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1ă 7500 tone cărbune recuperat
Brigăzile de muncă de 

la secția de preparare Lu
peni, conduse de Vasile 
Kăcășan, Ianoș Hastalodi,

Două întreprinderi miniere 
cu planul depășit

Colectivele întreprinde
rilor miniere Eupeni și Pe- 
trila au încheiat prima 
decadă a lunii septembrie 
cu un bilanț pozitiv al ac
tivității din subteran. Mi
nerii de la aceste între
prinderi au dat peste plan 
cantități sporite de căr
bune. Plusul de cărbune 
extras din adincurile mi
nei Lupeni, în prima de
cadă, se ridică la 1324 de

tone .confirniînd hărnicia 
acestui important colectiv 
de mineri, carp de la în
ceputul anului se menține 
în fruntea întrecerii 
cialiste. Și 
trileni au dat pe primele 
10 zile ale lunii, 1244 tone 
de cărbune peste plan, de- 
monstrînd că și aici mun
ca xunoaște noi dimensiuni 
-ale hărniciei.

so-
minerii pe-

Ștefan Gheorghi, precum 
și echipele de întreținere 
conduse de Ștefan 
Teodor Moldovan, 
cheiat luna august 
cese remarcabile, 
rarea globală 
a fost depășită cu 3,5 puncte, 
iar recuperarea recalculată 
în cărbune spălat pentru 
cocs cu 0,5 puncte. Aceste 
realizări s-au materiali
zat în 7500 tone cărbune 
spălat și 1000 tone cărbu
ne cocsificabil obținut în 
plus pe seama recuperării. 
Aceste cantități importan
te de cărbune au intrat in 
circuitul 
tribuind 
nevoilor 
nale.

în viitorul centru ci- I 
vie al municipiului se 
construiesc locuințe mo
derne, de confort sporit, 
prevăzute cu noi spații 
comerciale.

A. '' *s 

£ ii

<

7£.

■ I

Ratz și 
au în- 
cu suc- 
Recupe- 

recalculată

productiv, con- 
la satisfacerea 
economiei națio-

Foto: Ion LICIU

Indicațiile secretarului general al partida ui
tovarășul Nlcolae Ceaușescu"

Programul nostru de acțiune
PROPAGANDA VIZUALA

factor mobilizator al colectivului la îndeplinirea 
planului și recuperarea restanțelor

În loc să fie folosite, valori de peste
* 330000 lei ocupă, de trei ani, 

spațiul intr-un depozit
secția economică a

i pri
’ La. 5, 7 
redacției noastre am 
mit, zilele trecute o infor
mație : „In depozitul cen
tral, Varnița, al Bazei de 
aprovizionare a C.M.V.d. 
se găsesc, de mai bine de 
trei ani, peste 600 de acu
mulatori de tracțiiine pen
tru locomotivei^ de mină. 
Valoarea lor se ridică la 
mai mult de 300 000 lei“.

GreU ne-a Venit să cre- 
i așa stau lucrurile.

'k GreU ne-a Venit să cre- 
V-Wkm! că așa stau lucrurile,

‘ râftiam pornit la verifica
rea» 'informației, la elucida
rea problemei. Cine 1 erau 
cei mai indicați să ne dea 
lămuririle cele mâi conape- 
tentș 1 Lucrătorii bazei de 
aprovizionare, cei care au 
în gestiune aceste materia
le, mâi -exact ’ tovarășul 
loan! Popa, șeful serviciu
lui aprovizionare: al unității 
amintite.

Explicațiile par deosebit 
de. simple :

— Au rămas atîta vre
me în- depozit pentru ' că 
bornele acumulatorilor nu 
corespund utilajelor noas
tre, respectiv locomotive
lor de mină. ‘Am discutat 
cu Baia Mare și mi-a pro
mis, telefonic, cu âproxi-- 
mativ o săptămînă în ur-

Foto : Șt. NEMECSEK

Ies din subteran har
nicii mineri ai Vulca
nului, după o zi de mun
că rodnică în subteran.

In pag. a 3-a

INDIVID - 
COLECTIVITATE

• Oameni cu care ne 
mîndrim

• Bărbați care onorează 
titlul de miner

• încrederea pe care 
ți-o dă munca

• Cui încredințăm valo
rile obștei ?

că vor lua 400—500 de acumulatori nu sînt cei ca
re trebuiau pentru Valea 
Jiului ?

întrebarea rămîne oare
cum „în aer" ; comisia de 
recepție a existat, există 
și un proces verbal de re
cepție, dar din punct de 
vedere tehnic...

... Deci, problema lămîpe 
pînă aici, nerezolvată. Și 
pentru elucidarea ei defi
nitivă sîntem îndrumați 
spre Combinatul minier 
Valea Jiului, singurul care 
încheie contracte cu par- 

contractul îl încheie Corn- tenerii externi și^stabilește 
binatul minier Valea Jiu
lui, noi doar le primim și 
le distribuim pe bâza unui 
desfășurător de repartiza
re întocmit tot de combi
nat. Dar combinatul nu 
ne-a dat nici un astfel de 
desfășurător pentru repar
tizare.

Nu ați intervenit să 
fie .repartizați pentru că, 
atuncj cînd au fost coman-' 
dăți, era nevoie de ei și,- 
probabil mai este și acum?

— Am intervenit și nu 
prea, știind că nu se pot 
utiliza la locomotivele 
noastre din cauza bornelor. 
‘ — Comisia de recepție 
nu a constatat că acești

ma,
bucăți. Dar pînă acum nu 
s-au prezentat.

— Dar cine i-a adus, ci
ne i-a comandat, pe 'ce ba
ză și pentru cine ?

— Tot ce pot să vă 
este că utilajele de 
port (și acumulatorii 

spun 
ini

ei es-

# %
Anchetă economică
pre care este vorba ! — 
n.n.) nu le , dirijăm noi,

(Continuare in pag a 2-a)

minier 
cu 

autori- 
proble- 

Alexan- 
biroului 

Dis-

și cui anume trebuie re
partizate utilajele și ma
terialele contractate.

La Combinatul 
Valea Jiului discutăm 
persoana cea mai 
zată în elucidarea 
mei, cu tovarășul 
dru Simion, șeful 
plăn-aprovizionare. 
cuția este scurtă.

