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0 nouă capacitate de producție
La sectorul V al mi- 

‘ nei Petrila, colectiv ca
re în ultimele trei luni 
a recuperat aproape 
4000 tone de cărbune 
din minusul înregistrat, 
se pregătește o nouă 
capacitate de producție. 
In prezent brigada de 
pregătiri condusă de 
George Vencin, luc.-sv- 
ză în stratul VII la 
galeria de cap din pa
noul C Se preconizea
ză ca prinir-o mobili
zare de excepție, colec
tivul amintit să devan
seze cu cinci zile pu
nerea in funcție a noii 
capacități. Astfel, con
form programului în
tocmit, noul abataj va 
intra în funcțiune în 
data de 15 a lunii cu
rente. Cu această dată 
colectivul sectorului V 
va dispune de o nouă 
capacitate de producție, 
de 160 tone de cărbu
ne, acționînd intens 
pentru recuperarea res
tanței, de 2778 tone de

1670 tone de cărbune
peste plan

Formația condusă de priceputul șef de brigadă 
Mihai Dudescu de la sectorul I al minei Vulcan, a 
realizat în luna septembrie peste prevederi 
tone de cărbune. Cu această însemnată depășire 
sarcinilor de 
1 670 tone de 
tivul brigăzii, 
hotărît să-și 
în luna septembrie a fost realizată în proporție de 
113 la sută. Randamentele superioare obținute în 
abataj au ca suport o mai bună organizare a pro
ducției și a muncii, cît și utilizarea mai rațională a 
utilajelor din dotare. încă din primele zile ale ăces- 
tei luni minerii Gheorghe Slabu, Vasile Bencze, Mi
hai Boicu, Teodor Bud, Aurel Popa, Angliei Popescu, 
Nica Tunaru, Dumitru Ungureanu și ceilalți, prin 
realizările obținute dovedesc hotărîrea de a crește 
producția de cărbune la nivelul anului 1982, încă din 
prima lună a ultimului trimestru din acest an.
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plan, brigada cumulează un plus de 
cărbune de la începutul anului. Colec- 
lucrînd la abatajul cameră nr. 7, este 
sporească productivitatea muncii care

i

cărbune, care le-a mai
rămas. In acest sens,
<~că din primele zile
ale lunii cur'-.ne, for-
mațiile conduse de
Constantin Cosma Și
Gheorghe Duca au ac-
ționat pentru creșterea 
producției de cărbune 
obținînd un spor de'38 
și, respectiv, 26 tone de 
cărbune printr-o fermă 
mobilizare.

Unic in felul lui, locul 
primordial este acela în 
care oamenii se așează 
pentru a făuri bunurile 
materiale, unde sentimen
tul răspunderii se află 
difuzat in fiecare gest. 
M-am gindit la acest lu
cru intr-una din zile, a- 
flindu-mâ la mina Bărbă- 
teni. Cu cițiva mineri de 
aici am discutat și mai 

înainte, cu alte prilejuri. 
I-am găsit la fel de am
bițioși și de puternici, in 
același loc de muncă, pur- 
tind o ambiție de fier. Ceea 
ce mi s-a părut schimbat 
■la ei a fost personalitatea: 
erau mai maturi, judecau 
altfel problemele, intr-un 
Spirit nou. Este un lucru 
firesc pentru că timpul 
iși pusese amprenta asu
pra gindirii și acțiunii lor. 
IFomolea, Pintecan, Kovacs 
și ceilalți, mineri get-beget, 
s-au înrădăcinat in acest 
loc, acolo unde este mai 
greu, unde se decide soar- 
ta cărbunelui și, dacă a- 
vem in vedere acest lucru, 
soarta energeticii. Fără ei 
— oameni împământeniți 
care nu știu ce-i răgazul,

Pe șantierul construc
țiilor de locuințe din 
orașul Vulcan, forma
ția de montori a plan-' 
șeelor prefabricate, 
condusă de Nicolae Ion, 
lucrează cu bune re
zultate la viitorul bloc 
nr. 54 cu două scări, 
20 apartamente cu 3 și 
4 camere.

Foto : N. .ȘTEFAN 
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INDIVID-COLECTIVITATE
Utilaje miniere peste prevederi

Vrednicii constructori de 
utilaj minier angajați ple
nar în realizarea sarcini
lor economice, au obținut 
succese de seamă : în cele 
nouă luni colectivul I.U.M. 
din Petroșani a realizat 
producția marfă în propor
ție de 101,49 la sută. Re
zultatele bune înregistrate 
în luna septembrie se vor 
adăuga la indicatorii de 
eficiență economică ai ce
lor opt luni, cînd produc
ția netă a fost realizată în 
proporție de 104,6 la sută. 
Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii acestui destoinic 
colectiv, sporindu-și preo
cuparea pentru creșterea 
beneficiilor, indicator care 
a fost realizat în propor
ție de 102,09 la sută, au 
acționat pentru reducerea

de 
pro- 
pro- 
pla- 
luni 
ob-

cheltuielilor materiale 
producție la 1000 lei 
ducție marfă, cu trei 
cente față de nivelul 
nificat în cele opt 
ale anului. Paralel cu
ținerea acestor însemnate 
succese, harnicii construc
tori au acționat și în di
recția creșterii competen
ței profesionale, prin eli
minarea deficiențelor cali
tative și de durabilitate a

utilajelor miniere. Astfel, 
echipele de muncitori ai 
întreprinderii — aplicînd 
valoroasele inițiative mun
citorești „Nici o mașină, 
nici un utilaj sub randa
mentul planificat", „Calita
tea producției, marca fa
bricii noastre"’ — au reu
șit să dea un spor de ca
litate muncii, să foloseas
că mai rațional utilajele 
din dotare.

Adunări generale ale reprezentanților

oamenilor muncii

Autoconducerea
muncitorească

cu coiîsfcmlă
Colectivul întreprinderii 

miniere Petrila s-a prezen
tat la adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii cu neîmpliniri. Da
rea de seamă a organului 
de conducere colectivă a 
scos în evidență greutățile 
și în mod deosebit neajun
surile și lipsurile ce au 
condus la nerealizarea în 
primele 9 luni ale anului 
a principaliloi- indicatori 
economico-financiari, înre- 
gistrînd un minus de
proape 100 000 de tone de 
cărbune. Cu excepția 
torului de investiții, 
și-a realizat planul 
și valoric, minusuri
3 000 și 26 000 de tone de 
cărbune au înregistrat toa
te sectoarele de producție, 
fapt ce a condus la nerea
lizarea productivității mun
cii, depășirea planului de 
venituri și cheltuieli, la ne- 
realizarea beneficiului, de
pășirea cheltuielilor 
la 1 000 lei producție mar-

a-

sec- 
care 
fizic 
între

p ro
șă 
să 

or-

Locul
primordial

absența de la muncă sau 
a lua in brațe pe „nu se 
poate", oameni stabili 
matca lor — munca 
avea de suferit. •

— Permanența a 
O stare la mină 
remarca secretarul 
telului de partid, 
em experiența acestor oa
meni care de ani de zile 
s-au contopit cu tainele 
pămintului, au devenit spe
cialiști, sînt 
in muncă...

