A. în anul 1979“ — avertizează săptămânalul ’ american „Time", care consacră un amplu material prognozelor economice pe anul în curs. Revista arată că, după 1945, recesiunea a devenit în S.U.A. sinonimă cu reducerea generală, dar de scurtă durată, a activității economice. în ultimul timp, experții americani, analizînd acest concept, a- firmă că recesiunea e manifestă dacă în două trimestre consecutive se înregistrează o scădere a produsului național brut.„Sînt toate indiciile — o- pinează săptămînalul citat — ca în primele două trimestre să se instaleze în 
S.U.A. o asemenea conjunctură".

Fotbal, divine A: F.C. Baia Mare — Jwl 4—1 (1—0)

„lecția" unui fost coechipier...O etapă agitată, . cu multe goluri, în care Rozsnay și Stan, (tot veteranii !) înscriu de câte trei 
ori, urmați de stelistul Zamfir, de Coca ți Radu 
II (2). La Baia Mare însă, din nefericire pentru oaspeți, Mateianu, credincios ideii de nou și în fotbal, a cules roadele succesului, 
Sa fața unor tribune arhi
pline. Echipa antrenată 
de fostul său coechipier de la Progresul, Oaidă (de 
remarca t că ți secunzii Ivă- 
nescu ți Ene II au luptat sub culorile dînamoviste) a fost surprinsă în corzi încă din min. 18. Rozsnay, odinioară fost golgeterul Jiului, nu l-a menajat pe Mulțescu șl comp., dimpotrivă le-a fost un naș sever, înscriind și în min. 
48 și 60. Să nu îi fost cu- nocut jocul lui Rozsnay ? Dimpotrivă, dar el s-â trezit în situația de puncher, datorită jocului bun al întregii sale echipe, joc combinați v, „în scară", în fața lui Terheș, Sepi sau Deac, apărătorii noștri, acuzînd lipsa lui Bădin (ah, cartonașele !) au fost „paralizați" și „plimbați", cu multă ușurință. De fapt, morala e simplă: condiția fizică și manevrele tactice simple, dar desfășurate după un stereotip alert au îngenuncheat o formație tehnică, dar lentă, „sufocată" încă înaintea pauzei. Pentru maramureșeni a mai înscris, după ce același Rozsnay mai irosise trei ocazii, Sorin Popa, iar în ultimele secunde Dumitrache a fost autorul golului de onoare al Jiului. i

Eșecul oaspeților îți a- flă obîrșia în exclusivul joc de apărare în deplasare și în pripeala atacan- ților noștri, Sălăgean și Bucurescu au avut posibilitatea de a produce modificarea tabelei de marcaj, dar șuturile lor nu și-au atins ținta sau Ariciu s-a opus cu multă inspirație. Acest 1—4 comparabil doar ca scor cu confruntarea dintre lider și lanterna roșie, ne readuce în zona de grea Încercări 
a periferiei clasamentului. Deci, jucătorii Jiului au

Rezultate tehnice: Chimia Rm. Vîlcea — F.C. -Olimpia 3—1, Sportul studențesc — F.C. Cor- vinul 2—0, F.C. Baia Mare — Jiul 4—1, Steaua — F.C. Bihor 4—1, Gloria

duminică o sarcină extrem de dificilă, derbyul hune- dorean pune condiția u- nei comportări care să șteargă impresia slabei e- voluții de ieri. Și cum și Corvinul nu stă „pe roze", cerem jucătorilor noștri să prevină, prin comportare în teren, o situație mai gravă. Iar antrenorilor, o pregătire a partidelor în funcție de adversarul colectiv și de concretul lor efectiv din teren. Fiindcă aceasta este singura oale spre rezultatele așteptate...
I»H VULPEBuzău — A.S.A. Tg. Mu

reș 3—1, U.T.A. — Dinamo 1—3, S.C. Bacău — F.C. Argeș 2—2, Poli Iași — Univ. Craiova 0—0, Poli Timișoara — C.S. Tîrgoviște 2—0-
CLASAMENTUL1. Steaua2. F.C. Argeș