— Nu cade în sarcina 
noastră distribuirea și va
lorificarea acumulatori
lor, pentru că nu i-am co
mandat noi. Dovadă, pla-‘ 
nul de aprovizionare cu

Dorin GHEȚA

posibi- 
nici

ca a

Cu toate rezultatele bu
ne obținute la mina Ani- 
noasa în domeniul propa
gandei vizuale, tratarea 
acestui subiect trebuie să 
înceapă cu recunoașterea 
deschisă a unui adevăr. A- 
tîta timp cît realizările e- 
conomice sînt sub 
litățile colectivului, 
despre propaganda vizuală 
nu se poate spune 
acționat cu toată stăruin
ța pentru creșterea efi

cienței principalei sale func
ții, 'de mobilizare a oame
nilor muncii la îndeplini
rea planului, de populari
zare și extindere a expe
rienței pozitive, a metode
lor și tehnologiilor moder
ne, de stimulare a iniția
tivelor înaintate, deopotri
vă cu combaterea abateri
lor de la disciplina de pro
ducție. De la această sta-- 
re de lucruri pornesc, sar
cinile majore ce stau în 
fața noastră în direcția 
intensificării propagandei 
vizuale pentru ca și pe 
aceasță cale să contribuim 
la redresarea activității în 
toate sectoarele, la recupe
rarea unei cantități cît 
mai mari din minusul în
registrat, de la ''începutul 
anului.. ' ,

Experiența acumulată 
în ultimii ani, mai ales 
de cînd a luat amploare

de 
con- 
do-

participarea gazetelor 
perete și satirice la 
cursul județean, ne-a 
vedit că acestejnijloace ti
le muncii politice deter
mină o mare receptivitate 
acolo unde, număr de nu
măr, edițiile sînt legate de 
frămîntările colectivului 
de oameni ai muncii. Așa 
s-a petrecut și la mina 
noastră cînd gazeta de pe
rete „Minerul" a prezentat 
ediții interesante, cu ele
mente concrete, abordate 
operativ și convingător. 
Realizate pe o singură te- (Continuare în pac. a 2-a)

«e activitate

Centrul de cercetări pentru securitate minieră din 
Petroșani împlinește 30 de ani de activitate. Evenimen
tul va fi marcat de o sesiune jubiliară de comunicări 
științifice. Am rugat pe tovarășul inginer Vasile Berar, 
secretarul organizației de partid, să ne prezinte cu a- 
cest prilej cîteva din rezultatele de prestigiu obținute . . 
de colectivul de la C.C.S.M. în cele trei decenii de 
activitate.

— începutul, ca orice în
ceput, a fost modest. în 
primii ani, lucrările efec
tuate se limitau la încercări 
și verificări pentru utilaje 
de construcție indigenă și 
pentru explozivi minieri des
tinați utilizării în minele 
grizutoase, precum și cer
cetări pentru stabilirea me
todelor de combatere a ex- 
plozivității prafului de căr
bune. S-a continuat cu lu
crări privind aerajul mi
nier, regimul gazodinamic 
al minelor, focurile endoge
ne, combaterea tehnică a 
silicozei, îmbunătățirea < 
chipamentelor electrice 
diversificarea modurilor i 
protecție ăntigrizutoâsă. O 
nouă etapă de dezvoltare 
a dus Ia teme privind ac
tivitatea de salvare minieră 
și psihofiziologia muncii, 
cercetări pentru elaborarea 
de noi materiale explozive 
și tehnologii de împușcare 
și chiar la cercetări privind 
combaterea poluării în u- 
zinele de preparare. Semni
ficative sînt . numeroasele

e-
Și 

de

cen- 
de 

citi- 
pen-

mă, deci după o idee 
trală, edițiile gazetei 
perete au atras multi 
tori, fiind apreciate 
tru tratarea corectă și
principială a unor proble
me de interes colectiv. A- 
celași lucru se poate spu
ne și despre „Faptul zi
lei", despre gazeta de pe
rete „Tineretul și produc-

Ion ALBESCU, 
secretarul comitetului de 
partid al minei Aninoasa

radnicâ in slujba 
rwnânesc

aparate pentru securitate 
minieră, intrate în fabri
cație sau în dotarea mine
lor.

— Pornind de la actua
lele realizări, vă rugăm să 
vă referiți și la perspective
le cercetării miniere în lu
mina indicațiilor secretaru
lui general al partidului cu 
prilejul recentei vizite de 
lucru în Valea Jiului.

— în domeniul industriei 
miniere cercetarea științifi
că are ca obiectiv asigura
rea de tehnologii și metode 
moderne, pentru exploata
rea intensivă cu eficiență e- 
conomică maximă a tuturor 
rezervelor de substanțe mi
nerale utile, pentru aceas
ta am stabilit încă de pe 
acum direcțiile și obiective
le reprezentative privind 
crearea dp produse și teh
nologii noi, program în ba
za căruia' ne vom orienta , 
întreaga activitate de vi- > 
itor.

Interviu realizat de 
Constantin TOVANESCU
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Senectutea, cea de 
treia vîrstă a omului, 
ceea a tihnei binemeri
tate după ani îndelun
gați de muncă, comple
tează în mod armonios 
scara vieții. Această pe
rioadă a existenței este 
destinată liniștitelor pri
viri înapqj cu sentimen
tul datoriei împlinite și 
a bilanțurilor cumpăni
te cu înțelepciunea 
care numai

’ poate da.
Duminică, 

brie, in Ir-un minunat de- gîndit și Ia ridicarea ni- 
cor autumnal, la Lupeni, 
trei mii de bătrîneți fe- 

grija 
intrat

în centrul 
desfășoară 
instructiv-distraeti- 
cele mai diverse

Intr-una din 
fru-

încăpătoare din
situată 
lui se 
tăți 
ve de 
forme,
sălile luminoase și 
mos ornate se joacă șah 
și alte jocuri deconectan
te, intr-o altă sală se a- 
flă masa de biliard. Ac
țiunile colective organi
zate se desfășoară în sa
la de ședințe care dispu
ne de 70 de scaune ca- 

9 septem- pilonate. Amfitrionii s-au

vîrsta
pe 

ți-o

I
I

. k

I

expre-
Și

I
I
I
I
I
k

I
I

ricite, lipsite de 
zilei de mîine, au 
în casă nouă.

O altă formă a 
siei grijii partidului
statului nostru pentru cei 
care, după ani de mun
că rodnică, au ieșit din 
cîmpul muncii, casa pen
sionarilor dip vechiul o- 
raș minier asigură nu 
numai un cadru organizat 
de desfășurare a servici
ilor pe care comitetul 
sindicatului pensionari
lor le asigură membrilor 
săi, ci și o ambianță cal
dă, familială pentru pe
trecerea în mod util și 
plăcut a timpului liber, 
al pensionarilor și mem
brilor familiilor lor.

Pe spațiul a patru săli

velului cultural al celor 
care calcă pragul casei. 
Panouri decorative, e-
xecutate cu gust și
competență profesiona
lă, "informează pensi
onarii despre bineface
rile curelor balneare,
ambianța stațiunilor de 
odihnă din țară și popu
larizează extrase din nor
mele vieții raționale sub 
toate aspectele ei 
această perioadă 
ții.

La amenajarea 
pensionarilor din 
și-au adus contribuția pe 
lîngă organul de partid 
local și unitățile econo
mice din oraș, îndeosebi 
întreprinderea minieră 
și preparația. din Lupeni. 
Un număr de 656 de pen-, 
sionari au prestat 80 de

pentru 
a vie-

casei 
Lupeni

zile muncă patriotică 
pentru efectuarea lucră
rilor interioare și exteri
oare. Din lista lungă a 
celor care au petrecut zi
le întregi la realizarea 
acestui frumos âșeză- 
mînt, reținem doar cîte- 
va nume cunoscute prea 
bine de localnici: Mihai 
Crețu, Ilarie Nemeș, Mi
hai Garsuhszegy, . Mihai 
Kocsis, Carol Kocsis, Ia- 
cob Gosman, Petru Fur- 
dui, Petru Filip, Alexan
dru Mișik, Gheorghe Da
mian, Emil Nicoară, Iu- 
liu Peter, Ana Lăcătușii, 
Maria Dioancă, Maria Me- 
drea, familia Kiraly și. 
mulți alții.