Revenind 
mordialității, 
cestei probleme 
men, nu putem 
cauzele, mobilurile acestei 
stări de fapt. Există un 

substrat solid al ciștigului în 
care tenacitatea, ambiția și 
hotărîrea, trăsături adine 
dezbătute in conștiința a- 
cestor oameni, reprezintă 
liantul principal al unită
ții. Așa se explică și locul 
pe care colectivul acestei 
unități îl ocupă astăzi în 
ierarhia mineritului nostru, 
stima și respectul de care 
se bucură în Valea Jiului.

Val. URICANEANU.

în fața panoului cu rezultatele planului la zi mi
nerii din brigada condusă de Francisc Kovacs de la 
I.M. Petrila, constată cu satisfacție Că formația lor de 
lucru se situează printre brigăzile cu cele mai bune 
rezultate la nivel de întreprindere : realizarea lunară a 
indicatorilor de plan in proporție de peste 130 la sută.

Foto : Șt. NEMECSEK
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devenit 
noastră, 

comi- 
Apreci-

exemplu

ideea pri- 
studiul a- 
ca feno- 

i neglija

fă, penalizări pentru slaba 
calitate a producției.

Deși consiliul oamenilor 
muncii a analizat și sta
bilit măsuri pentru îmbu
nătățirea activității 
ductive, nu a reușit 
mobilizeze colectivul, 
stăpînească permanent
ganizarea și conducerea e- 
ficientă a producției și a 
muncii. Desele defecțiuni 
electromecanice și de 
transport, neexecutarea la 
timp a unor lucrări mini
ere, fluctuația personalului, 
indisciplina tehnologică și 
a muncitorilor, frecvente 
focuri de mină, surpări și 
concentrații de metan au 
condus la neîncadrarea în 
sarcinile de plan la neres- 
pectarea normelor depar
tamentale de protecție a 
muncii. Numărul mare de 
brigăzi cu sarcini nereali
zate (19 din 48) dovedesc

Teodor RUSU

(C'cntmuaFe in pag. a 2-a/

Conștiința muncitorească nu trebuie să fie 
doar o ,,salopetă de serviciu"

Am fost invitați, luni, 
la audierile judecății mun
citorești, desfășurate în 
cadrul Șantierului I Petri- 
la al I.C.M.M. Iată, deci, 
că, alături de breasla mi
neritului și de constructo
rii de obiective social-cul-
turale, un alt colectiv mare 
de oameni ai muncii din 
Valea Jiului a îmbrățișat 
inițiativa ziarului nostru. 

De la început trebuie s-o 
spunem, ne-a Impresionat 
organizarea ireproșabilă a 
dezbaterilor, la reușita lor 
oferindu-și concursul se
cretarul comitetului de
partid pe 
Ionel Cazan, 
sindicatului, 
Munteanu șî 
Dincă, șeful 
De asemenea,

întreprindere, 
președintele 
Constantin 
Constantin 
șantierului, 

luările de
cuvînt ale „martorilor a-

cuzării" — șefi de echi
pe, maiștri, șefi de lot, me
seriași, membri ai birou
rilor organizațiilor de bază 
și ai consiliului oamenilor 
muncii pe întreprindere au

mațiilor de lucru în între
cerea socialistă. Or, pe an
samblul întreprinderii, s-au 
înregistrat, in primele 9 
luni, 3096 om zile nemoti
vate, 406 fiind consemnate

La 5. €. M. $3.
pus în valoare luciditatea 
politică și fermitatea cu 
care acest colectiv frun
taș acționează împotriva 
nemotivatelor. în mod de
osebit s-a relevat faptul 
că abaterile disciplinare 
grevează asupra bugetului 
familial al unor meseriași, 
dar afectează, totodată, re
zultatele și prestigiul for-

în dreptul șantierului Pe
trila. Și, deși numărul lor 
este considerat mic, colec
tivul a tras, cu prilejul 
„judecății muncitorești", 

, un serios semnal de âter- 
njă. Cine sînt absentoma- 
nii de profesie ? în ge
neral tinerii necăsătoriți, 
care nu simt încă pe u- 
meri responsabilitatea so

cială a activității lor; dar 
uneori și vîrstnici, de obi
cei dintre cei care se în
curcă la un pahar în 
plus... lată cîteva din mo
tivele invocate :

Mihai Adrian, fierar-beto- 
nist : Am lipsit din cauza 
băuturii...

Ernest Molnar, fierar- 
betonist : Mi-e rușine față 
de colegi și față de condu
cerea șantierului că am 
făcut nemotivate și după 
reîncadrare. Am dat in 
scris că nu se mai repetă.

Constantin Ceaureanu. 
zidar în curs de calificare: 
Am avut niște necazuri 
(pentru care a mai primit 
peste zece învoiri — n.n.).

Ileana G. (s-a aflat insă 
_____________Ion V I jiff__  
(Cuuliiiuare in pag u i-a)
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Diversitate și continuitate
in acțiunile educative

în realizările economice 
obținute de oamenii mun
cii din orașul Lupeni, și 
în mod deosebit de cele 
două întreprinderi minie
re, este încorporată și ac
tivitatea tineretului. Se 
face tot mai mult simțită 
participarea lui la realiza
rea sarcinilor de producție, 
la recuperarea materialelor 
refolosibile și a pieselor 
de schimb, la întărirea or
dinii și disciplinei sub 
toate aspectele. Creșterea 
participării tineretului la 
realizarea sarcinilor de 
p l a n, a angajamen
telor asumate în în
trecere, la întărirea ordinii 
și disciplinei, a fost tema 
analizată zilele trecute în- 
tr-o plenară a comitetului 
orășenesc U.T.C. Asemenea 
analize au avut loc și în 
organizațiile de bază nr. 
4, 6 și 13 A de la I. M. Lu
peni, 2 și 5 I. M. Bărbă- 
teni, 
„Vîscoza", nr. 4 
parație, în cele 
tal, cooperativa 
Iată ce aspecte 
nat dezbaterile : 
comitetului orășenesc, sînt 
formate 6 echipe pentru 
ordine și disciplină. Aces
tea, în colaborare cu or-

a

1 și 5 de" la I. F. A. 
de la pre- 
de la spi- 

„Straja". 
au domi- 
la nivelul

Donarea onorifica de sînge
cei mai cuprinzător mesaj de omenie

ganul de miliție, au orga
nizat acțiuni de control în 
oraș, fiind depistați 38 de 
tineri frecventînd restau
rantele în timp ce erau 
absenți de la sejrviciu ori 
de la școală. Aceștia au

două unități miniere, 
chiar de la preparație.

