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I. M. fâărbăteni

Pentru calitatea deosebita a lucrurile executate, meseriașii ce-și desfă
șoară activitatea productivă in hala de prelucrări metalice a atelierului do 
reparat combine de la Livezeni se bucură de o apreciere deosebită. In ima
gine, vedere generală a halei de prelucrări metalice.
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Instalația de claubaj al sterilului 
la a doua reprogramare

Minerii Bărbăteniului 
și-au făcut un titlu de 
cinste din onorarea rit
mică a sarcinilor de 
plan la producția fizică 
de cărbune. In eele 8 
luni ale acestui an, co
lectivul minei a extras 
peste prevederi 23 000 to
ne de cărbune. Crește
re^ în ritm înalt a pro
ductivității muncii, com
ponentă esențială a sal
tului la o nouă calitate, 
a cerut din partea co
lectivului eforturi sus
ținute de organizare mai 
bună a producției și in
troducerea tehnicii noi. 
Cu toate aceste eforturi 
minerii Bărbăteniului au 
uitat că ceea ce econo
misesc într-un domeniu, 
se risipește în altul. Bu
năoară, efortul colectiv 
îndreptat spre creșterea 
eficienței economice prin 
micșorarea consumului 
de material lemnos și 
energie electrică, recu
perarea, recondiționarea» 
și refolosirea pieselor de 
schimb, angrenaje și al
tele, au fost dijmuite prin

pierderea a 12,6 milioa
ne lei, ca efect al neîn- 
cadrării în indicatorul de 
calitate cu 5 puncte. Ur
mare a neîncadrării în 
dicatorul de calitate 
cest fapt a condus 
creșterea costului pe 
na de cărbune cu 42 
lei. Și toate acestea 
loc în condițiile cînd 
tualul cincinal ne 
realizarea unei noi cali
tăți și sporirea eficien
ței economice pentru o 
nouă calitate a vieții.

Cum a fost înțeles a- 
cest deziderat major la 
Bărbăteni am urmărit 
pornind pe fluxul căr
bunelui. La galeria de 
coastă, unde se aduce 
cărbunele spre prepa- 
rația Lupeni, organul co
lectiv de conducere, bi
ne intenționat pentru 
îmbunătățirea calității 
cărbunelui, a hotărît rea
lizarea unei instalații 
pentru alegerea sterilu
lui și cîntărirea produc
ției de cărbune. Proiec
tul, destul de voluminos 
— și în 1 iulie la o a-

r- 
in- 

a 
la 

to- 
de 
au 
ac- 

cere

seiful biroului 
de 
a 

a.c, 
Va-

naliză similară — a fost 
găsit în
mecanic. Termenul 
punere în funcțiune 
instalației era 1 iulie 
Președintele c.o.m,
sile Pupăzan și inginerul 
șef al minei, Mitică Ni- 
colescu, ne asigurau că 
întîrzierile realizării pro
iectului au cauze obiec
tive și că în două luni 
instalația va fi realiza
tă integral. Față de sta
diul lucrărilor la 1 iulie, 
la data de 7 septembrie 
au mai fost 
cinci tronsoane 
pentru bandă, 
noi, recunoscut 
către conducerea 
că nu s-a
25 la sută din volumul 
total al lucrărilor. Și as
ta în condițiile favorabi
le de timp.

Conducătorul
Ovidiu 
convins 
calității 

pinde de

betonate 
suport 

z\m zice 
și de 

minei, 
realizat nici

unității,
Avramescu, este 
că îmbunătățirea 
producției de- 
calitatea muncii

Teodor ARVINTE

Cenaclul „Flacăra
al tineretului
revoluționar
printre minerii

Văii Jiului

de mîineIncepind 
cenaclul „Flacăra“ 
tineretului revoluționai 
condus ’ de poetul 
drian Păuhescu, 
află timp de 3 
printre minerii 
Jiului. Fiecare întîlnire 
a cenaclului cu tinerii, 
cu toți oamenii muncii 
din țară, constituie, 
prin calitatea și conți
nutul repertoriului,! 
prin valorile poetice și 
interpretative, .un me
morabil eveniment cul
tural și educativ.

Programul spectacole
lor este următorul : 11 
septembrie — Uricani 
(ora 16) și Lupeni (ora 
20); 12 septembrie —
Lonea (ora 16) și Pe- 
trila (ora 20); 13 sep
tembrie — Vulcan (ora 
15) și Petroșani (ora 20). 
Biletele se găseso la 
comitetele U.T.G. din 
întreprinderi și din o- 
rasele Văii Jiului,

Peste 14000 tone de carbine 
extras suplimentar

Minerii din sectorul y al minei Lupeni au ob
ținut iri primele zile ale lunii septembrie un plus 
de 1 273 de tone de cărbune peste prevederile pla
nului.

De la începutul anului, sectorul înregistrează 
14 803 tone de cărbune livrat suplimentar. Muncind 
cu dăruire și abnegație, ortacii din brigăzile conduse 
de Vasile Rusu, Nicolae Rusu, Victor Butnariu și 
Ene Stere și-au adus o contribuție substanțială la 
rezultatele bune obținute de sector. I’rintr-o orga
nizare superioară a activității în abatajele frontale 
pe care le conduc și prin disciplina muncii ei au 
reușit să obțină productivități mărite, cu cile 80-100 
kg-'post. Prin muncă susținută și bună gospodărire, 
formațiile sectorului înregistrează însemnate redu
ceri ale costurilor de producție, concretizate in e- 
conomii la cheltuieiile materiale. î

Constructori
in casă nouă

cu 48 de aparta- 
de curînd dat în 

au fost reparti- 
familii de
ai Grupului
Valea Jiului

con- 
de 
al

mozaicarii Ion 
și Ion Bălășoiu, 
Ion Ivașcu, elec- 
Nicolae Vesa,

In blocul 4G A din Pe
troșani, 
mente, 
folosință, 
zate 17 
structuri 
șantiere
T.C.H. Zidarul Constantin
Tanada, 
Ciochină 
dulgherul 
tricianul
sing. Alexandru Mareș și 
alți constructori urmează 
să primească in aceste ziie 
cheile apartamentelor in 

care vor locui.

Pe șantierele I.C.M.M,

în avans față de termenele planificate
mai 
dez- 

și 
mai

Concentrîndu-și efortu
rile spre obiective miniere 
de suprafață, cu cea 
mare urgență pentru 
voltarea capacităților 
crearea de condiții
bune de lucru în subteran, 
constructorii și montorii 
șantierului din Livezeni al 
I.C.M.M. au asigurat pu
nerea în funcțiune a unui 
număr sporit lucrări/Continuare In pa<j a î-n'

Brigadierul 
Cosma și 
Colda, 
de la sectorul III 

Dîlja — trei

Nicolao 
ortacii Petru 

Ghiță Ghilăriței 
al 

I.M. Dîlja — trei mi
neri dintr-o formație de 
muncă ce obține re
zultate meritorii in 
frontul cărbunelui.
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față de prevederile gra
ficelor de la începutul a- 
nului. Printre acestea se 
află turbocompresorul și 
noua alimentare cu ener
gie electrică a I. M. Li
vezeni. două obiective im
portante care au determi
nat în măsură hotârîtoare 
îmbunătățirea condițiilor 
de lucru în fronturile pro
ductive. Pînă la finele a- 
cestei luni, se lucrează în 
ritm intens pentru finali
zarea castelului de apă al 
I. M. Livezeni și la ali
mentarea cu apă a incin
tei Nord a I.
sa, al doilea 
mind să fie

M. Aninoa- 
obiectiv ur- 

p redat cu

două luni în avans față 
de termenul prevăzut.
* De la începutul anului, 
planul valoric de investiții 
al șantierului a fost 
pășit cu 2 la sută, 
portindu-se, de asemenea, 
însemnate economii la 
cheltuielile materiale pla
nificate, prin reducerea cu 
3 iei a costurilor planifi
cate pentru fiecare 1000 
lei producțje de investi
ții. O contribuție de frun
te la succesele întregului 
colectiv au adus 
ile de constructori 
tori conduse de 
Balea, Francisc 
Gheorghe Doca, Vasile Co- 
doreanu și Alexandru lon- 
ciul^scu.