Cu prilejul inaugură
rii festive a casei pensio
narilor, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești 
din localitate, toți cei; 
prezenți, au adresat cu
vinte calde, emoționante, 
conducerii superioare de 
partid și de stat, mul
țumind "pentru bătrîne-r 
țea lipsită de griji, pe ca
re anii socialismului au 
asigurât-o celor ieșiți din 
cîmpul muncii, după ani 
îndelungați de rodnică 
activitate productivă..

T. KARPATIAN
Fotografia : 

Gh. OLTEAN U
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/<? septembrie
ZIUA POMPIERILOR

Sărbătorirea Zilei pom
pierilor din RJS.R., în a- 
cest an, are loc la scurt 
timp după aniversarea a 
trei decenii și jumătate de 
la victoria revoluției de e- 
liberare națională și socia
lă, antifascistă și antiim- 
perialistă din august 1944 
și în condițiile pregătirilor 
pentru Congresul al XII- 
lea al Partidului Comunist 
Român.

La 13 septembrie 1848, 
intr-un moment epocal din 
cronica' luptei de veacuri 
a poporului român pen
tru neatîrnare, bravii os
tași poftfpieri, împreună cu 
infanteriștii, mulți din ei 
cu prețul jertfei supreme, 
au dat o ripostă hotărîtă 
și curajoasă trupelor in- 
tervenționiste otomane, pro- 
ducîndu-le pierderi grele.

Sărbătorirea acestei zile, 
constituie un prilej de re
amintire a eroismului osta
șilor pompieri, de trecere 
în revistă a rezultatelor ob
ținute în activitatea de a- 
părare a avuției naționale.

Concomitent eu intensi
ficarea muneii de prevenire 
a incendiilor a crescut și 
preocuparea pentru crește
rea capacității de luptă a 
unității. In acest an jubi
liar, unitatea noastră 
mîndrește cu cucerirea 
Xll-a oară a 
„Companie de frunte11, 
locului I 
pompierilor militari, 
pe județ și interjudețeană,

la

se 
a 

de 
a 

concursul 
faza

titlului

precum și a calificativului 
„Foarte bine" la inspecția 
Comandamentului "pompte- 
rilor dm luna august 19'79. 
tin apcit deosebit Ia rea
lizarea acestor rezultate 
și-au adus comuniștii și 
uteeiștii'Mocioacă Ion, Nis- 
tor Mucea. Stoica Aurel, 
Cioploiu Gheorghe,' Dănesc 
Ion, Medragoniu Gicu, 
Mărgulescu Dumitru, Hali- 
ciu Ion, Grămișteanu 1 fî‘- 
hai, Curiei Nicolae.

Cu’ sentimentul datoriei 
împlinite, demni continu
atori ai glorioaselor tradi
ții de luptă ale înaintași
lor, mîndri de prezentul 

și viitorul luminos al țării, 
devotați trup și suflet, pa
triei, poporului și partidu
lui, pompierii militari și 
civili din municipiul Pe
troșani își reînnoiesc an
gajamentul față de condu
cerea partidului și statu
lui, față de comandantul 
nostru suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că 
își vor dărui toate forțe
le, capacitatea și energia 
îndeplinirii ireproșabile a 
misiunilor de apărători ai 
i ieții și bunuri! tr persona
le ale cetățenilor împotri
va incendiilor și calamită
ților, de apărători ai in
dependenței și suveranită
ții pămîntului strămoșesc.

Lt. Silviu NEGRIE A 
comandantul Companiei 

de pompieri Petroșani

(Urmare din pac 1)

de

pentru utilajele existente 
în Valea Jiului ? Dacă nu 
corespund, unde sînt folo
siți cei 591 de acumulatori 
care au fost scoși din de
pozit în luna martie 1977 
(data cînd „Varnița" a 
primit 1250 de acumula
tori . de tipul amintit, 

e-

cu
rie

am a-

iar 
în

Propaganda 
vizuală

(Urmare din pag. I)

„Reflectorul11, care a 
opera- 

de- 
la 
o—

întreruperea cursului sarcinii- 
pericol pentru sănătatea femeii
Medicina zilelor noastre 

capătă un tot mai pronun
țat caracter profilactic. In 
paralel are loc trecerea de 
la perioada dreptului la 
sănătate, la datoria fiecă
ruia dintre noi de a apăra 
și păstra sănătatea. In 
sensul acestor criterii, vom 
sublinia, pentru cunoaștere 
și prein timpi nare, compli
cațiile și urmările unei a- 
fe.-țiuni care ridică multe 
-probleme pentru 'serviciile 
de obstetrică și ginecolo
gie și pentru sănătatea fe
meilor — avortul.

Prin avort se înțelege în
treruperea cursului sarcî-. 
nii înainte de perioada cînd 
fătul este viabil. El poate 
fi spontan, cînd este pro
dus de anumite cauze pa
tologice, mai mult sau mai 
puțin decelabile și are loc 
fără nici o intervenție ex
ternă asupra femeii ; pro
vocat in scop medical, 
cînd femeia suferă de o 
boală pe care sarcina o 
agravează ; efectuat la ce
rere, în condițiile prevă
zute de lege, și delictual 
sau criminal. Delictual es
te avortul provocat de o- 
riee metodă în scopul în
treruperii cursului normal 
al sarcinii.

Avorturile spontane be
neficiază de tratament me
dical și ele pot fi de multe

ori preîntimpinate. Produ- 
cîndu-se de . obicei în ser
viciile de specialitate și 
beneficiind de tratament 
și asistență medicală, com
plicațiile lor sînt absente 
sau minore, pentru viața 
ulterioară a femeii.

Avorturile terapeutice și 
la cerere se r.-.ecuta nu-

Medicul 
vă sfătuiește

mai î i servirii de speciali
tate. Orice complicație a 
la.- p< ale fi e-'ilață -sau 
tratată. Este bine ' — din 
mai mul.te moțive — ca 
numărul de avorturi la li
rice femeie să fie cit mâi 
mic.

Problemele cele mai 
grele de rezolvat Ie ridi
că avorturile delictuale, 
complicațiile și urmările 
acestora fiind uneori foar
te greu sau chiar imposi
bil de stăpînit. După mo
dul cum sînt produse, a- 
vorturile pot avea compli
cații locale sau generale 
(septicemii, stări toxice 
foarte grave, afectarea al
tor organe etc.).

Dintre cazurile care 
ajuns direct sau au
trimise din celelalte locali

tăți din Valea Jiului 
spitalul Petroșani, 4 
prezentat complicațiile ce
le mai grave, ajungîpdu-se 
la deces.