Din viața 
organizațiilor 

U.T.C.

fost puși în discuției adu
nărilor generale U.T.C., a 
colectivelor de muncă din 
care fac parte.

Informarea prezentată în 
plenara U.T.C. a scos în 
evidență faptul că din to
talul absențelor nemoti
vate în acest an la I. M. 
Brăbăteni și Lupeni, 2 680 
au fost făcute de tineri, o 
bună parte din aceștia fi
ind uteciști. Pentru absen
țe nemotivate și alte acte 
de indisciplină unui nu
măr de 123 de tineri li 
s-a desfăcut contractul de 
muncă, dar foarte puțini 
au fost discutați în adu
nările U.T.C. De fapt în 
cele 15 organizații de bază 
din subteran, de la

și 
s-a 

remarcat că unele adunări 
generale nu se țin cu re
gularitate. Față de această 
inactivitate a unor organi
zații de bază, a unor mem
bri ai comitetelor U.T.C. 
pe întreprinderi, a unor 
membri ai comitetului oră
șenesc, ai biroului său, 
participanții la discuții, 
printre care loan Stuparu 
de la I. M. Lupeni, Maria 
Bărbulescu, I. M. Bărbă- 
teni, Mihaela Lungana, 
I.F.A. „Vîscoza", Marian 
Screiciu de la preparație, 
au formulat aspre critici. 
Marian Screiciu, secretar 
adjunct al comitetului 
U.T.C. de la preparație, a 
subliniat slaba activitate a 
celor 5 organizații de bază 
în-special în domeniul cul- 
tural-educătiv. La prepa
rație nu există nici o for
mație artistică, nici un tî- 
năr nu participă la forma
țiile clubului.

Astfel, în măsurile sta
bilite de plenară au fost 
cuprinse acțiuni politico-or- 
ganizatorice, patriotice și 
cultural educative organi
zate cu tinerii și pentru ti
nerii din întreprinderile 
din orașul Lupeni.

Una dintre cele 
neroase acțiuni cu 
fund caracter 
este donarea onorifică

mai ge- 
un pro- 

umanitar 
de 

sînge, inițiată de Crucea
Roșie ca acțiune de masă 
încă din anul 1962.

Donarea onorifică de sîn
ge reprezintă cel mai .cu
prinzător mesaj de altru
ism pentru bolnavul ano
nim, o datorie cetățenească 
de cea mai înaltă ținută 
morală față de societatea 
în care trăim. în cei 18 
ani, donarea onorifică a 
luat în țara noastră o dez
voltare importantă. Dacă 
în anul 1962 s-a recoltat 
pe cale onorifică doar 27 
la sută din sîngele salvator 
de viață, în anul 1981 do
narea onorifică a ajuns la 
peste 85 la sută media pe 
țară. La Centrul de recol
tare și conservare a sîn
gelui din Petroșani, în 
anul 1962, donarea onori
fică în totalul recoltărilor 
anuale a reprezentat 
la sută. Aceasta spre 
sebire de anul 1981 
recoltarea onorifică
sînge a ajuns în Petroșani 
la 96 la sută din totalul 
recoltărilor. Este o reali
zare importantă a întregu
lui activ voluntar 
Roșie, medici și 
voluntari care au 
convingă în acest

24 
deo- 
cînd 

de

acum, un număr de peste 
4 600 de cetățeni să doneze 
sînge onorific.

Oameni obi.șnuiți, ' de 
vîrste și preocupări dife
rite, donatorii onorifici de 
sînge se detașează prin 
spontaneitatea și modestia 
cu care dăruiesc sînge, 
prin consecvența cu care 
repetă acest gest, calități 
care le oferă, pe drept cu
vînt, atributul de oameni 
deosebiți. Dintre aceștia îi 
putem aminti pe Gheorghe 
Stelejan, electromecanic la 
I. M. Vulcan, distins cu 
insigna de aur de donator 
de onoare, loan Grăjclean, 
miner la I. M. Paroșeni, 
distins cu insigna de ar
gint, Maria Balea, medic 
primar la spitalul din Pe
trila, Mitică Gheorghiu, 
miner la I. M. Dîlja. E- 
xemplele pot continua cu 
peste 500 donatori care au 
fiecare mai mult de 10 do
nații efectuate.

Creșterea permanentă a 
numărului de donatori o-

o
mare 
reali- 
între- 
Roșie 
astfel 

de 
spitalelor 

să pro- 
donarea

de Cruce 
activiști 

reușit să 
an, pînă

Prin largti gamă de produse pe care o desface 
unitatea „Carul cu bere" din cartierul Aeroport — 
Petroșani, se dovedește a fi una din unitățile cu cel 
mai mare vad comercial. Numai la producția proprie 
de produse de patiserie, vinzările zilnice se ridică 
peste 10 000 lei. De Ia mijlocul lunii august, cînd 
nitatea a fost deschisă, și pînă in prezent, planul 
vînzări a fost depășit cu aproape 30 000 lei.

Foto : Șt. NEMECSEK

Autoconducerea și autogestiunea 
muncitorească trebuie aplicate 

cu consecvență la mina PetrHa
(Urmare din pag. I)

și slaba preocupare a ca
drelor tehnico-inginerești de 
la nivel de sectoare și 
mină 
tă a 
lucru.

Din
mar
a

în sprijinirea concre- 
acestor formații de

luările de cuvînt pe 
inea dării de 

propunerilor și < 
mentelor asumate 
sarcinile ce revin 
vului minei Petrila 
nul 1982, așa cum șeful de 
brigadă Gheorghe Duca de 
la sectorul V afirma : „Să 
pornim hotărîți la lucru 
și atunci ne putem realiza 
sarcinile de plan". ~ 
zultă, așadar — cum 
fapt s-au angajat și 
lalți i orbitori, directorul 
minei — că stă în puterea 
colectivului, cu ajutorul 
combinatului minier, să a-

seamă, 
angaja- 
privind 
colecti- 

i în a-

Re
de 

cei-

plice riguros măsurile 
litico-organizatorice 
conomico-sociale stabilite, 
ca printr-o mobilizare e- 
xemplarâ a fiecărui munci
tor, ca participant conștient 
la autoconducerea și auto- 
gestiunea economico-finan- 
ciară, să-și aducă aportul 
la realizarea încă din acest 
trimestru, a nivelului pro
ducției de cărbune ce le 
revine în al doilea an al 
cincinalului calității și efi
cienței.