3. F.C. Baia Mare ț >,
4. Dinamo București5. Sportul Studențesc6. C.S. Tîrgoviște7. Universitatea Craiova8. Politehnica Iași9. S.C. Bacău

10. JIUL PETROȘANI11. Gloria Buzău12. Olimpia Satu Mare'13. U.T. Arad
14. Corvinul Hunedoara15. A.S.A. Tg. Mureș16. Poli. Timișoara17. Chimia Rm. Vîlcea18. F.C. Bihor

Etapa viitoare:Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș, Poli Timișoara — Steaua, Jiul — Corvinul, F.C. Argeș — Poli Iași, Univ. Craiova — Sportul

19 10 4 5 35—21 2419 11 2 6 29—19 2419 11 1 7 22—18 2319 8 6 5 24—14 2219 8 5 6 28—22 2119 9 3 7 22—18 2119 6 8 5 21—14 2019 8 4 7 21—18 2019 8 3 8 25—20 1919 8 3 8 24—28 1919 8 2 9 23—30 1819 8 2 9 18—26 1819 6 5 8 27—25 1719 7 3 9 24—27 1719 6 5 8 23—32 17T9 6 3 10 18—24 1519 5 5 9 19—34 1519 4 4 11 18—31 12Studențesc, S.C. Bacău — Gloria Buzău, F.C. Bihor — F.C. Baia Mare, C.S. Tîrgoviște — Chimia Rm. Vîlcea, Olimpia Satu Mare — U.T. Arad.

12,30 — 
directă :Printre domeniile de activitate ce vor cunoaște o nouă restrîngere, în frunte se plasează construcțiile, unde se apreciază că, în acest an, volumul lucrărilor va fi cu 25 la sută mai mic. Se va produce o adevărată reacție în lanț, fiind afectate mai multe ramuri, printre care metalurgia, siderurgia, industria chimică etc, întreprinderile din ramurile respective — odată eu limitarea producției .— recurgînd la noi concedieri. Șomajul urmează să afecteze în acest an 7 la sută din totalul forței de muncă — (în 1978 — 5,8 la sută). Crescînd numărul șomerilor, se va reduce consumul, ceea ce, la rîndul său, va genera noi limitări ale producției și, deci, noi concedieri — interdependențe caracteristice stării de recesiune.Alăturîndu-se prognozelor emise de „Time“, o altă publicație — „New York Times'* abordează problema inflației, antici- pînd menținerea ei în ciuda măsurilor profilactice a- doptate de administrație. Prețurile plătite de consumatorii americani, în pofida mecanismelor de frî- nare puse în funcțiune de Casa Albă, vor urca cu a- proximativ 7,5 la sută, procent similar cu cel din a- nul 1978. Multe grupări sociale și, în primul rând, cele afectate îndeosebi de șomaj, afirmă deschis că la Washington nu au fost găsite mijloacele necesare capabile să facă față dificultăților economice. De ase