Avînd în vedere cele de 
mai sus, fiecăruia dintre 
noi îi revine sarcina de a 
lupta împotriva acestor 

, practici, interzise dealt
fel de legile statului nos
tru, astfel contribuind Ia 
apărarea sănătății femeiler.

Adresăm, de asemenea, 
un apel călduros și sincer 
femeilor, cărora le cerem 
sprijinul și ajutorul în mi
siunea de a le ocroti viața 
și a le reda sănătoase soci
etății și familiei; nu în
credințați viața și sănăta
tea voastră unor așa ziși 
„binevoitori11, ci adresați- 
vă cu încredere serviciu
lui de specialitate, care în 
spitalul nostru funcționea
ză

la 
au

materiale din import pen
tru anul 1977 (data cînd 
au intrat în depozitul Va>- 
mța acumulatorii respec
tivi — n.n.). Nu at 
prins un astfel de 
acumulator.

— Dar ați știut 
xistența lor ?

— Acum o lună
flat că există. Rină acum, 
o lună nu am știut nimic...

Și totuși situația este 
cît se poate de clară ; la 
clarificarea ei a participat 
și tovarășul Ion Brahga, 
tehnician în cadrul com
partimentului electrome
canic de la C.M.V.J. : „A- 
cumulatorii nu sînt din 
import, ci sînt asimilați în 
construcție internă11. Ca să 
afle și BAT-ul acest lucru, 
zicem noi.

In brice caz, în noua 
situație invităm Baza de 
aprovizionare să elucideze 
problemele, pentru că 
din una âu apărut mai 
multe. Nemaifiind vorba 
de utilaje din import, da 
care se ocupă în exclusi
vitate C.M.V.J., cine i-a 
comandat, și pe ce bază ? 
Cine le-a făcut recepția ? 
Și dacă li s-a făcut de
cepție, de Ce nu s-a obser
vat eă bornele nu cores
pund utilajșlor, pentru că 
nu ne îndoim că acumula
torii au fost comandați

în 11 august existau 
stoc doar 659) ?

Și se mai pot pune 
țrebărî privind acumulato
rii cu pricina, dar. ne. , o- 
prini Jla încă una : Cine, 
e.te Vinovat că .valori de 
peste 330 000 de lei, in loc 
să fie folosite, ocupă nu
mai spațiul dir.lr-un depo
zit ?

în-

ția" și gazetele care tra
tează teme din activitatea 
de control muncitoresc sau 
cu privire Ia protecția 
muncii. Ecouri vii au stîr- 
nit și edițiile gazetei sa
tirice
promovat o critică 
tivă a cauzelor unor 
ficiențe, contribuind 
formarea și afirmarea 
piniei înaintate, de neîngă- 
duință a unor abateri, a 
unor comportări contrare 
normelor de producție sau 
principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Avem, însă, mijite de fă
cut pentru creșterea pu
terii de influențare a pro
pagandei vizuale. Perioa
da care ne desparte de î- 
naltul forum al comuniș
tilor impune în fața or
ganizațiilor de partid, de 
sindicat și ale U.T.C. sar
cina de a ridica întreaga 
muncă politică — deci 
propaganda vizuală 
la o cotă de eficiență 
perioară, iar această 
ciență nu are altă unitate 
de măsură decît participa
rea oamenilor muncii la 
realizarea producției. Pen
tru aceasta, avem în ve
dere» ca în perioada adu
nărilor . și • conferințelor 
pentru dări de seamă ți 
alegeri să intensificăm în
treaga 'propagandă vizuală, 
să-i asigurăm un conținut 
bogat, operativitate și con
tinuitate, în vederea creș
terii aportului mijloacelor 
ei formative la îndeplini- ■ 
rea sarcinilor de plan. Ia 
depășirea producției fizi
ce și a productivității 
muncii, la gospodărirea ju-» 
dicioasă a tuturor bunuri
lor de care dispune între
prinderea.

In perioada, care ne mai 
desparte de Congresul 
partidului, colectivul nos
tru, sub conducerea orga
nizației de partid va de
pune strădanii perseveren
te pentru a obține reali
zări la nivelul posibilită
ților. Ne vom preocupa ca 
toate aceste strădanii să 
fie popularizate și, con
comitent, să acționăm per
manent pentru întărirea 
opiniei publice înaintate, 
pentru combaterea aba» 
rilor și manifestărilor- țpe- 
gative care frînează juriul 
mers al întreprinderii.

Și

su- 
efi*

au
fost

Dr. Ion HAIDUC, 
medic principal de 
specialitate, Spitalul 
municipal Petroșani

permanent

Unitatea nr. 24 
gume-fructe" aflată 
cadrai Complexului co
mercial Viscoza din Lu- 
peni este aproviziona
tă permanent cu pro
duse de sezon

I 
I
I

I

Punctul de documenta
re politico-ideologic de 
la mina Aninoasa găz
duiește, în flecare zi, con
sultații acordate de ca
dre didactice pantenilor 
muncii care își conjple- 
teazâ studiile de cultu

ră generală. Inițiativa 
este sprijinită de comite
tul de partid pe între
prindere în preocupările 
căruia completarea stu
diilor și ridicarea nivelu
lui de cultură generală 
ocupă un loc de seamă.

■ ' •
La oficiul municipal 

pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale au

sosit biletele de trata
ment pentru lunile oc
tombrie și noiembrie a.c. 
în stațiunile Amara, Băl- 
țătești, Bazna,
Ocna Sibiului, Sovata,

. Slănic Moldova, Vața,
Lipova, Sîngiorz, Govo
ra, Techirghiol și alțele,
pentru pensionari și 
soțiile casnice ale acesto
ra. (T.V.).

Organizarea acți- •
uni pentru petrecerea I 
plăcută și folositoare a 
țimpului liber, constitu- 

Geoagiu, -ie o preocupare constan
tă a Casei pensionarilor 
din Petroșani. Cea 
apropiată acțiune 
conizată este petrecerea 
zilei de 18 septembrie în 
stațiunea Geoagiu-Băi. 
(W. Lojadi, coresp.).

mai 
pre-



JOI, 13 SEPTEMBRIE 1979 Steagul roșu

Individ — Colectivitate • Individ — Colectivitate
EB

Să realizezi azi mai mult decît ieri
Gheorghe Ovidenîe, șef’ 

de schimb în brigada lui 
Emil Aionesei de la sec
torul I al I.M. Dîlja ne 
poate povesti zile în șir 
despre ortacii lui de mun
că, despre meseria de mi
ner, despre prima zi cînd 
a făcut cunoștință cu mi
na.

— Ca și pe alți tineri, 
mă frămînta gîndul să-mi 
aleg o meserie unde mă 
voi putea împlini. Am au
zit de multe meserii fru
moase, interesante, dar
mie îmi plăcea mult mina, 
ortacii, despre care am 
auzit atîtea lucruri fru
moase.