Colectivul întreprinderii 
miniere Petrila in frunte 
cu comuniștii, are reale 
posibilități ca printr-o mo
bilizare exemplară să fruc
tifice toate resursele de 
care dispun și le sînt asi
gurate, să revină, începînd 
cu trimestrul IV al acestui 
an și îndeosebi din anul 
1982 în rîndul colectivelor 
fruntașe ale Văii Jiului.

MICA

Cabinet juridic

sport Debut în „Cupa
campionilor europeni*1

Echipa Steaua București 
debutează astăzi in noua 
ediție a „Cupei campioni
lor europeni" la baschet 
masculin, întîlnind forma
ția vest-germană B.S.C. 
Saturn Koln. Partida se va 
disputaj cu începere de la 
ora 18, în sala Floreasca 
din Capitală și va fi arbi-

trată de cuplul A. 
(Bulgaria) — Al.
(Italia).

Ivanov
Baldini

☆
Posturile noastre 

dio vor transmite 
de la acest ,joc în 
Radioprogram ului 
serii".'

de ra- 
aspecte 
cadrul 
„Orele

(Agerpres)

VALERICA SANDU, Pe
troșani : Dreptul la conce
diu de odihnă se acordă 
pentru persoanele încadra
te cu contract de muncă 
pe durată ’ nedeterminată 
începînd cu data încadră
rii lor în muncă, motiv 
pentru care acestor per
soane li se compensează în 
bani concediul neefectuat, 
indiferent de numărul lu
nilor lucrate. Persoanelor 
încadrate cu contract de 
muncă pe durată determi
nată, potrivit art. 20 din 
Legea nr. 26/1967, li se a- 
cordă concediu de odihnă 
numai după împlinirea u- 
nei vechimi de 11 luni. în 
consecință, persoanelor în
cadrate temporar în muncă 
— cazul dv. — care lu
crează mai puțin de 11 
luni nu li se poate com
pensa în bani concediul

nu-de odihnă raportat la 
mărul lunilor lucrate.

BRÎNZAN CONSTAN
TIN, Petroșani : Persoa
nele încadrate în muncă 
în toate sectoarele de ac
tivitate, mai puțin cele 
prevăzute în art. 66 alin. 
II din Legea nr. 57/1974, 
beneficiază, în raport 
vechimea neîntreruptă 
aceeași unitate, de un 
de retribuție după 
urmează : între 5—10
3 la sută; de la 10 la 
15 ani — 5 la sută, de la 
15—20 de ani — 7 la sută 
și peste 20 de ani 10 la 
-sută. întrucât din scrisoa- 
-rea dv. nu rezultă între
prinderea la care lucrați, 
precizăm Că persoanele 
care lucrează in industria 
minieră beneficiază, după 
caz, de sporuri de vechi
me neîntrerupta în ace-

cu 
în 

spor 
cum 
ani

© LA MINA PAROȘENI 
s-a desfășurat, cu sprijinul 
cadrelor medicale, instrui
rea unui mare număr de 
muncitori (îndeosebi șefi ai 
formațiilor de lucru) în ve
derea reîmprospătării cu
noștințelor pentru acorda
rea de prim-ajutor.

© LIPSESC creioanele 
din unitățile de papetărie. 
Răbdători, școlarii așteap
tă o dovadă de operativi
tate din partea comerțului 
cu aceste mici articole.
• IN MAI MULTE car

tiere din Lupeni sînt insta
late gazete cetățenești ca- 
re-și îndeplineso menirea, 
publicând periodic aspecte 
din viața cartierului sau 
fotomontaje sugestive care 
popularizează înnoirile a- 
c-estor ani. Există însă și

gazete lipsite de conținut 
(strada Viitorului, blocul M 
2). Aviz asociației de loca
tari din cartierul Vîscoza 
IV 1 (A.M.)
• UNITĂȚILE de desfa

cere cu amănuntul ale 
I.C.S.M.I. Petroșani au a- 
doptat un nou orar : zilnic, 
între orele 10—17,45. Ex
cepție fac magazinele de 
mobilă, materiale de cons
trucții și combustibil, care 
vor asigura desfacerea în
tre orele 8—16. Deci, în

Petroșani, Petrila, Lonea și 
Aninoasa magazinele indus
triale vor practica intens 
vînzarea „la lumina zilei".
• LA I.M. LUPENI, în- 

tr-o dezbatere aprofundată, 
minerii au argumentat că 
în transportul în comun de 
pe raza orașului încă mai 
sînt posibilități de îmbună
tățire a activității. Suges
tia se referă la evitarea 
intrării în stații a 2, 3 au
tobuze, în orele mai puțin 
aglomerate, și planificarea

norifici de sînge este 
sarcină actuală de 
importanță a cărei 
zare cere din partea 
gului activ de Cruce 
o muncă susținută 
ca întreaga cantitate 
sînge necesară 
din Valea Jiului 
vină numai din 
onorifică.

Multe vieți au 
vate cu sîngele donat 
acești oameni

fost sal- 
de 

minunați.

Vieți vor mai trebui să 
fie salvate. Pentru aceasta 
Laboratorul de recoltare 
și conservare a sîngelui și 
spitalele din Valea Jiului 
trebuie să dispună în orice 
moment de cantități sufi
ciente de sînge uman pe 
care să-1 poată utiliza ur
gent în caz dș nevoie.

în activitatea noastră noi 
ne con.ducem după prin
cipiul ca sîngele să aștep
te bolnavul pentru că une
ori bolnavul nu poate aș
tepta sîriWle. p—țrn acest 
motiv apelăm la toți cetă
țenii sănătoși, între 18 și 
60 de ani, să se înscrie în 
rîndul donatorilor, onorifici 
de sînge cu gîndul la fap
tul că oricine poate suferi 
un accident, oricine poate 
avea ■ nevoie de sînge și că 
la un moment dat sănă
tatea și chiar viața oricui 
poate să depindă de efec
tuarea unei transfuzii.

Una dintre îndatoririle 
noastre este aceea de a 
recupera sîngele utilizai 
în transfuzie pentru salva
rea 
de muncă 
din familie. De aici dato
ria de a răspunde solici
tărilor de a dona sînge 3* 
dresate de medicii din sec
țiile spitalicești care în
grijesc bolnavii.

Caldă și sinceră recunoș
tință donatorilor onorifici 
de sînge.