menea, se relevă că povara tot mai grea a deteriorării conjuncturii economice, va fi suportată, ca și pînă a- eum, de categoriile sociale cu veniturile cele mai mici.In 1979 se împlinește o jumătate de secol de la cea mai gravă criză pe care a cunoscut-o lumea capitalistă. Sînt oare similitudini între perioada respectivă și situația de astăzi ? „New York Times", care avansează această întrebare, răspunde afirmativ.Numitorul comun al celor două etape de referință îl reprezintă inflația, „în prezent, însă, spectrul crahului este și mai conturat de cele 500 miliarde dolari — sumă colosală a- fiată, dincolo de frontierele americane, în posesia țărilor O.P.E.C., statelor dezvoltate, corporațiilor industriale și a unor persoane particulare. Iar dacă inflația nu poate fi zăgăzuită pe piața internă americană, atunci — mai devreme sau mai tîrziu — o adevărată avalanșă de dolari devalorizați va inunda piața internațională, provocînd o adevărată catastrofă în S.U.A." Caracterizînd astfel sițuația, „New York Times'* conchide că, nimeni la Washington nu pune la îndoială necesitatea luptei împotriva inflației. Din păcate însă, pînă acum, în S.U.A., nu s-a descoperit nici o modalitate eficientă de combatere a acestui flagel.
Gh. CIOBANU
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In jurul orei 
Transmisiune 
Ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii 
Franceze, Valery Gis- 
card d’Estaing împre
ună cu doamna Anne 
Aymone Discard d’Es
taing.17,00 Telex. 17,05 Te- leșcoală. 17,25 Curs de limbă rusă. 17,45 Reportaj pe glob : Siria. 18,05 Pentru timpul dv. liber, vă recomandăm. 18,15 Atenție la... neatenție ! 18,35 Fotbal internațional: Rezumatele meciurilor te miercuri în rile de finală pelor europene cluburi. 19,05 Film serial pentru copii: Povestiri din pădurea verde. 19,30 Telejurnal. 20,00 La ordinea zilei în economie. 20,10 Ora tineretului. 21,00 Dedicație de Ziua femeii. Spectacol literar- muzical-coregrafic. 22,15 Telejurnal.

disputa- sfertu- ale cu- inter-

RADIO

Mica publicitate
INSTITUTUL DE MINE DIN PETROȘANI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat „Stabilitatea talazurilor „in situ“ la carierele de lignit adinei din Oltenia**, elaborată deIng. PASARIN CONSTANTINîn vederea conferirii titlului științific de doctor inginer.Susținerea are loc în ziua de 17 martie a.c., ora10, în Aula institutului.Teza este depusă spre institutului. (162)VIND urgent casă cu garaj, neterminată, strada 1 Mai nr. țl8Â, Petroșani. (160)PIERDUT ecuson nr. 6282, eliberat de Prepara-

consultare Ia bibliotecația Petrila. Se declară nul. (159)PIERDUT legitimație de serviciu im numele Trif Amos, eliberată de I.M. Petrila. Se declară nulă. (161)
ANUNȚ DE FAMILIECu adîncă durere, familia dr. Fărcașiu Mihai anunță ' că la 8 martie a.c. se împlinesc 6 luni de la dispariția celui care a fost

FARCAȘI U MIHAI, 'tată, socru și bunic, și
un an și jumătate de la dispariția scumpei

FĂRCAȘIU CAȚIȚA,mamă, soacră și bunică..Le vom păstra o veșnică amintire în inimile noastre..

I II
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5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri matinale. 6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista pre- | șei. 8,10 Curierul me- | lodiilor. „De ziua ta". . 9,00 Buletin de știri. I 
9,05 Răspundem ascul- • tătarilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Radio- magazinul femeilor. 10,35 Interpret! ai șlagărului românesc : Gi- că Petrescu. 10,45 A- 4 tlas folcloric. 11,00 Bu- 1 letin de știri. 11,05 . Cin- * tec femeii muncitoare. I 
12,00 Buletin de știri. I 12,05 Din comoara fol- | dorului nostru. 12,35 | Repere interpretative i > Kiki Dee și Cezar Tăta- I cu. 13,00 De la 1 la 3, 1 15,00 Tehnic club. 16,00 I Radiojurnal. 16,15 . Cp- • rul de copii „Greieri- I șui". 16,25 Tehnică și I organizare în agricul- I tură. 16,40 Muzică | populară. 17,00 Bu- . letin de știri. 17,05 O- I pinia publică, 17,30 Ins- ■ tantanee solistice. 18,00 I Orele serii. 20,00 Cin- I tec mîndru românesc. I 20,30 Reflexele timpu- I lui. 20,40 8 Martie — . Efigii lirice. 21,00 Bu- I letin de știri. 21,05 Ca- * dpnțe sonore. 21,35 De dragul tău — romanțe 22,00 O zi într-o oră. 23,00 Jazz forum. 24,00 Buletin de știri. 0,05— .

15,00 Non stop muzical nocturn.
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