Ritmuri intense de lucru
Odată cu terminarea u- 

nor importante lucrări din 
noua incintă minieră Pe- 
trila-Sud — stația de ven
tilatoare și capacități de 
producere a aerului com
primat necesar în subte
ran, constructorii șantieru
lui din Petrila al I.C.M.M. 
depun susținute strădanii 
pentru intensificarea rit

mului lucrărilor la noua 
preparație din Petrila. 
Aici, la viitoarea secție de 
spălare, a început con
strucția la cota + 31 me-

Absentomanii își pierd repede cuvîntul
Intr-un fel, cei care se 

întrebau dacă este oportu
nă organizarea unei in
stanțe a „judecății mun
citorești" la mina Lupeni 
— al cărei colectiv se re
marcă în întrecerea socia
listă și unde absențele ne
motivate nu se constituie 
într-o problemă deosebită 
(o medie zilnică de 40 la 
un efectiv de 
de oameni ai 
veau intr-un 
Iată însă că 
ordinară a biroului lărgit 
al consiliului oamenilor 
muncii, lucru demn de 
toată lauda, exprimînd a- 
utoexigența muncitorească, 
s-a analizat minuțios si
tuația și s-a hotărît să se 
însușească această inițiati-

vă lansată de ziarul nos
tru, fiindcă, dacă 
rul absențelor este 
„năravul" în sine al 
sentomanilor trebuie
pus oprobiului public. Ca

n uma
ni ic, 
ab- 
su-

La Lupeni, sînt sectoare 
în care numărul nemotiva
telor nu constituie un 
semnal de alarmă. Spre e- 
xemplu, la sectorul IV, 
după opt luni, tota-

de
va-

formați- 
și mon- 
Dumitru

N istov,

tri. Deschiderea acestui 
front de luerti a permis 
mentorilor șantierului des
fășurarea largă a lucrări
lor la instalațiile de la cota 
inferioară, + 25 me
tri, respectiv creșterea zil
nică cu peste 50 la sută a 
realizărilor valorice de 

investiții. La lucrări par
ticipă cele mai puternice 
formații ale șantierului, 
conduse de Petru Albu, 
Vasile Boboc, Ion Dobre 
și Aristide Boian.

și omenia

aproape 5000 
muncii) — a- 
fel dreptate, 
la întrunirea

nemotivatelor s-a apelat la 
un arsenal diversificat de 
mijloace de educație, por- 
nindu-se de la discutarea 
operativă a celor vinovați 
în fața colectivului, popu
larizarea „recordmanilor", 
cu ajutorul mijloacelor 
propagandei vizuale (gaze
ta satirică, „Faptul zilei'* 
etc.). La nivelul sectoare
lor s-au constituit colecti
ve de acțiune împotriva, 
nemotivatelor, din care fac 
parte : secretarul organiza
ției P.C.R., conducerea sec
torului, membri ai comite
tului și grupelor sindicale. 
Dincolo deci de sancțiuni-

lon VULPE

a oiuncttoreasci
Lupeni
lui lor ' atinge 

în altele, precum la 
suprafață și subteran, 
pășesc mia. Această stare 
de lucruri, deși foarte 
nă în comparație cu a 
tor cole, " miniere, 
mulțume.ș"' totuși: în 
fensiva coa. nuă împotriva

La I.M
for al democrației munci
torești, instanța colectivu
lui are obligația să ia a- 
titudine hotărîtă împotri
va celor indisciplinați, su
blinia președintele sindica
tului, Dumitru Făiniș, un 
entuziast adept al inițiati
vei noastre.

;a.

435, 
XII 
de-

bu- 
al- 
nu 
o-

(Continuare in ■ LU a 3 a)
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Din activitatea
ccnshiiior popmare

Urmare din pag. I)

LA LNINOASA
Nutrețuri pentru iarnă

Biroul executiv al con
siliului popular comunal 
Aninoasa, deputății au 
mobilizat cetățenii ce de
țin terenuri de finaț ca 
de pe acestea să fie cosit 
și strîns tot nutrețul. Pe 
6 suprafață agricolă de 
450 ha s-a încheiat cosi
tul ierbii, iar în unele 
grădini cu otavă a în
ceput cositul al H-lea‘. 
Cele mai mari suprafețe 
din comună, de 
a fost strîns 
sînt deținute de 
Vasile Soi, Ana 
Petru Ionașcu și 
Iscroni. Acești

gospodari și-au asigurat 
cantitățile de furaje na
turale necesare pentru 
iernatul animalelor pe 
care le cresc, iar pentru 
nutrețul care le prisoseș
te au încheiat contract 
cu cooperativa de consum 
din llațeg, așa cum obiș
nuiesc de mai mulți ani. 
Pentru anul acesta țăra
nii din Iscroni au în
cheiat cu cooperativa din 
Hațeg contracte pentru 
200 tone fin, nutreț pe 

.care cooperativa îl fur
nizează unităților agrico
le socialiste din județ.

Poate edificiile școlare pregătite

oamenilor. Totodată, ne a- 
sigură că, printr-o a doua 
reprogramare, peste două 
luni instalația de alege
re a șistului va fi finali
zată. Deci, pînă la 1 no
iembrie minerii de la Băr
băteni vor mai pierde a- 
proximativ 9 000 tone de 
cărbune 
drarea in 
calitate care înseamnă 
loric încă 3,5 milioane 
Interlocutorul nostru, 
rectorul minei, ing. Ovidiu 
Avramescu, afirma: „La 
mina Bărbăteni prea mult 
< u alegerea sterilului în 
abataj nu se poate face, 
dată fiind existența doar

pentru neînca- 
indicatorul de 

va- 
lei. 
di-

a trei abataje 
Ponderea producției 
cărbune provine de 
bataje frontale unde 
tralizarea producției 
fluxul de benzi nu 
mite o alegere a sterilu
lui la locul de muncă. 
Dar vom îmbunătăți cali
tatea prin 
două mari probleme : 
na ar fi 
talației de 
termenul de punere 
funcțiune amintit, la 
re vor fi plasate 4 
turi pe schimb, și proble
ma a doua, terminarea ex
ploatării unui abataj fron-

pe care 
nutrețul, 
cetățenii 
Brinzan, 
alții din 

harnici

Acurn, cînd puține zile 
ne mai despart de înce
perea noului an de învă
țămînt 1981'1982, tot de 
la consiliul popular al 
comunei Aninoasa pri
mim vestea că pregătiri
le pentru acest eveni
ment au fost încheiate 
atît în cele două școli ge
nerale cît și în cele pa
tru grădinițe. Comitetele 
de părinți au acordat un 
susținut sprijin în efec
tuarea pregătirilor din 
localurile școlare, nume
roși cetățeni, părinți ai 
elevilor sau ai șoimilorV____________

patriei din grădinițe 
participat efectiv la 
crările de reparații, 
grăveli, vopsitorii și 
rățenie în unitățile 
învățămînt. Din rîndul 
membrilor comitetelor de 
părinți s-au remarcat — 
prin contribuția la pre
gătirea școlilor și gră
dinițelor din comună pen
tru începerea în bune 
condiții a noului an de 
învățămînt — cetățenii 
Gheorghe Precup, Nico
lae Bembea din Aninoa
sa, Miron Burlec, Victo
ria Burlec, Silvia Bănci- 
lă și alții din Iscroni.