Dr. Virgil MARTIN, 
medic șef, -L.R.C.S.

unui prieten, tovarăș 
sau membră

nota Gest incalificabil
Făceam cunoscută zilele 

trecute binevenita apariție 
în decorul urbanistic mo
dern al bulevardului Re
publicii' din Petroșani a 
unor frumoase jardiniere 
cu flori și plante ornamen
tale. Iar acțiunea va fi 
extinsă și-n alte zone ale 
orașului. Faptul ne bucură 
pe toți. Firește, orice nou 
element de civilizație me
nit să ridice calitatea vie
ții ne aduce căldură în 

. inimi.
Dar încă din prima noap

te după plasarea jardinie
relor, de după „perdeaua" 
întunericului, indivizi lip
siți de simțul civic, au în
ceput să smulgă sau să 
rupă plantele de la locul 
lor aruncîndu-le pe trotu
ar și sUpunîndu-le călcării 
în picioare.

fapte incalifica-
E

eași unitate, după cum lu
crează, la suprafață, sau 
în subteran. De asemenea, 
precizăm că în calculul ve
chimii neîntrerupte în a- 
ceeași unitate, se includ 
toate perioadele de lucru 
care, potrivit legislației în 
vigoare, sînt considerate 
vechime în muncă.

IORDACHE DUMITRU, 
Vulcan: 
cu prevederile 
alin. 1 " “
si art. 
i/1970 
văție 
muncii, indiferent de func
ția ce o ocupă, a obligați
ilor lor de muncă, inclu
siv a normelor de compor
tare se consideră abatere 
disciplinară și se sancțio
nează după caz cu : mus
trare, avertisment, retrage
rea uneia sau mai multor 
gradații ori trepte de retri
buire pe o perioadă de 1—3 
luni sau în cazul celor re- 
tribuiți la nivel de bază,

în conformitate 
art. 100, 

din Codul muncii 
13 din Legea nr. 

încălcarea cu vino- 
de către oamenii

corespunzătoare a mijloace
lor de transport în orele 
de vîrf.
• PRIN MOBILIZAREA 

forțelor proprii, echipa de 
întreținere a telescaunului 
din Paring a încheiat lu
crările de revizii și repara
ții necesare înainte de in
trarea intr-un nou anotimp. 
Este așteptată comisia de 
avizare pentru punerea în 
funcție.
• AGENȚIA B.T.T. a- 

nunță că în această lună

bile s-au petrecut în pri
ma noapte, și-n a doua, cu 
o perseverență demnă de 
o cauză mai bună. în fața 
unui atare gest de vanda
lism, le punem în față 
făptașilor întrebarea : ce
v-au făcut, oameni de ni
mic, aceste elemente deco
rative puse de gospodarii 
orașului de-a lungul trotu
arelor cu scopul de a în
frumuseța tot mai mult 
mediul în care trăim ? 
Dotările edilitare — de 
orice formă sau mărime ar 
fi ele, sînt bunuri ale ob- 
ștei. De aceea trebuie să 
le apărăm de „corbii noc
turni" porniți să atenteze 
la existența lor ; să acțio
năm neîntîrziat, alături de 
organele de ordine, să mo
bilizăm opinia publică.

I. BRADEANU

'diminuarea acesteia cu 
5—10 la sută pe aceeași pe-* 
rioadă, retragerea din func
ție sau categorie pe o du
rată de 1—3 luni și des
facerea disciplinară a con* 
tractului de muncă. Rețineți 
că neprezentarea la servi
ciu la solicitarea unității, 
atunci cînd necesitățile pro
cesului de producție o im
pun, se consideră abatere 
disciplinară și este sancți
onată potrivit legislației a* 
mintite. Deci dv. vi s-a a* 
plicat corect sancțiunea.

BOICU VAS1LE, 
câni : Cu' 
soarea dv. 
că puteți 
fondul de 
operativa de credit din Hîi* 
piceni, județul Botoșani, 
în cazul în care nu mai 
sînteți debitor al coopera
tivei respective și numai 
după trecerea unei perifc 
oade de timp de doi ani.

Constantin GRAURE, 
jurist

Uri*
privire la seri* 
vă comunicăm 

să vă retragețî 
bani de la co

liceu, 
limbi

se fac înscrieri pentru noi 
cursuri de ghizi conducători 
de excursii interne. Con
form prevederilor stabilite, 
sînt așteptați tineri pînă la 
30 ani, absolvenți de 
cunoscători ai unei 
străine.

Rubrică realizată 
I. MUSTAȚA

de
I 
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„Mineritul 
este viata mea4

— Eu m-am născut la Pe- 
trila, in familia mea 

fiind o tradiție. Mineri 
fost străbunicul, 
tata. Tatăl meu, 
maistru 
rol covirșitor

mine-
ritul 
au 
cui, 
era 
un 
mea, insuflîndu-mi dragoste 
și respect pentru această 
nobilă profesiune care este 
mineritul.

Aceste mărturisiri ni le 
făcea, in pragul aniversării 
virstei de 60 de ani, acum 
citeva zile, prof, i 
docent ing. Ștefan 
a cărui viață este 
profund legată de 
de Valea Jiului. Și 
legătură organică 
deosebit de complexă, toto
dată și sugestivă | 
contribuțiile științifice, 
mare valoare teoretică 
practică, desfășurate în 
de ani in învățămintul 
perior minier.

— Numai după ce am a- 
. cumulat fapte de viață, ex
periență în 
in minerit, 
contribui, în mod 
la creșterea generațiilor de 
ingineri mineri și la activi
tatea de cercetare ce tre
buie in mod necesar să se 
impletească continuu și sis
tematic cu producția.

Prof. dr. docent ing. Ște
fan Covaci, șeful catedrei 
Exploatări miniere de la 
Institutul de mine, a acu
mulat o vastă experiență in 
minerit, mai intii ca mai
stru minier, conducător teh

buni
ca re 

minier, a avut 
asupra

univ. dr. 
i Covaci, 
: atît de 
• minerit, 

această 
este și

pentru 
de 

si 
31 

su-

munco directă 
am putut să 

eficient,

i

I
I
I

I

nic, subinginer, apoi ingi
ner. Această experiență s-a 
integrat în bogata și rod
nica muncă didactică (a 
contribuit la pregătirea a 
28 de serii în Institutul de 
mine, deci a citorva mii 
de ingineri mineri din țara 
noastră) și științifică (pen
tru prima dată a elaborat 
cursul, în 3 volume, „Ex
ploatări miniere subtero- 
ne", în 1953, manual pen
tru uzul studenților ; apoi 
tratatul „Exploatarea subte
rană a zăcămintelor de 
substanțe minerale utile",./ 
in două volume ; peste 80 t 
de lucrări științifice publi- t 
CQte în rsrocfi z-iirictca ro_ -
viste de 
participat 
congrese 
neritului, 
membru al 
terhațional 
congreselor 
miniere.