Viața de miner a lui 
'Ovidenie începe în 1962, 
cînd vine în Valea 'Jiului, 
unde se încadrează la mi
nă și se califică în mese
ria de miner la I.M. Dîl
ja. De atunci nu s-a mai 
despărțit de ortacii săi de

în loc de o bătrînețe fără griji, 
pensionarul a preferat cîștigul necinstit

Despre un om care a lu
crat o viață întreagă, a a- 
vut o calificare bună, a 
cîștigat mult, iar cînd s-au 
împlinit anii s-a retras la 
pensie, ar trebui să avem, 
firește, numai cuvinte de 
laudă. Mai ales că omul, 
obișnuit cu munca, nici 
după pensionare nu a avut 
stare, a găsit de cuviință 
câ îneă mai poate fi util so
cietății. Așa ar fi fost da
că...

Cum spuneam, un aseme
nea om ar fi trebuit să fie 
eroul unor rînduri-elogiu 
la adresa muncii, a hărni
ciei. El însă a vrut să fie 
altfel. Iosif S. din Petro
șani a muncit la mina A- 
ninoasa, în ultimul timp 
ca maistru minier, de un
de a și fost pensionat. A ‘ 
primit o pensie bună, 2 600 
de lei, suficient pentru o 
bătrînețe fără griji. Pensia 
a fost rotunjită printr-un 
cîștig suplimentar, fca îm
puternicit al unei asociații 
de locatari din cartierul 
„Aeroport", primind lunar 
încă 800 de lei. De fapt ne
cazurile lui I.S., cam de pe 
aici se trag, de la aceas
tă nouă calitate de împu
ternicit. în calitatea pe ca
re o avea, el mînuia fon
durile unei asociații, fon

duri care de multe ori au 
o valoare destul de mare.

Ce și-a zis împuternici
tul ? Aici , pot să cîștig și 
mai mult, fără prea mare 
efort. Și a. purces la treabă, 

o treabă murdară după cum 
vom vedea. într-un timp 

«relativ scurt, de numai 11

Cui încredințăm 
valorile obștei ?

luni, a delapidat suma de 
8 000 lei prin, fals în acte. 
După ce locatarii își achi
tau sumele pe care le da
torau față de asociație, I.S. 
ștergea sun^t inițială din 
copia rămasa la el, o mic
șora, reies ind că oamenii 
au plătit mai puțin. Ma
trapazlâcurile sale au fost 
descoperite de cetățenii care 
nu înțelegeau cum se în- 
tîmplă că, deși au plătit 
integral datoriile, apăreau 
totuși ca debitori. Principa
lul debitor ar fi trebuit să 
fie însăși împuternicitul, 
dar el era acoperit de ac
te. Pînă la urmă actele 
s-au dovedit false, iar au
torul falsului va trebui să 
dea socoteală.

Acesta a fost doar în
ceputul. Verificarea stîrnită

la sectorul I. a*" ’
Cunoscînd căldura cu 

care oamenii vorbesc des
pre șeful lor de schimb, 
ai în față imaginea unui 
om vrednic și priceput. 
Cum și-a cîștigastk presti-

Bărbați 
care onorează 
titlul de miner

■■■••>■■■>
giul în cadrul acestei bri
găzi, cu oameni exigenți 
și pricepuți ? Răspunsul 
este simplu : ni-1 dă chiar 
șeful sectorului I, ingine
rul Petre Tudor.

— Muncind cu pasiune • 
și dăruire, fiind întotdea
una prezent acolo unde se 
cereau efort și vigoare băr
bătească, pasiune și price
pere în organizarea acti
vității.

Și Ovidenie intervine î
— De fiecare dată mă 

frămîntă gîndul dacă am 
dat tot ce am putut în 
ziua de lucru. Niciodată 
nu sînt mulțumit azi cu 
ce am făcut ieri, caut să 
realizez mîine mai mult 
decît azi. Dar cea mai ma
re satisfacție pentru mine 
este aceea că și băiatul 
meu lucrează la mină, în 
aceeași brigadă cu mine. 
Cu alte cuvinte, se naște o 
tradiție în meseria de mi
ner.

Fiecare zi de muncă s-a 
soldat cu rezultate bune 
pentru că brigada lui Emil 
Afenesei este o permanen
ță școală a muncii, iar șe
ful ,de brigadă ți șefii de 
schimb se afirmă Ca niște 
pricepuți și exigenți or
ganizatori, ajută la forma
rea a noi și noi generații 
de mineri.

Emil DEMIAN
X

Cu dirzenie și curaj, 
constructorii înalță noi o- 
biective industriale.

încrederea
Mihai Neștean este tî- 

năr. Nu are nici 29 de 
ani împliniți. Este sfios și 
poți crede oricînd, con
vins că nu greșești, că a 
citit în acești ani multe 
cărți. Simți acest lucru de 
la primele cuvinte rosti
te, care împrumută parcă 
ceva din duritatea rocii, 
scoasă cu multă rîvnă la 
suprafața pămîntului. Via
ța lui a început acolo, 
lingă glia răscolită de pe 
crîmpui Vasluiului, cînd 
cerceta de la înălțimea vo
lanului adincimea braz
dei, neînchipuindu-și „cit 
de mult merge pămîntul 
în jos", pînă la stratul ne
gru de cărbune, la care 
nici nu visa în nopțile co
pilăriei sale. Mă apropii de 
el, ca de un prieten cu
noscut, ca de un priceput 
om al adîncului, care-și 
trăiește viața la cea mai 
înaltă tensiune a muncii.

— Ești miner șef de bri
gadă la sectorul I de la 
mina Vulcan, Mihai Neș- 

-tean ? , * 

de cazul respectiv a scos 
Ia iveală șf alte găinării. 
Onor împuternicitul, con
vins fiind că el tăia și spîn- 
zura, a încercat, și a reușit 
pînă la un moment dat, să 
ponteze fictiv mai multe 
femei de serviciu pentru 
curățenia scărilor, iar ba
nii și-i însușea. Din această 
afacere a mai scos vreo 
6 009 lei. Tot înainte, că 
merge, și-a zis. în compli
citate cu D.M., excavatorist 
la I.C.M.M., încheie con
venții, tot fictive pentru 
transportul zgurei de la 
centralele blocurilor la șan
tierele I.C.M.M.. Normal, 

.pentru acest serviciu, aso
ciația nu trebuia să plăteas
că nici un ban, întrucît șan
tierele aveau nevoie de 
această zgură. Totuși, loca
tarilor li s-au pretins bani. 
Prilej pentru împuternicit 
să încaseze alte 8 000 de 
lei. în total peste 20 000 lei 
delapidare.

Dincolo de faptul în sine, 
de neînțeles rămîne tendința 
de înavuțire a unora, care 
ani de-a rîndul au trecut 
drept oameni cinstiți, a- 
vînd o carte de vizită care 
nu trebuia pătată pentru 
cîteva mii de lei, bani cîș- 
tigați fără muncă.

C. A. VOINESCU

? Maistrul principal Cons
tantin Albu este, după spu
sele sale, constructor de 
cînd se știe. .Biografia sa 
nu are aproape nimic spec
taculos. A început ' prin, 
a fi constructor, undeva 
prin părțile Banatului, mai 
exact la Moldova Nouă, 
de unde-și are obîrșia.