Cabinet juridic

în- 
ale 
în

In scrisorile pe care 
le trimit redacției oameni 
ai muncii din Valea Jiu
lui, între care amintim pe 
Necioiu Constantin, Be
gov Nicolae, Chiru Ilie, 
Mărăscu Lidia și Popescu 
Angliei, ni se solicită li
nele lămuriri cu privire 
la stabilirea cheltuielilor 
comune de folosință, 
treținere și reparații 
blocurilor, la vînzarea
rate a unor produse, pre
cum și cu privire la acor
darea gradațiilor. In cele 
ce urmează dăm lămuririle 
necesare.

,e La determinarea cote
lor de contribuție pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
întreținere și reparații — 
precizate în art. 2, litera 
b, din statutul privind or
ganizarea și funcționarea 
asociației locatarilor — se 
au în vedere numai lucră
rile de întreținere la păr
țile și instalațiile comune 
(de exemplu zugrăvirea 
casei scărilor, palierelor, 
holului blocului). La sta
bilirea cotelor de contri
buție pentru acoperirea 
cheltuielilor comune de 
folosință, întreținere și re
parații se are în vedere 
numărul de persoane, fie 
că acele persoane au do
miciliul legal în unitatea 
locativâ respectivă, fie că 
își au doar reședința (este 
vorba de persoanele cu 
„viză de flotant"). Asocia
ția locatarilor trebuie să 
aducă ‘ la cunoștință mem
brilor săi cota de contri- 

• buție la cheltuielile co
mune. în cazul în care un 
locatar consideră că ase
menea cote nu ar fi re
ale are dreptul să facă

contestație în 
10 zile de la 
tel de plată, 
asociației sau 
seze

furi 
în 
cadrate 

unor contracte de muncă 
pe durată 
membrii 

meșteșugărești 
riile de pensionari 
văzute în art. 2 al H.C.M. 
nr. 1042 din 1968, ale că
ror retribuții tarifare 
încadrare sau pensii 
depășesc 3600 lei. Potrivit 
Decretului nr. 205, din 
18 iulie 1981, autoturisme
le Dacia 1300 se vînd cu 
plata în rate următoare
lor categorii de personal: 
muncitorilor și maiștrilor 
din unitățile socialiste de 

indife- 
retribu- 

altor venituri 
un acont mi-

adunării
Pot
și 

rate

termen de 
afișarea lis- 
la comitetul 
să se adre- 
generale.

beneficia de 
servicii cu 

persoanele 
în muncă în

nedeterminată, 
cooperativelor 

și catego- 
pre-

nr.

cameră, 
de 

la a- 
cen- 

pe 
per-

rezolvarea a 
u- 

ins- 
cu 
în 

ca- 
pos-

realizarea 
claubare

tal din stratul 15 al că
rui conținut de cenușă a- 
tinge 66 la sută, și crearea 
în același timp, de noi 
capacități de producție 
prin intrarea în funcțiu
ne a două frontale în stra
tul 3, al cărui conținut de 
cenușă este de 46 la sută. 
Aceasta va rezolva pro
blema calității cărbunelui 
la mina noastră, mai 
seamă că indicatorul
umiditate este sub nivelul 
planificat'.

Optimismul manifestat 
în rezolvarea calității căr
bunelui de mina Bărbă- 
teni trebuie să devină un

cu 
de

fapt cert, nu de domeniul 
viitorului îndepărtat, ci al 
celui promis — 1 noiem
brie. Spre realizarea a- 
cestui deziderat major tre
buie conjugate toate for
țele colectivului.

Luînd în calcul tonele 
<le cărbune realizate pes
te prevederile planului de 
producție (23 026) și ra
portate la cele rebutate 
(32 589), însemnează că, 
de fapt, minerii Bărbăle- 
uiului au rămas datori pa
triei cu 9 563 de tone de 
cărbune. ECONOMIA NA
ȚIONALA CERE MINE
RILOR CĂRBUNE MAI 
MULT, DAR CĂRBUNE 
DE CALITATE, NU STE
RIL !

munci!

§

c

B

c

l

măr- 
plata 

în- 
baza

Vechimea mi- 
respectiv, 3 

de 
al

Apartamente 
pentru 

oamenii
Harnicii constructori 

din șantierul 1 Petro
șani al T.C.H. muncesc 
cu responsabilitate pen
tru a realiza obiective
le înscrise în planul de 
producție. Ei au predat 
în cele opt luni 
nului curent 456 
tamente pentru 
nii muncii din

de
nu

stat, cooperatiste, 
rent de mărimea 
ției 
lunare, 
nim de 50 la sută și cu 
un număr 
de rate ; celorlalte catego
rii de personal muncitor 
care au o retribuție de 
pînă la 4000 lei lunar, 

eu un acont minim de 60 
la sută și un număr ma
xim de 18 rate.

i® Potrivit art. 37 și 64 
din Legea nr. 12'1971, art. 
33 din Legea nr. 57'1974 
și a prevederilor Codului 
muncii, personalul încadrat 
în funcții., tehnice, econo
mice sau de altă speciali
tate și cel administrativ 

poate fi trecut în gradații 
superioare în raport cu 
calitățile personale și res
pectarea condițiilor de

sau a
cu

maxim de 20

vechime, respectiv 2 ani 
de la nivelul de bază la 
gradația I, și 3 ani de la 
gradația inferioară la altă 
superioară.
nimă de 2 și, 
ani se poate reduce 
către biroul executiv 
consiliului oamenilor mun
cii, cu cel mult 1'3, iar re
ducerea totală a vechimii 
minime necesare trecerii 
pînă Ia ultima gradație în 
cadrul aceleiași funcții nu 
poate depăși 1'5. Retribuția 
tarifară stabilită pe gra
dații constituie 
cîștigat 

cadrată 
timp cit 
ză este 
eași funcție sau funcții e- 
chivalente în aceeași uni
tate sau este transferată 
în interesul serviciului în 
altă unitate unde se apli
că același 
buție.

Precizăm 
gradațiilor 
conducerea 
sibilitate 
lege și nu o obligație. A- 
cordarea gradației este 
lăsată la aprecierea orga
nului de conducere a uni
tății. Persoanele care înde
plinesc condițiile legale, 
dar nu li se acordă gra
dație, pot face contestație 
ia organul ue conducere 
colectivă din unitate 
după caz, la organul 
rarhic superior.

pe
un drept 

al persoanei în- 
în muncă atîta 
persoana în cau- 

încadrată în ace-

nivel de retri-

că acordarea 
este pentru 

unității o po- 
prevăzută de

sau, 
ie-

Constantin GRAURE. 
’ jurist

Mașinistele Maria Gîrdea și Lucreția Dobîrcea- 
execută operația de frezare a subansambluri- 
uneia din tipurile de biblioteci aflate pe fluxul 

fabricație al secției de mobilă Livezeni.

Foto: ȘL NEMECSEK

ale a- 
apar- 

oarne- 
Vale.

Numai in orașul Pe
troșani au fost predate 
267 apartamente; , în 
Vulcan — 42, Petiila 
— 68 și Lupeni 80, ur- 
mînd ca în aceste zile 
să se predea „la cheie'1 
încă 20 de apartamente 
(scara II a blocului 11 
din Bărbăteni). Pentru 
Cele 180 de apartamente 
Care au mai rămas de 
realizat pînă la sfîrși- 
tul anului există front 
de lucru asigurat în ve
derea respectării ter
menelor de predare.

FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Reabilitare față de suporteri
PREPARATORUL PE- 

TRÎLA — C.F.R. PETRO
ȘANI 4—0. După un start 
neconvingător in actualul 
campionat (primul meci a 
fost și prima înfrîngere 
pe teren propriu) compo- 
nenții echipei Preparato
rul s-au gîridit, probabil, 
că este de datoria lor să 
se reabiliteze în fața su
porterilor, printr-un joc 
bun și o victorie, in a- 
cest al doilea meci. Pen
tru a da mai multă inci
sivitate și vigoare atacu
lui, antrenorul Constantin 
Curelea a introdus cu cu
raj în acest compartiment 
trei juniori. Modificări au 
fost efectuate și în 
defensivă. ~ 
desfășurat pe 
foarte 
create 
torilor 
mare, 
loașă 
minutul 5 cînd Dupir exe
cută un cornel'. Apărătorii 
feroviari comit henț, Lițo
iu transformă și gazdele

linia
s-a 

teren
Partida

un
greu, dar fazele 

au plăcut specta- 
prezenți în număr 

Prima fază pericu- 
o înregistrăm în

iau conducerea. După pri
mirea golului oaspeții par 
timorați și în minutul 32 
Dupir primește o pasă în 
adîncirpe de la juniorul 
Androne, driblează apăra
rea ceferiștilor, inclusiv pe 
portarul Hăbian, și înscrie 
din nou. Nu trec cinci mi
nute și mingea expediată 
cu capul de Lițoiu de
pășește portarul dar na
tura devine ultimul 
rător al oaspeților deoa
rece mingea se oprește 
în baltă lingă linia por
ții. Citeva ocazii bune au 
avut și oaspeții în. minu
tele 38 și 40 prin Colda și 
Mustea, dar portarul Ker- 
tesz II de „meserie" îna
intaș apărp cu siguranță.

în repriza secundă îna
intarea gazdelor depășește 
în continuare 
oaspeților prin 
re este faultat, 
ge defectuos 
penalty-ul. 
continuare 
chipei Preparatorul, dova
dă cele 20 de șuturi tra-

apa-

defensiva
Dupir, ca-
Lițoiu tra
și ratează 

Dominarea în 
aparține tot e-

aco-

cele
an, 
din

se pe spațiul porții și Iu 
cornere obținute. Echipa 
C.F.R.-ului începe să prac
tice jocul la ofsaid, înain- 

gazdelor împinși în 
de Ghib, Kertesz, Li- 
și Ciobanu speculează

tașii 
atac 
țoiu 
în minutul 65 prin Spilcă 
o greșeală a apărării ce
feriste care pentru a evi
ta totuși golul faultează 
în careu și penalty-ul este 
transformat de Lorincz și 
scorul devine 3—0. Oas
peții greșesc tot mai mult 
și în min. 70 deviază- în 
propria poartă șutul tras 
de Dupir „șl partida ia 
sfîrșit cu 4—0 în favoa
rea echipei Preparatorul. 
A arbitrat bine o brigadă 
formată din loan Velica 
la centru, ajutat de tușie- 
rii Constantin Cîrciumaru 
și Romulus Radulescu.

La juniori rezultat 5—2 
pentru gazde.

Vasile BELDIE

I
I
I

II
l

FILME. Continuînd 
tradiționala colaborare cu 
cinemateca din București, 
cinematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani 
zintă pe ecran, în 
septembrie, filmele : 
cui om mare", „Un glonte 
pentru general", „Desculț 
în parc", „Muntele bătut 
de vînt", „Stan și Bran 
studenți la Oxford", „Moa-

pre- 
luna 
„Mi-

ra cu noroc", „Cineva 
lo sus mă iubește '.

EXCURSII. In 
opt luni ale acestui 
peste 4 000 de tineri
Valea Jiului au efectuat, 
prin B.T.T., excursii in 
țară și străinătate. Zilele 
trecute un grup de tineri 
de la I.M. Paroșeni au 
plecat intr-o excursie de 
două zile la Sibiu, unde 
au vizitat Muzeul Bru- 
kenthal, Dumbrava, orașul 
vechi și alte locuri turis
tice. Tot de la mina Paro
șeni, în perioada 10-13 sep
tembrie, 44 de tineri vor

pleca într-o frumoasă- ex
cursie cuprinzînd în iti
nerarul ei orașele de pe 
malul Dunării: Drobeta 
Tr. Severin, Calafat, Co
rabia, Tr. Măgurele, cu 
o zi în R.P. Bulgaria și 
vizitarea orașelor Russe, 
Velico Tîrnovo și urmînd 
înapoierea prin 
rești, Pitești, Rm. 
Tg. Jiu spre Petroșani.

MASA ROTUNDA.
In cadrul serii tineretului, 
clubul cultural studen
țesc din Petroșani are 
programat pentru azi, la 
ora 19,30, o masă rotundă

Bucu- 
Vîlcea,

la cineclubul „Studio — 
18 minfilm" pe tema „Fil
mul de animație și rolul 
său în educația estetică". 
Urmează dans la discote
că.

* TIRG, Cooperativa 
„Unirea" invită populația 
să viziteze tîrgul — aflat 
la a Il-a ediție — organi
zat de cooperația meșteșu
gărească in piața orașu
lui Petroșani, în perioada 
11-13 septembrie. Partici
pă tojrte cooperativele 
meșteșugărești din județ, 
care oferă spre vînzare o 
gamă largă de produse

(confecții, tricotaje, cera
mică, mobilă, obiecte de 
artă populară și artizanat). 
In cadrul tîrgului, in ziua 
de 11 septembrie, ora 9, 
va avea loc și o paradă a 
modei.

0. UNITATE ANEXA. 
.Cantina I.A.C.C.V.J. de la 
mina Petrila a deschis o 
unitate anexă în cadrul 
căreia se pregătesc și se 
desfac către populație go
goși și băuturi răcoritoare. 
Lucrătoarea gestionară E- 
lena Brezan ne informea
ză că valoarea vînzărilor

lunare se ridică la 25 — 
30 000 lei.

CHIOȘCUL alimen
tar din incinta minei Ani
noasa se află închis de 
mai multe zile. Motivul : 
vînzătoarea este în conce
diu. Așa procedează 
I.C.S.A.—A.P. cu toate u- 
nitățile din incinta între
prinderilor ?

Rubrică realizată de
1. BĂLAN
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ol mai mult ki mi- 
I na Pareșeni se 
V vorbește de o bri

gada — cea condusă de 
Ion Sorescu — înființa
tă doar cu trei luni în 
urmă. Cum se vorbește 
și mai ales de ce se vor
bește de această briga
dă? Iată o întrebare la 
care căutăm, ajutați de 
faptele de muncă ale 
minerilor brigăzii, să 
răspundem. La începutul 
lunii iunie, comunistul 
Ion Sorescu, de loc de 
prin părțile Argeșului, 
miner cu peste 29 de ani 
de muncă numai în a- 
bataj, a primit sarcina 
de onoare de a înființa 
o brigadă. Brigadier cu 
bogată experiență în 
acest domeniu — șef de 
formație și membru de 
partid de două decenii 
— Sorescu știe lucra cu 
oamenii. In numai cîteva 
zile și-a adunat 24 de 
ortaci. Primul dialog cu 
ei a fost simplu, convin
gător. Să respectați pro
gramul de lucru, să 
munciți cinstit. le-a ce
rut brigadierul ortaci
lor. Pentru un miner a- 
cest lucru înseamnă res
pect față de ortaci, față 
de el și familia sa. Prin
tre cei 24 de membri ai 
brigăzii, se destăinuie 
Ion Sorescu, la doi, este 
vorba de Vasile Nemeș 
și Ion Vasiliu, trebuia 
să li se desfacă contrac
tul de muncă din cauza 
nemotivat eler. Am vor