Este o viața a unui co
munist, a unui om înzes
trat cu înalte însușiri _ uma
ne, desfâșurînd o activi

tate obștească apreciată. 
Cu o exemplară conștiință, 
viața profesorului Ștefan 
Covaci se împletește cu 
mineritul - pe care l-a 
simțit aici, în Valea Jiului, 
încă din copilărie — cu 
dezvoltarea și modernizarea 
proceselor de extracție a 
cărbunelui la care participă 
cu idei ștințifice originale.

î. SFĂTARU

prestigioase re- 
specialitate). i. 

la numeroase 
in domeniul mi- 
fiind, din 1961, 

Comitetului in- 
de organizare a 

internaționale

ț 
I 
I

*

Ii

Bătrina aceasta simplă a 
descoperit, la 62 de ani, 
America. Trei luni a stat 
la Chicago, au mai trecut 
vreo trei de atunci, dar o mai 
urmăresc încă neliniștile și 
grijile cotidiene din reșe
dința celebrului de odini
oară Al Capone. Are acolo 
pe fata cea mică, plecată 
legal, în urmă cu 4 ani. 
La niște rude ale soțului. 
Care i-au uitat repede, pe 
motiv că nu îmbrățișează 
credința sectei lor.

Copilul cel mare al fe
tei mele lucrează cu fostul 
meu ginere la un patron. 
Ileana muncește ca femeie 
de serviciu la o bancă, de 
la 5 după-amiază jînî la 
unu noaptea. între 7 dimi
neața și amiază spală și 
asigură menajul la o fami
lie de bogătași, are doar 
de crescut doi copii. La 
Petroșani era casnică. Acolo, 
mulți copii vagabondea
ză, beau, conduc mașini 
noaptea, fac crime, pistolul 
adevărat e „jucăria" cea 
mai iubită.

— Cum contribuie soțul 
la întreținerea familiei ?

— Fostul soț, poate vreți 
să spuneți. S-a luat de 
băutură, își batea nevasta, 
a fost închis, ca să scape

de pușcărie a plătit fata 
mea dolari grei drept cauți
une. N-au mai putut să tră
iască împreună. Acum l-a 
învățat la băutură și pe bă
iatul cel mare. De fapt, nici 
cu fata n-am putut să mă 
înțeleg. Și la masă, parcă-s 
nebuni, urlă, nu poți să 
vorbești cu ei. Ileana a a- 
vut un accident cu mași
na, a stat, multă vreme, în

crase la o fabrică electro
nică, dar au dat-o afară pe 
motiv că nu știe limba, dar 
tot atunci au concediat și 
americani sadea. Acolo totul 
se măsoară în bani, nu mă 
mai mir că a fost prădată 
banca la care lucrează fata 
ori că sînt atîtea crime. Da
că se întîmplă să cazi în 
stradă nu se uită nimeni 
Ia tine. Banii se iau săp-

Legătura de glia străbună reafirmă
un adevăr de netăgăduit

„Nicăieri nu-i mai bine 
ca acasă“

spital, alți dolari cheltuiți, 
zice că acum suferă rău 
cu capul.

— în trei luni ați avut 
posibilitatea să cunoașteți 
marele oraș american.

— Am fost de trei ori la 
film. Din centrul orașului 
pînă în cartierele mărgina
șe ale portoricanilor, ne
geilor, emigranților, faci 
3—4 ore cu mașina. Și fata, 
de acasă la serviciu, pier
de tot atît timp. înainte lu-

iN CULP^ Parazitismul
Toamna se numără... bobocii. Dar se dovedește 

și un anotimp prielnic pentru debarasarea colectivi
tății de indivizii Înclinați spre traiul parazitar. Astfel, 
în dorința de a curma hibernarea în peisajul sordid 
al lenei'și abaterilor antisociale, la 2 octombrie, jude
cătoria din Petroșani a dispus condamnarea la cite 
6 luni, în virtutea prevederilor Decretului nr. 153/1970 
a șapte indivizi, care, în mod premeditat și repetat, 
au încercat să se sustragă obligațiilor sociale ce le 
revin. Au primit un astfel de răgaz de' meditație, 
pentru a se convinge că doar munca cinstită oferă 
posibilități materiale și prețuirea colectivității : Lu
minița Gogan, Gheorghe Borza, Andrei Gazda, Gher
man Balint și Florin Tismănaru din Petroșani. între 
ei s-au aflat și „decanii" traiului parazitar din muni
cipiul nostru Francisc Demeter, în vîrstă de 50 ' de 
ani, fost ospătar, și Ludovic Ianos, mai vîrstnic cu 
un an, care a și uitat că a fost, odinioară, conducător 
auto. Cu alte cuvinte, cei șapte... magnifici ai para
zitismului au cules în această toamnă ce au semă
nat... (Piut. maj. D. CIUVICA).

Aspect de muncă din cadrul secției mașinilor 
de tricotat de la întreprinderea de tricotaje Petroșani. 
In imagine maistrul Ion Socaci, controlează calitatea 
modelelor executate de tricotoarea Georgeta Catrina.

Fulgerări dureroase în universul candid 
ai adolescenței...

Oricare părinte își 
face un titlu de 
mîndrie din faptul 

că, după ani de îndelun
gată educație, a încredin
țat societății un tînăr de 
nădejde care duce mai de
parte, cu demnitate și vred
nicie, torța generațiilor, 
menirea pedagogică a fa
miliei fiind fericit comple
tată și răsplătită în plan 
social de activitatea insti
tuțiilor școlare, a altor 
factori educaționali ; în 
fond „șlefuirea" viitoarelor 
personalități poartă pece
tea unui proces metodic, 
fără hiatusuri, opinia pu
blică eliberînd un adevărat 
„certificat de calitate" tînă- 
rului care urmează să-și 
exercite apoi drepturile, 
dar și obligațiile civice.

Educația tinerei genera
ții trebuie să presupună 
totuși pe lingă însușirea 
normelor de comportare 
demnă, în spiritul umanis
mului socialist, și a unui 
anume fond de circum
specție în integrarea unor 
prietenii sau legături co
legiale, de vecinătate etc., 
întrucît, din păcate, mai 
există unii indivizi care nu 
se sfiesc să exploateze toc

mai sufletul candid, naivi-

tatea unor adolescenți, cu 
care prilej comit infrac
țiuni în paguba lor, a fa
miliilor lor sau a colecti
vității. Paza bună trece 
primejdia rea, spune o 
vorbă din bătrîni, asupra 
moralei ei pline de tîlc

doar îi plătește. Săritor, 
copilul, așa cum învățase 
în familie, la școală, n-a 
mai așteptat tocmeală. Ur
marea — un fapț abomi
nabil, Ion S. se întoarce a- 
casă plîngînd, fără ceasul 
de mînă și fără 4 (patru I)

ANCHETA SOCIALĂ

trebuie să mediteze mai 
ales părinții...