Pe' cînd construia la 
Moldova Noua sau la Re
șița nu bănuia că pașii îl 
vor purta pe Valea Jiului. 
Nici chiar cînd lucra pe 
marile șantiere ale țării 
— Bumbești-Livezeni, 11- 
va Mare — nu-și imagina

pe care ți-o
— Da. Din decembrie 

1978, imediat se împlineș
te un an. Cînd am luat 
brigada avea 90 de tone 
minus, dar pînă la sfîrși- 
tui anului am recuperat 
minusul și am dat peste 
plan.

Calculele hîrtiei dau
slobozenie creionului să
urce ascendent pînă la
cifra 1100.

înseamnă— Știți ce a-
ceste numere? — mă întrea
bă entuziasmat, la care tot 
el răspunde: tonele de 
cărbune extrase peste plan 
de la începutul anului de 
brigada noastră.

Acum șase ani, după nu
mai două luni de muncă, 
la mina Vulcan, îndemnat 
de chemările celor de a- 
casă, Mihai Neștean ple
ca spre locul de unde ve
nise. Dar n-a rezistat prea 
mult, după numai șapte 
luni a revenit in brigada 
pe care, după cum spu
ne, n-a uitat-o nici-o cli
pă.

— Ce ai făcut în cele 
șapte luni?

— N-am știut încotro 
S-o apuc. Rudele ziceau 
că-i prea greu la mină, 
că am o meserie „curată" 
și ce rost are să mă lupt 
cu cărbunele. E prima da
tă cînd n-am ascultat sfa
tul cuiva. Am revenit la 
Vulcan și astfel am de
venit mai întîi ajutor și

Oameni cu care ne mîndrlm

Participant la reconstrucția Văii
că va ajunge și pe aceas
tă vatră muncitorească, 
să dureze blocuri traini
ce pentru mineri. Dar cînd 
pentru Valea Jiului se în
trevedea un viitor lumi
nos, o amplă și rapida 
dezvoltare a acestei zone, 
evident s-a pus și proble
ma construcției locuințelor.

Minerii, care ani de-a 
rîndul locuiseră în barăci 
insalubre aveau nevoie de 
data aceasta* de locuințe' 
moderne, confortabile. K- 
oest lucru l-a înțeles meș
terul Albu încă de la în
ceput.

Marea sa pasiune pentru 
lucrări grele, complexe, di
ferite, dar care întotdeau
na îți dau satisfacții, a 
făcut ca lui să i se încre
dințeze adesea lucrări de 
mare anvergură. Așa a 
fost repartizat la lucrările 
de construcție a Institutu
lui de mine din Petroșani,

dă munca
apoi miner.

Discuțiile străbat alte 
drumuri exterioare scopu
lui convorbirii noastre, • 
dovedind o solidă pregăti
re, o concepție nouă des
pre viață și muncă. Apoi, 
el singur, revine la matca 
inițială ; „Pe noii veniți 
în mină este greu să-i sta
bilizezi. Este nevoie să 
te apropii de ei, să le în
țelegi gîndurile, să-i sfă- 
tuiești, să-i ajuți".

Un tînăr aflat la vîrsta 
deplinei afirmări reușește 
performanțe numai după 
șase ani de minerit. De 
cînd a fost numit șef de 
brigadă, colectivul pe ca- 
re-1 conduce n-a rămas 
nici o lună sub plan. In 
luna august brigada M. 
Neștean a dat țării 300 
de tone de cărbune în plus.

— Ce-ți place mai mult 
din meseria de miner ?

— încrederea. ’’Toți oa
menii din sector au avut 
încredere în mine. O ase
menea încredere am sim
țit-o în 1974, cînd am fost 
primit jfe partid. Acum, 
cînd însFvăd ortacii, mulți 
dintre ei trecuți de 40 de 
âni, care mă sprijină' și 
mă ajută tot timpul, lu
crez cu maț mare încrede
re. Este încrederea pe 
care ți-o dă munca, so
cietatea de astăzi.

Gheorghe POPESCU

unde mai tîrziu aveau Să 
învețe, și să devină cadre 
de nădejde, cei doi fii ai 
săi, care au moștenit de 
la tatăl lor dragostea de 
muncă; ’ >

Acolo, la construcția ins
titutului, maistrul AlbU 
și-a dat marele său exa
men de constructor. A- 
tunci a adăugat noi valen
țe profesiunii sale pe care 
aproape o viață a slujit-o 
cu credință. Mai tîrziu,' 
cînd trebuia construit no
ul centru civic al orașului 
Petroșani, șefii săi nu au stat 
pe gînduri cui să încredin
țeze lucrările cele mai im
portante. De fapt, maistrul 
Albu chiar își face un 
titlu de glorie din me
ritul de a fi construit tot 
ee se află în acest rtou cen
tru — casa de cultură, blocu
rile din complexul Her
mes, blocul 69 etc. O 
singură dorință ar mai 
avea: înainte de a ieși 
la pensie să ridice și noul 
sediu politico-administra- 
tiv al municipiului. Ar a- 
vea satisfacția de a fi lu
crat în cei 31 de ani în 
Valea’ Jiului la toate o- 
biectivele de maximă im
portanță din Petroșani.

L-am întrebat pe mais
trul Albu, dacă a a- 
vut vreodată îndoieli a- * 
supra lucrărilor executa
te de el. Cu strîngere de 
inimă mi-a spus că a a- 
vut o singură dată. 
După cutremurul din 
1977, toată noaptea s-a în- 
vîrtit în jur uf celor două 
blocuri const gute cu ani 
în urmă din prefabricate. 
Nici măcar o fisură nu a- 
veau. O dovadă în plus' 
că oamenii cu o înal
tă răspundere munci
torească, și asemenea e- 
xemple întîlnîm astăzi cu 
miile, au un deosebit res
pect pentru lucrul bine 

făcut.
Constantin IOVĂNESCU

O mie 
de nou-născuți

Un deosebit eveniment 
a avut loc zilele trecute în 
viața familiei Maria Sza
bo, casnică și Ștefan Sza
bo, lăcătuș la I.U.M. Pe
troșani. S-a născut micuța 
Maria Cristina. Consem
năm și noi evenimentul, 
cu atît mai mult cu cît 
noul născut poartă numă
rul 1000, înregistrat de 
la începutul acestui an 
la maternitatea Petro
șani. Ii dorim fericire, bel
șug și viață lungă. (Al. 
Cor.)
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BELGRAD1 12 (Agerpreș).
Tovarășul Dumitru Po

pescu. membru ~al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.CJt., ca
re participă la manifestă
rile prilejuite de «Zilele cul
turi: românești” în Iugos
lavia, a fost ■ primit, 
miercuri, de -tovarășul La
zar Kolișevski, - - vicepre
ședintele Prezidiului RJS.F. 
Iugoslavia.'

La primire a* luat parte 
Ivo Margan vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Fe
deral,' - ' .