in toiul 
nopții

Greu de imaginat ce 
fac trei tineri certați cu 
legea în toiul nopții. Dar, 
să le detaliem identitatea 
morală. Ion Bordeianu, 18 
ani, dispărut de la locul 
de muncă de mai multe 
ori, cercetat pentru tîlhă- 
rie, loan Notar, 17 ani, a- 
'■‘uzat de bișniță de aur 
de...trompetă. Petru Șer- 
ban, 16 ani, deocamdată 
neaflat în conflict cu le
gea. Iată însă că, într-o 
noapte de vară, și-au în
chipuit că toată lumea 
e la dispoziția lor, că sen
timentele umane nu au 
vreun temei, dragostea fi- 
indu-le oricind la cherem, 
întrucît cu forța lor de 
brute, prin înșelăciune, 
pot dobîndi orice, mărtu
rie în acest sens stau in
fracțiunile grave comise 
de primii doi. In acea 
noapte de iulie, cei trei 
au pîndit din umbră o 
femeie, care, de fapt, to

bit mai întîi cu ortacii 
și am hotărit să încer
căm să-i ajutăm pentru 
ultima dată, am adus a- 
poi la cunoștința condu
cerii minei hotârînea 
noastră. Văzind încrede
rea care li s-a acordat, 
cei doi ortaci s-au anga
jat în fața brigăzii că nu 
vor mai greși niciodată.

Abatajul — școală de 
înaltă tinută 

profesională și etică
Nu au mai greșit; în 3 luni 
nu au nici o intîrziere 
de la șut, de absențe nici 
vorbă. E adevărat, mun
cim, dar și cîștigăm in 
medie cîte 200 de lei pe 
post.

Dind dovadă de am
biție și hărnicie, 
de înaltă conștiin

ță muncitorească și ți
nută etică — profesiona
lă, ortacii lui Sorescu au 
depășit chiar din pri
ma lună sarcinile de pro
ducție. Să depășești pro
ductivitatea muncii pla
nificate cu 600 de kg 
pe post intr-un abataj 
frontal a cărui lungime 
abia depășește 20 m este 
o performanță, totuși. 
Numai cine știe ce este 
un abataj cu front scurt 

taliza vîrstele lui I. Bor- 
deianu și P. Șerban, le 
putea fi chiar mamă. Au 
sărit cu sălbăticie asupra 
ei, comparația înjosește 
totuși ființele necuvîntă- 
toare, întrucît pînă și fia
rele își exprimă afecțiunea 
prin jocuri și reflexe în
dătinate de mii de gene
rații. Au crezut că întune
ricul va ascunde abomi
nabila lor mîrșăvie, din 
fericire, strigătele femeii 
au fost auzite de patru 
muncitori de la E.G.C.L., 
care au intervenit cu 
promptitudine pentru a 
curma fărădelegea. Dispă
ruți în noapte, cei trei 
s-au reîntîlnit, mai devre
me decît se așteptau, la 
sediul miliției din Pe- 
trila pentru a da seama 
în fața legii. Fiindcă fap
tele lor incalificabile sînt 
incompatibile cu climatul 
demn, senin al societății 
noastre contemporane.
(Andrei APOSTOL) 

își poate închipui cite 
operații de ripare, de 
poziționare și dc dirija
re se fac pe șut și asta 
numai de către șase oa
meni. Luat fiecare indi
vidual, îți dai seama că 
de .fapt, ortacii lui So
rescu își cunosc bine 
meseria, sînt altfel spus 
formați la înalta școală

a muncii — abatajul. Ion 
Angheluța, șef de schimb, 
fost miner in brigada lui 
Titu Teacenco, ne mărtu
risea. „Vrem ca briga
da noastră să fie una 
din formațiile de frunte 
ale minei. Acest lucru 
depinde de noi și sîn- 
tem hotăriți să dovedim 
că și din abatajele fron
tale mai scurte, atunci 
cînd oamenii lucrează 
cu dăruire și ambiție, se 
poate da mult cărbune 
peste prevederi. Luna 
precedentă, de pildă, 
ne-am depășit sarcinile 
cu 460 de tone de căr
bune. Nu sintem mulțu
miți de rezultate chiar 
dacă ființăm ca brigadă 
de 3 luni, dar asta nu în
seamnă că ne vom opri Constantin GRAl'RE

Electricienii Valeria Alexa și Etelca Foro, de 
la I. M. Petrila, execută repararea unor cofrete 
antigrizutoase. Foto: Șt. NEMECSEK

aici. Putem și vom face 
mult mai mult". Această 
dorință de autodepășire, 
de amplificare a succe
selor obținute, și-au ma
nifestat-o și minerii Mi
hai Biliuță, și Ilie Pop, 
oameni cu vechi state in 
minerit, oameni cu un 
profil moral sănătos, 
pilde de hărnicie și 
conștiinciozitate. Totdea
una exemple demne de 
urmat.

A vînd ca discipoli 
în ale mineritului 
pe Teacenco și 

Diaconu, minerii Ion A- 
petri, Vasile Sandu, Ion 
Sandu, Ion Savu ca și 
Vasile Crăciun, Mihai 
Wass și Florică Dinescu 
nu numai că dovedesc 
ce au învățat acolo, ci 
se perfecționează conti
nuu, se ajută și acțio
nează toți ca unul pen
tru a da tot mai mult 
cărbune patriei.- De fapt, 
ei și ortacii lor, Ilie Ol- 
teanu și mezinul brigă
zii, electricianul Tiberiu 
Lakatoș, contribuie la 
sporirea considerabilă a- 
tît a producției de cărbu
ne cit și a prestigiului 
brigăzii. Faptele lor de 
hărnicie (se bucură de o
mare popularitate în ca
drul minei) dovedesc că 
aici, în brigada lui So
rescu, se muncește și se 
trăiește în chip comunist.
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le administrative se urmă
rește realizarea unei in
tense și permanente acți
uni educative, care să în
lăture cortegiul nedorit al 
efectelor nemotivatelor — 
diminuarea veniturilor 
personale, ale brigăzilor și 
a realizărilor minei.

Cît privește desfășurarea 
completului de judecată al 
minerilor din Lupeni s-a 
considerat utilă audierea 
absentomanilor din secto
rul II, colectiv de muncă 
harnic, cu un plus de 
12 887 de tone de cărbune 
de la începutul anului, 
dar care a pășit cu stîn- 
gul în luna septembrie. 
Acțiunea s-a bucurat de 
sprijinul președintelui de 
sindicat pe 
mină, al se
cretarilor de 
partid din 
organizația 
pe sector și 
schimbul II, 
aportul șe
fului de sector și al comi
tetului' sindicatului. Analiza 
prealabilă a dezvăluit că în 
brigăzile cu rezultate' ex
celente, conduse de Ion 
Buduliceanu și Nicolae 
Vărzaru, numărul nemoti- 
vatelor este scăzut, în 
schimb în cele aflate sub 
plan (conduse de Nicolae 
Bălan, Vasile Codreanu și 
alții) există o corelație 
strînsă între nivelul nere- 
alizărilor și recordurile de 
nemotivate. Cei care au 
persistat în abaterile disci
plinare, după epuizarea tu
turor mijloacelor de influ
ențare colectivă, au fost 
sancționați. Intre ei se a- 
flă Nicolae Bucur, Dumi
tru Boian, Al. Țura, Ni
colae Cojocaru, Iosif Incze, 
Petrică Moraru, loan Pa- 
loșek, Marton Margit, în 
vreme ce Lucian Androne, 
Dumitru Băieșu, Teodor 
Bălașa, Zaharia Cățoi și 
alții s-au autoeliminat din 
brigăzile și echipele secto
rului.