Pe fața lui Traian Co
cotă, din Vulcan, 
nici un semn nu i-a 

înfierat apucăturile de je
fuitor și disprețuitor al 
cutumelor noastre morale. 
Nici „părul" nu și l-a 
schimbat în penitenciar, 
unde efectuase parțial o 
condamnare pentru delic
te grave, darmite... năra
vul. Așa se face că, la 
băutură, într-o seară, i-a 
venit în gînd să se reîn
toarcă la vadul infracțiu
nii, folosind arsenalul se
ducător și viclean al înșe
lării unor copii. L-a găsit 
intr-o stație de autobuz pe 
Ion S., în vîrstă de 12 ani. 
L-a rugat să meargă îm
preună după niște bagaje,

lei pe care îi avusese în 
buzunar. în urma cercetă
rilor lucrătorilor de mili
ție, a reieșit că Traian 
Cocotă s-a mai făcut vino
vat de o faptă similară, 
cu cîtva timp înainte, un 
alt minor fiind păcălit 
inițial de el, pe motiv că 
îl va ajuta la găsirea unei 
rătăcite. Apoi a reieșit că 
autorul fărădelegilor nu 
s-a sfiit să-1 prade pe un 
invalid, la dosar adăugîn- 
du-se infracțiunea de abuz 
de încredere în paguba 
avutului personal.

Periculosul infractor este 
cercetat, dată fiind gravi
tatea faptelor sale antiso
ciale, în stare de arest. 
Legea își va spune răspi
cat cuvîntul, recidiva „be
neficiază" doar de circum
stanțe agravante, în plus

va avea de executat cele 
447 de zile cu care fusese 
eliberat condiționat înainte 
de vreme. Am relatat „is
prăvile" acestui . individ 
lipsit de scrupule, nu din 
dorința de a face vîlvă 
în jurul lui, dimpotrivă 
avertismentul nostru se 
adresează unor părinți care, 
dintr-o bună intenție, pre
zintă relațiile umane într-o 
culoare prea roză, nu țin 
seama de faptul că mai 
există indivizi gata oricînd 
să exploateze, fără mus
trări de conștiință, naivi
tatea, credulitatea unor 
copii ; arborînd masca 
bunăvoinței, solicitînd, chi
purile, tocmai registrul 
normelor de comportare 
însușit de viitoarele vic
time in familie sau în 
școală. Cicatricele unor 
astfel de întîmplări dra
matice vor dăinui multă 
vreme în sufletul copiilor 
înșelați, iată de ce e de 
datoria noastră să îi fe
rim de asemenea împre
jurări, pentru care nu 
sînt ■ pregătiți încă să facă 
față.

Ion VULPE, 
cu sprijinul 

maiorului de miliție 
Ștefan COJOCARU

tămînal, dar în primele trei 
săptămîni trebuie să plă
tești chiria, întreținerea, ra
tele, curentul și cîte altele. 
Abia în ultima săptămînă 
poți face cumpărături. Con
serve de toate felurile, aș 
fi vrut să văd și eu ver
dețuri, o ceapă, un cartof 
ca lumea.

— Vă gîndiți probabil să 
vă revedeți fiica și nepoții...

— Fata nu mai rezistă 
mult acolo. Vrea să vină 
înapoi. De fapt și cînd a 
plecat din țară a fost for
țată de soț, zicea el că le
gea îi dă amîndoi copiii. El, 
cică, a trecut la secta aia,

poate l-au băgat în seamă 
rudele. Mie nu-mi trebui» 
America. Să rămînă urne, 
ricanilor. Ei sînt învățațî 
cu traiul acela. Abia am 
așteptat să vin acasă și s-o 
spun pe-a dreaptă. La Pe
troșani, n-o duc pe roze» 
Sînt văduvă, am doar 800 
de lei pensie. O vreme, 
cînd fata mare a fost pă
răsită de soț, am ținut-o și 
pe ea cu trei copii. A fost 
greu, dar acum i s a pro
mis serviciu. Eu nu m-am 
schimbat, cum voia să mă 
facă să cred Ileana. îmi 
place totuși să trăiesc aici, 
unde m-am născut, poți 
să-mi pui pe tavă toate 
bunătățile lumii, dacă nu 
ai cu cine vorbi, dacă ți-e 
frică la fiecare pas asta 
nu e viață. Nicăieri nu-î 
mai bine ca acasă.

La 62 de ani, Ana G. a 
descoperit America, basmele 
cu raiul pe pămînt, eu ritu
rile de lapte și miere s-aa 
spulberat în fața focurilo® 

-cu arme, a angoasei și de
ziluziilor cotidiene. Pentru 
ea, continentul făgăduinței, 
al aventurii și bunuiui plao 
nu valorează nici cît o 
ceapă degerată. Iubește o- 
bîrșiile Jiului, chiar dac» 
aici duce un trai modest, 
fiindcă, mărturisește e#, 
după experiența americană 
„nicăieri nu-i mai bine ca 
acasă".

Andrei APOSTOL,
It. Victor FARCAȘConștiința muncitorească

? 4nu trebuie să iie doaro „salopetă de sem-cbP4
(Urmare din pag. I)

că după bătaia adminis
trată de soț, coleg de mun
că, n-a mai putut veni la 
șut trei zile).

Ilie Botoroiu. dulgher : 
Am mai băut un pahar în 
plus, dimineața nu. m-am 
simțit bine.

Nicolae David, lăcătuș; 
Am greșit... (mai ales după 
retribuție !).

în alte cazuri, bine mo
tivate, colectivul de mun-

cest sens, secretai ul comi
tetului de partid pe între
prindere Concluziona

— Nouă nu trebuie sa 
ne fie indiferent că unfi 
tineri își petrec timpul 
liber în restaurante, cS 
venit acasă cu chef, us 
foarte bun meseriaș îs 
maltratează soția și copîS 
Avem datoria morală dt} 
a milita și interveni. prfiS 
membrii de partid. prM 
opinia colectivului, pentrfi 
întărirea - continuă a res-

Judecata BuncUoreasc
citori a decis reanalizarea ponsabilității sociale a
unor situații determinate 
de necunoașterea legilor, 
neînregistrarea la timp a 
unor certificate medicale 
etc.