A fost de față Nicolae 
Mihai, ambasadorul Româ
niei în Iugoslavia.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre- 

' tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România,.oaspetele a trans
mis pentru tovarășul Iosip 
Broz Titd, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor, 

„din Iugoslavia, un cald sa
lut și cele mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul La
zar Kolișevski a rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae-Ceaușescu, -din ipaîr- 
tea' tovarășului ” Iosip Broz 
Tito personal, a Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia și a 
■Prezidiului U.C.I., un mesaj

Un nou proiect de rezoluție 
al „Grupului celor 77“

V

*

1 ..

NAȚIUNILE UNITE 12 
(Agerpreș). — „Grupul ce
lor 77", reunind aproape 
totalitatea țărilor în curs 
de dezvoltare, a aprobat 
în unanimitate, marți la 
O.N.U., un proiect de re
zoluție care, după cum a 
declarat președintele gru
pului, va servi la relan
sarea dialogului Nord- 
Sud în vederea instaurării 
unei noi ordini' economi
ce mondiale.

Textul proiectului, care • 
va fi supus spre aprobare 
Adunării Generale a Na
țiunilor Unite, prevede în 
special desfășurarea, pe 
lingă sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale

din 1980 asupra' raportu
rilor Nord-Sud, de „nego
cieri globale" referitoare 
la problemele energetice 
mondiale, materiile pri
me, comerțul internațio
nal și dezvoltarea. i

Inaugurînd luni lucră
rile Comisiei plenare a 
O.N.U. asupra dialogului 
Nord-Sud, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a estimat 
problema mondială a 
nergiei trebuie să fie 
oritară în relansarea 
logului Nord-Sud.

Textul integral al 
iectuluj de 
„Grupului celor 77" va 
dat publicității astăzi. 1

de salut prietenesc și ură
rile cele mai cordiale.

In cursul întrevederii, au 
fost evocate cu satisfacție 
evoluția fructuoasă, pe mul
tiple planuri, a legăturilor 
de prietenie, colaborare și 
bunăvecinătate dintre țări
le, partidele și popoarele 
noastre, rolul hotărîtor în 
impulsionarea acestor ra
porturi, al întîlnirilor , și 
convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

A avut Ioc, de asemenea, 
un schimb de păreri în le
gătură cu o serie de pro
bleme actuale'ale vieții po- 

• litice internaționale.
, întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cal
dă prietenie tovărășească, 
specifică relațiilor dintre 
cele două țări, partide și 
popoare.

de

S-a încheiat 
expoziția 

internațională 
mașini și utilaje 

forestiere
. MOSCOVA 12 — Cores
pondentul Agerpreș, . M. 
Coruț, transmite: In par
cul 
și-a

Sokolniki din Moscova 
închis porțile expozi

ția internațională de ma
șini și utilaje forestiere și 
pentru industrializarea lem- 

jjului „Lesdrevmaș ’79", a-, 
flata la cea de-a doua’ e-’ 
diție. • . l

Camera de comerț și in
dustrie a U.R.S.S. a con
ferit diplome de onoare în
treprinderilor românești 
de comerț exterior „Fo- 
rexim" și „ILEXIM", iar 
întreprinderea de tîrguri 
și expoziții a Camerei de 
comerț și industrie a 
României a fost distinsă 
cu o diplomă de onoare.
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întrevedere egipteano-americană
WASHI^aTON 12 (A-

gerpres). — Vicepreședin
tele Egiptului, Husni Mu
barak, aflat în vizită o- 
ficială în Statele Unite, a 
avut o întrevedere cu se
cretarul de stat american, 
Cyrus Vance, cu care a 

‘trecut în revistă progresul 
înregistrat în cadrul ne
gocierilor decurgînd din

acordurile de la Camp Da
vid,’ precum șî evoluția re
lațiilor bilaterale.

Vicepreședintele Muba
rak va conferi, de aseme
nea, cu președintele Jim- 

’ my Carter, căruia urmea
ză să-i înmîrieze un 

-S^i din partea șefului 
tului egiptean, Ariwar 
Sadat.

rrie- 
sta-

E1

în Italia

-.......... .

Conferință referitoare 
la problema rhodesiană

LONDRA 12 (Agerpreș), 
— In cadrul prițnel ședin
țe de lucra a conferinței 
în problema rhodesiană de 
la Londra au luat cuvîn
tul șeful așa-zisului gu
vern de la Salisbury, A- 
bel Muzorewa, și 
ședințele Frontului 
triotic Zimbabwe, 
Nkomo.

In alocuțiunea 
tată,

copre-
Pa- 

Joshua

preze.n- 
Abel Muzorewa a 

declarat că actualele auto
rități de la Salisbury „do
resc ca guvernul brita
nic să se angajeze în a 

‘ susține deplin" guvernul 
marionetă din Rhodesia, 
care „ar fi gata să depu
nă eforturi pentru o so
luție realistă a conflictu- 

~ lui, dacă vor considera că 
aceasta este în 
țării" etc.

- Luînd cuvîntul, 
Nkomo a insistat

interesul

Joshua 
asupra

următoarelor puncte : re
uniunea de la Londra es
te o „conferință de pace", 
nu o conferință constitu
țională procesul ce du
ce la: eliberarea poporului 
Zimbabwe trebuie să fie 
„irevocabil și ireversibil"; 
propunerile britanice pen- 

, tru o nouă constituție rho
desiană sînt „prea 
și prezintă anumite 
pecte „retrograde";
blemele reale"- asupra că- 

. rora conferința trebuie 
să-și îndrepte atenția sînt 
cele referitoare la contro
lul asupra forțelor armate 
și poliției rhodesiene. A- 

. ceste probleme trebuie să 
fie plasate 
dinii de zi

Lucrările
suspendate
G.M.T., urmînd să ' fie 
reluate astăzi.

vagi" 
as- 

„pro-

în fruntea or- 
a reuniunii, 
ședinței, au fost 

la ora 15,45
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Muzică populară. 
Grecia — dc la Pe- 
lpponez la Kavala. 
De ziuă pompierilor. 
Patriei, partidului. 
Program de eîntece 
patriotice și revolu
ționare. • ’ 
Dincolo de negură. 
Film documentar. 
Forum cetățenesc. 
1001 de seri.
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Ora tineretului. 
Rezonanțe pe porta
tiv.
Serial științific „Co
nexiuni'*. Producție 
a studiourilor en
gleze de Televiziu
ne. Episodul L ' 
Telejurnal.
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Rezultatele tragerii din
12 septembrie 1979

I 
I
I
I
I
II1

Extragerea I : 44 5 39 24
42 29

Extragerea a II-a : 28 25
18 41 23 14.

FOND 832149 lei
; REPORT 171 149 lei.

organizează noi înscrieri pentru anul școlar 
1979-1980, la următoarele tipuri d» școli : 

LICEUL INDUSTRIAL 

treapta a ll-a, curs de zi

’ ROMA 12 (Agerpreș). — 
Multe din marile orașe 
ale Italiei sînt confrunta
te cu o criză acută, în- 
tîmpinînd mari dificultăți 
în ce privește problema 
locuințelor și cea a șo
majului.’ Aceasta este con
statarea făcută la o întîl- 
nire a primarilor marilor 
orașe ale Țării cu ziariștii, 
desfășurată la Milano în 
cadrul festivalului națio
nal al ‘ziarului „Unita", 
care are loc în acest oraș.