Procesul public intentat 
absentomanilor a avut ca 
acuzați pe minerii II Ni
colae Ivănescu, Francisc 
Lakatos, Victor Bălăci, șe
ful de schimb (!), Manase 
Cîmpeanu, lăcătușul Dini- 
că Boghiu și alții. încercă
rile unora de a se discul
pa, apelînd la false cir
cumstanțe atenuante, au 
fost dezvăluite de ortacii 
de muncă, a căror atitudi
ne fermă împotriva absen
tomanilor certifică maturi
tatea și exigența față de 
sarcinile încredințate și 
angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă. Ci
tăm, în acest sens din cu- 
vîntui acuzării.

Vasile Pătrăuș, șef de 
schimb : „Nicolae Ivănescu 

Judecata 
muncitorească

ar trebui să-și vadă de 
treabă, e doar om însurat. 
Cînd lipsește un membru 
al brigăzii se cunoaște în 
frontal, pierde tot colecti
vul. Și eu am avut greu
tăți, dar am apelat la înțe
legerea conducerilor sec
torului și minei. Nu putem 
veni la șut după chef, fi
indcă astfel se dezorgani
zează activitatea. Am o 
propunere : absentomanii 
de profesie să fie cuprinși 
în același loc, cît muncesc 
atît să cîștige. Să-și dea 
seama cît de dăunătoare e 
atitudinea lor."

Gh. Stoichin : „Unii din
tre cei chemați în fața 
noastră întrec adesea mă
sura la pahar. Dacă nu ob
țin foi de boală și moti
vări ulterioare (cum se 

dau aces
tea ?), la șut, 
trag chiulul. 
Dinică Bo
ghiu a fost 
surprins de 
cîteva ori 
dormind lin

gă transportor".
Marcel Țărcan, artifici

er : „Poziția absentomani
lor, de a găsi mereu scu
ze, nu e justă. Ei trebuie 
să înțeleagă că nu au ce 
căuta între noi, dacă nu se 
îndreaptă."

Ing. Ion Gîf Deac : „In
disciplina, nu motivele si
mulate, constituie princi
pala cauză a nemotivate
lor. De multe ori am des
coperit că bolnavii închi
puiți și „oamenii cu pro
bleme- l-au îmbătat în zi
lele de retribuție sau au 
„uitat" să vină la șut ; vă 
aduceți aminte de Vanghe- 
le — ne-a pus pe masă o 
telegramă cu textul „Ghe- 
orghe e mort". Telegrama 
era falsificată, chiar Van- 
ghele a recunoscut că Ghe- 
orghe... trăiește".

Gh. Stoichin : „Cînd Bo
ghiu a făcut un chef de 
două zile cu un alt meca
nic, a venit băjatul său, 
om respectat la mina Uri- 
cani, și ne-a rugat să-l a- 
jutăm să revină pe calea 
cea bună. Iată care sînt 
„problemele" lui Boghiu."

In fața cuvîntului răspi
cat al ortacilor, cei vi no
vați au plecat, spășiți, ca
petele', și-au luat angaja
mentul să redevină oa
meni conștiincioși. Dacă 
nu, verdictul colectivului 
a fost deja pronunțat de 
tovarășii lor de muncă, 
precum Vasile Pătrăuș, 

Ion Suciu. loan Mendrea și 
ceilalți. Cum lapidar se 
exprima minerul Ion Ghi- 
ță :

— Dacă recidivează, să-i 
lăsăm să plece unde vor. 
Nu ne putem permite să 
le tolerăm, în continuare, 
abaterile, care afectează 
munca noastră și realiză
rile minei.

B eția nu este altce
va decît o nebunie 
voluntară, de în

țelepciunea acestui pan
seu, debitat de anticul fi
lozof Seneca, s-au con
vins sutele ulterioare de
generații umane, cînd 
însă tarele acestui viciu 
dăunător sănătății se îm
pletesc cu tendința unor 
indivizi de a disprețul 
munca și valorile morale.

Concret, un astfel 
de caz amenință să devi
nă Costică Dodan, de o- 
bîrșie din Mogoșeștii Ia
șilor, venit în Vale, poa
te, cu gîndul să se reali
zeze ca om, să se îm
plinească vocațional.

t^ostică Dodan este 
, încă tînăr, peste o 

săptămînă va „ani
versa" 31 de ani, tine
rețea lui a fost însă ofi
lită de propriu-i compor
tament. Generosul cadru 
al muncii cinstite a fost 
ignorat cu o insistență

Viciul nebuniși voluntare și gravele sai
demnă de o cauză mai 
bună, C.D. a abandonat, 
ultima oară, ideea de a 
se încadra la I.M. Petri
la, exact cînd mai avea 
trei zile de instructaj. 
Consumul nesăbuit de 
alcool îi domină deja fi
ința; se știe, alcoolicii au 
carențe, voliționale mai 
profunde decît capriciile 
infantile. „Curajul" in
gurgitat întunecă lucida 
manifestare a conștiinței, 
ba chiar împinge astfel de 
inși la manifestări în 
contrast vădit cu normele 
eticii și echității socialis
te, duce adesea ia grave 
infracțiuni. Așa s-a în- 
tîmplat și cu Costică Do
dan, într-o zi a sfîrșitu- 
lui de august. „Frontul" 
lui de lucru s-a transfe
rat în unitățile de alimen
tație publică din Petro

șani, apoi odiseea ba- 
chică s-a continuat la Pe
trila. Mahmur, cu punga 
goală, s-a gîndit cum să-și 
procure a doua zi tainul 
lichid...

Anchetâ socială

O altă casă de colonie,
modestă, ba chiar
igrasioasă, a căzut

sub lama buldozerului.
Două femei, mamă și fi
ică, s-au mutat într-un a- 
partament spațios, benefi
ciind de un confort spo
rit. Bucuroasă, bătrîna I- 
rena O. își ajuta fata la 
căratul unor lucruri de 
primă necesitate. La 86 de 
ani, puterile sînt dijmuite 

de iernile vieții, așa că 
fata i-a încredințat doar 
aparatul radio portativ. 
Bucuria femeilor a fost în
tunecată de un individ 
grosolan, beat, care, pro- 

fitînd de adăpostul nopții 
le-a acostat, cu scopul 
vădit de a le jefui. Hră
părețul a pîndit momen
tul prielnic, cînd strada 
părea pustie, a înșfăcat 
radioul și dus a fost.

Alertat, tînărul subofi
țer de miliție aflat în 
rond, sergentul major Va
sile Stoiconiu a început 
urmărirea, apelînd la a- 
jutorul unor cetățeni. S-a 

adresat unui om de ini
mă, curajos și demn, care 
merită prețuirea noastră, 
a tuturor, Sabin Panța, 
de la căminul de nefamî- 
liști din apropierea sta
ției Tudor Vladimirescu, 
adresă la care, culmea, 
infractorul își avea viza 
de flotant. Gîndul că a 
reușit lovitura l-a urmă
rit pe Costică D. doar 2G 
de minute; n-a avut timp 
să-și valorifice prada, fi
indcă a fost prins, pe 
cînd încerca să se conto
pească cu întunericul de 
smoală al nopții și trimis 
acolo unde îi e locul. Ast
fel s-a prăbușit o iluzie 
falsă, cum că păsările de 
pradă își pot păstra cui
burile în anonimatul în
tunericului, că faptele lor 
vor fi îngropate în uitare 
Salutăm promptitudinea 

cu care un om simplu și-a 
făcut datoria de cetățean, 
dar atragem de fapt aten
ția opiniei publice că cu 
cei care încearcă să se 
înfrupte din averea obș
tească și personală nu tre
buie să ne purtăm eu mă
nuși. Chiar dacă, în pe
rioada lor de „ucenicie", 
comit abateri considerate 
de unii „mărunte". Se știe, 
cine fură azi un ou ... Iar 
cînd aceste manifestări 
antisociale sînt „determi
nate" de consumul excesiv 
de alcool, să nu considerăm 
„licoarea" tulburătoare a 
minții drept o circumstan
ță atenuantă, dimpotrivă 
să’ ne readucem aminte de 
vor'- ’ înțeleptului antic.