Primarul orașului Na-

poli, M. Valenzi, a relevat 
că într-o. situație extrem 
de grea se află orașele din 
sudul țării.' Numai în ul
timii 25 de ani,8(Jn regiu
nile sudice âu emigrat în 
căutare de lucru peste .5 

. milioane de persoane, * a 
■precizat fel. Veniturile lo
cuitorilor sudului sînt de 
aproape două ori mai mici 
decît cele ale italienilor 
care trăiesc în Nordul in
dustrializat.

Creșterea prețurilor în
TOKIO 12 (Agerpreș). — 

Creșterea prețurilor cu ri
dicata în Japonia relevă 

. accentuarea tendințelor in
flaționiste în economia 
niponă. In raportul lunar 
dat publicității la 
de “ 
tă 
cu
1,6 
precedentă, fiind cu

Tokio 
Banca Japoniei se arâ- 
că în august prețurile 
ridicata au crescut cu 
la sută, față de luna

10,9

la sută mai mari decît în 
aceeași perioadă, a anului 
trecut. Este pentru prima 
dată din 1975 că ritmul de 
creștere a prețurilor cu ri
dicata depășește nivelul de 
10 la sută, ceea ce relevă 
că în lunile următoare pre
țurile cu amănuntul vor 
crește, la rîndul lor, în- 
tr-un ritm din ce.în ce mai 
accelerat.

Se primesc absolvenți ai treptei I (cu 
virsta de maximum 19 ani la 15 septembrie 
1979) pe bază de concurs de admitere sau 
fără concurs pentru candidații care au dat 
concurs la alte licee și au obținut cel-puțm 
media 5 (cinci) fiind declarați respinși, la 
următoarele meserii
— electromecanică

mine, petrol, geologie

- mecanic pentru Ministerul 
energiei electrice

— 10 locuri, 
(numai bâieți)

— 36 locuri 
(numai băieți}

j'

Criza economică 
din Spania

MADRID 12 (Agerpreș). 
— Intr-o conferință de 
presă ținută la Madrid, se
cretarul general 
tralei sindicale 
muncitorești", 
Camacho, z s-a 
pentru o soluție negociată 
a crizei economice 
care trece Spania.

Singura posibilitate de 
soluționare a crizei 
mice — a declarat Mar
celino Camacho - 
în organizarea de 
cieri pe baza unor acor
duri politico-economice pe 
termen mediu între gu
vern, pe de o parte, și 
prineipalele forțe sociale 

■ și politice, pe de altă par
te". Guvernul, a spus 
Camacho, trebuie să se 
sprijine pe majoritatea 
populației.

al cen- 
„Comisiile 
Marcelino 
pronunțat

prin

eeono-

constă 
„nego-

CONSILIUL MIDICAL 
al statului Tennessee a a- 
nunțat că l-a acuzat pe me
dicul curant al cîntărețu- 
lui american Elvis Presley 
de gravă neglijență în pres
crierea medicamentelor — 
în special a calmantelor și 
stimulentelor — celebrului 
său pacient și unui număr 
de alți 15 pacienți.

In ziua morții lui Elvis 
Presley, dr. George Nicho- 
polus îi prescrisese acestuia 
șase tablete de 
Cauza imediată a 
a fost declarată 
cardiacă.

NUMĂRUL FALIMEN
TELOR a fost în Japonia, 
în august, de 1 333, cu 6,2 
mai mare decît în aceeași 
lună a anului trecut, iar 
totalul datoriei firmelor 
falimentare s-a cifrat la 
154 617 milioane yeni, cu 
13,7 la sută mai mult decît 
în august anul trecut, rele
vă datele statistice publica
te la Tokio de agenția de 
credit „Teikoku Koshinsho 
LTD".

dilaudid. 
decesului 

aritmia

BANCA CENTRALA A 
l Braziliei a anunțat o nouă 

devalorizare a cruzeiro-u- 
lui, de această dată cu 5,21 
la sută, măsură în vigoare 

i începînd de miercuri di
mineața. s 

i Aceasta ește cea 
doua devalorizare a mo
nedei naționale braziliene 

! în cursul anului curent.
CEA DE A DOUA CON

FERINȚA latino-americană

RATA INFLAȚIEI a scă
zut, în Peru, de la 100 la 
sută, la mijlocul anului tre
cut, la 7,6 la sută, în iulie 
anul acesta, și la 3 la su
tă, în luna august 1979 —- 
a declarat ministrul peruan 
al economiei și finanțelor, 
Javier Silva Ruete. El a 
precizat ,că guvernul va 
continua politica de redu
cere continuă a raței iri- 

1 flaționiste prin adoptarea 
dc-a de măsuri ferme adecvate. 

APROAPE 50 LA SUTA 
din locuitorii de baștină ai 
Australiei — aborigenii — 
nu au de lucru, iar în u- 
ncle state federale, bună- 

pentru promovarea dezvol- oară în Australia de vest, 
tării industriale a țărilor din acest procent se ridică la 
regiune și-a deschis lucră- 70 la sută. Aceste date o- 
rile în localitatea Caii din ficiale, scrie ziarul ;.Can-
ColUmbia, în prezență a berra Times", sînt . conside-
numeroși delegați și invi
tați. Participanții analizea
ză rezultatele și perspecti
vele programelor industria
le adoptate în regiune în 
ideea promovării și conso- listele celor aflăți în căuta- 
lidării dezvoltării economi- rea unui loc de muncă, pen. 
ce independente a statelor tril a-i priva de ajutorul de 
latino-americane. șomaj.

rabil scăzute în raport cu 
realitatea,’ avînd în ve
dere ca de cîte ori este po
sibil autoritățile de resort 
nu-i înscriu pe aborigeni pe

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii, di. 90, teleloano 4 16 62 (secretariat), 4 2161 (si-cții).

36 locuri 
(băieți și fete) 

ȘCOALA PROFESIONALĂ, curs de zi

-Se primesc absolvenți ai.treptei I de li
ceu, la următoarele meserii i
— miner
— preparator cărbune
— mecanic mașini și utilaje
— mecanic termoenergetic 

pentru Ministerul energiei 
electrice

— prelucrători prin așchiere
— electromecanic
— electrician de mină
— electrician pentru Ministerul 

energiei electrice
înscrierile se fac zilnic la

școlii din Lupeni, strada 7 Noiembrie nr. 43. 
Informații suplimentare se pot primi la te
lefon 129, între orele 7—15.

36 locuri
8 locuri

36 locuri

- 36 locuri
■ 19

36
- 11

locuri 
locuri 
locuri

locuri- 36
secretariatul

Mica publicitate
VÎND mașină rașchetat, PIERDUT legitimație de

' lustruit parchet, mașină 
tuns electrică, covor per
san 3x4. Deva, telefon 
956/12215, orele 14—18.

serviciu pe numele Pre- 
joianu Cecilia, eliberată de 
Fabrica de confecții Vul
can. Se declară nulă.

1'11'ARUL; 1 ipugralia Petroșani, str. Republicii, ar. 67,