■ever NOIAN, 
u sprijinul maiorului de 
miliție Constantin ȚIU
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Helsinki

Mesaj adresat tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu

HELSINKI 9 (Agerpres). 
— Un cald mesaj de salut 
și urări de succes deplin 
în întreaga activitate au 
fost adresate tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, din par
tea conducerii Partidului 
Comunist Finlandez. Trans
miterea mesajului a avut 
loc cu ocazia primirii de
legației Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de 
tovarășul Pantelimon Gă- 
vănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., care efec

Din țările
MOSCOVA 9 (Ager

pres). — în Uniunea So
vietică. se află în faza 
probelor de uzină un nou 
model de tractor de 500 
CP. Cu ajutorul unor e- 
chipamente auxiliare, noul 
mijloc de tracțiune va pu
tea fi folosit și ca buldo
zer. De asemenea, va pu
tea fi utilizat la lucrări de 
încărcare-descărcare.

O
BELGRAD 9 (Agerpres).

— Un sistem de transport 
cu o lungime neobișnuită
— 36 de km — este în 
curs de construcție în 

R. S. Macedonia. Pe noua 
cale de transport se va 
realiza aprovizionarea 
complexului metalurgic 
Kadavarci cu minereul de 
nichel de la mina Rza- 
noVo.

Complexul „Feni“ are o 
capacitate productivă de 
21 500 tone de nichel de 
calitate superioară și circa 
300 000 tone fontă și oțel.

O
BUDAPESTA 9 (Ager

pres). — La filiala din 
Tecs a Academiei ungare 
de științe a început ela
borarea unui program de 
exploatare a resurselor 
miniere din zona de 
sud-vest a țării. Activita
tea filialei din Pecs a a- 
câdemiei constituie doar 
un exemplu al eforturilor 
oamenilor de știință de a 
participa la ■ soluționarea 
unor sarcini economice 
concrete.

în actualul cincinal, e-

f 3

Șomajul se agravează în 
R. F, Germania, într-un 
moment în care coaliția 
guvernamentală de la Bonn 
pare mai divizată decît 
oricînd în ce privește mo
dalitățile de a face față a- 
cestui fenomen.

Purtătorul de cuvînt al 
guvernului, Kurt Becker, 

a confirmat că guvernul 
urmează să aprobe un bu
get de austeritate de o se
veritate fără precedent 
în perioada postbelică și 
să renunțe la adoptarea 
unui program suplimentar, 
vizînd combaterea utiliză
rii incomplete a forței de 
muncă.

Social-democrații și li- 
ber-democrații (membrii 
actualei coaliții guverna
mentale de la Bonn — 
n.n.) sînt într-adevăr atît 
de divizați în ce privește 
oportunitatea sporirii chel
tuielilor publice în vede
rea sprijinirii activităților 
economice îneît s-a ajuns 
pînă acolo Incit punctele 
de vedere divergente ale 
respectivelor formațiuni 
politice să fie înscrise în 
protocolul reuniunii cabi
netului.

Potrivit purtătorului de 
cuvînt citat, vicecancelarul 

tuează o vizită oficială în 
Finlanda, de către Arvo 
Aalto, secretar general al 
Partidului Comunist Fin
landez.

In cadrul convorbirilor 
a fost subliniată necesita
tea sporirii contribuției ti
nerei generații de pretu
tindeni la soluționarea 
problemelor majore ale 
contemporaneității — rea
lizarea securității și co
operării in Europa și în 
lume, înfăptuirea dezar
mării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, e- 
dificarea unei noi ordini 
economice internaționale.

socialiste
fectul economic al utili
zării în industria chimică 
a noilor tehnologii elabo
rate de oamenii de știință, 
în colaborare cu specialiș
tii din producție, urmează 
să se ridice la peste 16 
miliarde forinti.O

PRAGA 9 (Agerpres). — 
Industria cehoslovacă dis
pune la ora actuală de 
importante capacități pen
tru producerea țevilor’ cu 
diametru mic din oțeluri 
speciale, deosebit de soli
citate în energetica nu
cleară, construcțiile de 
mașini, industriile chimica, 
farmaceutică și alimen
tară.

La Chomutov se află în 
faza finală construcția li
nei noi secții pentru pro
ducerea de țevi speciale 
utilizabile in medii coro- 
zive. După finalizarea lu
crărilor de construcție, 
capacitatea anuală a în
treprinderii va atinge 
12 000 tone de țevi de 
diametru mic.

CA URMARE a unor 
intense acțiuni de pros
pectare, în districtul Ban- 
kura, din statul indian 
Bengalul de Vest, au fost 
descoperite rezerve de 
cărbune de calitate supe
rioară, estimate la 250 
milioane tone.

PREȘEDINTELE Bra
ziliei, Joao Baptista de Fi
gueiredo, a inaugurat, la 
Sao Paulo, lucrările pri-

Agravarea șomajului în R.F.
Hans-Dietrich Genscher a 
menționat în protocolul 
respectiv că pentru forma
țiunea sa politică — Parti
dul Liber-Democrat — este 
indispensabilă diminuarea 
nivelului alocațiilor pen
tru șomaj, apreciind că 
reducerea poverii sociale 
a întreprinderilor repre
zintă cel mai bun pro
gram de luptă împotriva

Din presa străină
(Agenția France l’resse)

șomajului.
Pe de altă parte, șeful 

grupului parlamentar în 
Bundestag al Partidului 
Social-Democrat, Herbert 
Wehner, care a participat 
la reuniunea cabinetului, 
a declarat în mod oficial 
că social-democrații ră- 
mîn în continuare favora
bili unui program de cre
are a unor noi locuri de 
muncă și că vor ridica 
din nou această problemă 
dacă situația va continua 
să se deterioreze.

Reuniunea cabinetului

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii cu ocazia celei 
de-a 37-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în Bulgaria
SOFIA 9 (’Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 37-a 
aniversări a victoriei re
voluției socialiste in Bul
garia, la Sofia au avut 
loc, la 9 septembrie, o pa
radă militară și demon
strația oamenilor muncii, 
în tribuna oficială se ă- 
flau Todor Jivkov, secre

Comunicatul comun la încheierea vizitei 
în R.S.F. Iugoslavia a secretarului general 

al P.C. Italian
BELGRAD 9 (Agerpres). 

— Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Italian sublinia
ză necesitatea ca relațiile 
de cooperare dintre parti
dele comuniste și muncito
rești, dintre .toate forțele 
progresiste și democratice, 
ca și dintre state, să se 
bazeze pe respectarea de
plină a principiilor suve
ranității, egalității, și nea
mestecului în treburile in
terne — se arată in Co
municatul comun dat pu
blicității la încheierea vi
zitei efectuate în R.S.F.1. 
de Enrico Berlinguer, se
cretar general al P.C.I., și

0 măsură a guvernului iranian
TEHERAN 9 (Agerpres). 

— Iranul a hotărît anula
rea tuturor contractelor în
cheiate de vechiul regim 
cu companiile transnațio
nale occidentale pentru 
extragerea țițeiului și 
exploatarea resurselor pe
troliere ale țării — anunță 
un comunicat al ministe
rului iranian al petrolului 
transmis de agenția PARS. 
O comisie specială însăr

mului Congres interame- 
rican al agriculturii șl pro
ducției alimdhtare, care se 
desfășoară sub egida Fo
rumului Americilor și Or
ganizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.). In paralel, 

a coincis cu publicarea 
ultimelor cifre privind 

nivelul șomajului — care 
confirmau pronosticurile 
cele mai pesimiste ale gu
vernului. Potrivit acestor 
statistici, în august a.C. 
șomajul afecta 1,3 mili

oane persoane — cu 34 la 
sută mai multe decît în 
luna precedentă, marcind 
un nivel niciodată atins 

în R.F.G. în această peri
oadă a anului, în ultimii 
29 de ani. Cu numai un 
an in urmă, în R.F.G. e- 
xistau 865 000 persoane a- 
flate în căutarea unui loc 
de muncă.

Cauzele acestei situații 
nu sînt deloc numai de 
natură conjuricturală. Cu 
cîteva zile în urmă, se
cretarul de stat la Minis
terul Economiei, Otto 
Schlecht, a anunțat că 
țara sa va trebui să inte
greze, pînă îd 1985, în 
cadrul populației sale ac- 

tar general al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, alți con
ducători de partid și de 
stat.

Demonstrații sărbătorești 
ale oamenilor muncii s-au 
desfășurat și în alte orașe 
ale Bulgariei.

a convorbirilor purtate cu 
Lazar Moisov, președinte
le Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. și cu alți conducă
tori de partid iugoslavi. 
Cele două partide — relevă 
agenția Taniug — se pro
nunță pentru depunerea 
de noi eforturi in direcția 
revenirii la un curs po
zitiv al relațiilor interna
ționale, pentru realizarea 
dezarmării și consolidarea 
destinderii. S-a subliniat, 
în context, rolul ce revine 
forțelor de stînga și de
mocratice de pe continen
tul european în atingerea 
acestor obiective.

cinată cu analizarea con
travențiilor la legea asu
pra naționalizării petrolu
lui a notificat companiilor 
respective decizia de anu
lare a contractelor. Comu
nicatul subliniază că în
treaga industrie petrolieră 
a țării va fi condusă de 
specialiști autohtoni, iar 
veniturile realizate din 
vînzările de petrol vor 
deveni bunuri ale întregii 
societăți.

are loc și primul Tîrg in- 
teramerican al agriculturii 
șl producției alimentare.

IN CAPITALA Venezue- 
lel au fost deschise, sub 
egida Organizației Națiu
nilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură 
(F.A.O.) lucrările Confe
rinței privind dezvoltarea 
rurală în America Latină 
și zona caraibiană și cre
area unui centru regional 
pentru reforma agrară.

G.li
tive 750 000 tineri. Chiar 
dacă mecanismul econo

mic va funcționa mai 
bine în 1982, așa cum 
se prevede, șomajul va 
continua să se extindă în 
viitorul previzibil.

în aceste condiții fără 
măsuri suplimentare bu
getul federal pe 1982 pre
gătit de Ministerul de Fi
nanțe și pe care guvernul 
ar urma să-l adopte fără 
modificări majore nu va 
ajuta în mod cert, la re
sorbția șomajului — apre- ■ 
viază observatorii.

Potrivit unei cifre deve
nite oficiale, au fost 
practicate mari reduceri 
ale creditelor — „depășind 
15 miliarde de mărci" — 
pentru a se menține chel
tuielile guvernamentale la 
nivelul de aproximativ 

240 miliarde mărci, iar 
deficitul bugetar la 26,5 
miliarde mărci.

întregul buget va spori 
cu ccl mult 4 la sută, în 
timp ce produsul național 
brut al R.F.G. va crește 
cu mai puțin de 6 la sută 
(în termeni valorici) și cu 
numai 2 la sută în termeni 
reali, dacă se ține cont 
de efectele inflației.

(Agerpres)

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

| iembrie: Iancu Jianu 
(haiducul; Republica ; 

Par și impar ; Unirea : 
ICiinele electronic.

PETRILA : încă o da
tă la Veneția.

LONEA: Spectacolul 
) spectacolelor.

IAN1NOASA: Pe drum.
VULCAN — Luceafă- 

_ rul : Serpico I-II; Mun- 
Icitoresc: Familia Bark

ley, de pe Broadway.
l LUPENI — Cultural:J Iancu Jianu zapciul.
I URICANI : Nunta în-
| sîngerată.

i

19,00 Teleșcoală. 10,00 
Festivalul „Enescu — 
Orfeul moldav" — edi-I ția a Il-a. Tescani 1981.

A

întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții 

C. L D t I A
strada Gh. Barițiu nr. 9—13, telefon 16350 

- încadrează urgent
pentru cariera Banița următorul personal :

— 2 excavatori ști categ. 2—6.
Se asigură locuință pentru familie și abo

nament C.F.R.
Retribuția tarifară se va acorda conform 

Legii nr. 57/1974.

Combinatul pentru lianți 
si azbociment Ig. Jiu 

încadrează imediat următoarele categorii 
de personal muncitor

— strungari
— lăcătuși
— macaragii pod rulant și automacara- 

gii pentru macaralele de 5 tone
— sudori
— electricieni
— manevranți CFN
— șef manevră CFN

— muncitori necalificați pentru secțiile 
de producție unde se lucrează în a- 
cord global, realizîndu-se o retribuție 
medie de 1 800 lei.

Pentru tot personalul unității se asigură 
masa contracost la cantina combinatului și 
cazare pentru nefamiliști la căminele de 
nefamiliști.

Informații suplimentare se primesc zilnic 
la biroul personal-învățămînt-retribuire, te
lefon 929/12628, interior 212 sau 208.

Centrul de cercetări pentru 
securitate minieră Petroșani

încadrează pentru activitatea de cercetare, 
proiectare

— ingineri și subingineri minieri și electro
mecanici

— fizicieni și ingineri electroniști
Condițiile de încadrare și retribuire conform 

Legii nr. 57/1974 și Legii nr. 12/1971.
Cei interesați se pot adresa la biroul perso

nal al unității sau la telefon 41621 interior 167.

10,25 Omul șî sănăta
tea. 10,45 Roman foile- ] 
ton: „Vîntul speran
ței". Reluarea episodu- • 
lui 2. 11,40 De la ope- I 
retă la musical. 12,20 I 
Munca politico-educati- i 
vă: inițiativă, eficienta. | 
12,45 Telex. 16,00 Te- . 
lex. 16,05 Teleșcoală. I 
16,30 Avanpremiera •
Festivalului „George E- I 
nescu" (III). 16,55 Viața I 
culturală. 18.00 Fotbal I 
internațional. 18.35 De
sene animate: Povestiri . 
din pădurea verde.
19,00 Telejurnal. 19,30 ■
Actualitatea economică. | 
19,55 Ora’ tineretului, j
20,40 In lumea enigme- • 
lor — serial științific. I 
Enigmele din lacuri. ’ 
21,05 Balade. 21,35 Mo- | 
numentele anilor eroici .
(III). Reportaj. 22.00 
Telejurnal. ;•

DACT1A SI XDMINISTRATIA i Petroșani, st, Nicoiae Bălcescu, telefoa ne 4 16 62 (secretariat), I 2164 (secții) TirARUL i Tipografia Petroșani st» Nicoiae Bălcescu