Din propunerile particl- 
panților la discuții (ing. 
Constantin Dincă, maistrul 
principal Iosif Tomșa, șe
fii de echipă Petre Albu 
și Gheorghe Dobre, șeful 
de lot Ion Cirstea și alții) 
am reținut faptul că în 
fața abaterilor comise de 
unii membri ai formați
ilor de lucru, colectivul nu 
a rămas indiferent. în a- 
cest sens s-au propus : 
mutarea disciplinară a 
absentomanilor din echi
pele fruntașe, alcătuirea 
unei echipe a indisciplina- 
ților, încredințarea unor 
tineri în seama meseria
șilor de nădejde, întărirea 
și permanentizarea muncii 
educative, o ofensivă con
tinuă împotriva alcoolului, 
întărirea spiritului de auto
exigență muncitorească etc. 
Hotărîri cumpănite, care 
au ținut cont de gravita
tea abaterilor, dar și de 
faptul că ele au fost co
mise in orele de program 
sau in timpul liber. în a-

muncitorilor noștri. De 
sănătatea fizică și morala 
a fiecăruia dintre ei de-< 
pind rezultatele colectivii 
lui. înalta conștiință mun
citorească nu poate să fie 
doar o „salopetă de se®*, 
viciu", ci trebuie să S<5 
manifeste plenar și exigent 
în viața de toate zilele ptf 
șantier, în familie, în re* 
lațiile cu ceilalți oameni.

Luînd m seamă numă* 
rul relativ mic al nemoti* 
vatelor și absentomanilor 
cu speranța că angajameii 
tele celor căzuți în culpă' 
vor fi respectate, nutrinl 
convingerea, exprimată dq 
majoritatea participant iloț> 
la discuții, că deliberarea: 
publică a „judecății munci
torești" la Șantierul nr. 1 
Petrila al I.C.M.M. și-jf 
atins scopul, avînd darul 
de a contribui la redobîn* 
direa titlului de colectiv, 
fruntaș intre constructorii 
minieri din Vale. în acest 
fel, adoptarea inițiativei 
lansate de ziarul nostru 
nu exprimă doar o adeziu
ne formală, ci o demnă de 
ilustrat manifestare a de
mocrației și autoconduceriî 
muncitorești.
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Prezente
OSLO 7 (Agerpres). — 

Sub patronajul Ministerului 
norvegian al Afacerilor Ex
terne și al conducerii fi
larmonicii din Oslo, in 
foaierul modern al „Kon- 
sert Hali" a fost deschisă, 
expoziția documentară de 
fotografii consacrată vieții 
și activității marelui com
pozitor român George 
Enescu.

Institutul de știința mu
zicii al Universității din 
®slo, in colaborare cu „In- 
term usic Center", a organi
zat un seminar despre mu
zica si cultura românească 
— cu prilejul Centenarului

românești
Enescu —. care se Va des
fășura timp de 12 săptă- 
triîrti.

O
BRAZZAVILLE 7 (Ager- 

press). — George Ilomoș- 
tean, membru al C.C, al 
P.C.tL. ministru de interne, 
care efectuează o vizită în 
R.P. Congo în fruntea li
nei delegații, a avut con
vorbiri cu Francois Xavier 
Katali, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.M., 
ministrul congolez de inter 
ne.

Șeful delegației române a 
depus o jerbă de flori la 
mausoleul „Marien N’Go- 
uabi".

| Conferința la nivel înalt a țărilor din Commonwealth
< ■■■ — 1 1 --------- ■■■' ■ -------- ■ ------------------- “

Comunicat final

La încheierea plenareiC.C. al P.C. Italian
ROMA 7 (Agerpres). 

La Fuma au lUat sfîrșit 
lucrările plenarei C.C. al 
P.C. Italian, in cadrul că
reia au fost examinate pro
bleme cu caracter organi
zatoric. precum și aspecte 
ale vieții internaționale 
actuale.

într-un comunicat publi
cat de „L’Unita" se arată 
eă Pio La Torre a fost co
optat in rîndul membrilor 
Direcțiunii P.C.I. Ca mem
bri ai Secretariatului C.C.

al P.C.I. au fost aleși A- 
driana Seroni și Alfredo 
Reichlin, care a deținut 
pSiă în prezent funcția de 
director al „L’Unita". Din 
Secretariatul C.C. al P.C.I. 
mai fac parte tovarășii 
Enrico Berlinguer, Mario 
Birardi, Gerardo Chiaro- 
monte, Adalberto Minucci 
și Alessandro Natta. în 
funcția de director al zia
rului „L’Unita" a fost ales 
Claudio Petruccioli.

CANBERRA 7 (Agerpres). 
In comunicatul final dat 
publicității la încheierea 
conferinței la nivel înalt 
a țărilor membre ale 
Commonwealthului se ex
primă sprijinul deplin pen
tru cererea țărilor în curs 
de dezvoltare privind or
ganizarea de negocieri glo
bale în vederea reducerii 
sărăciei din lumea a treia 
și a inegalității economice 
dintre statele bogate și ce
le în curs de dezvoltare. 
Este necesar să se depună 
toate eforturile pentru în
lăturarea oricărui obstacol 
din calea acestor negocieri, 
care trebuie să înceapă cît 
mai curînd cu putință —

arată comunicatul, adău
gind că viitoarea reuniune 
la nivel înalt de la Can- 
cun (Mexic) are datoria 
„să ia o inițiativă cuteză
toare pentru angajarea 
Cooperării economice in
ternaționale pe un drum 
nou și constructiv".

Comunicatul reclamă sto
parea cursei înarmărilor, 
în special a înarmărilor 
nucleare, care pun în pe
ricol pacea lumii, risipind 
în același timp resurse ce 
ar putea fi folosite pentru 
dezvoltarea economică mon
dială.

Constatînd instabilitatea 
piețelor monetare, nivelu
rile fără precedent ale do- 
bînzilor, fluctuațiile hao

tice ale parităților moneta- 
re și dezechilibrele în ce 
privesc plățile internațio
nale, comunicatul lansează 
un apel „tuturor guverne
lor, în special ale marilor 
puteri economice, să mani
feste mai multă grijă față 
de repercusiunile politici
lor lor asupra altor țări", 
îndeosebi în problema do- 
bînzilor.

Agențiile de presă relevă 
că în cursul dezbaterilor 
conferinței la nivel înalt 
de la Melbourne s-au înre
gistrat importante deosebiri 
de abordare a chestiunilor 
majore ale omenirii, între 
reprezentanții statelor dez
voltate și cei ai țărilor în 
curs de dezvoltare.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Secretul case- 
tofonului j Republica : 
Munți în flăcări; Uni
rea : Corleone.

PETRILA i Contra
bandiștii din Rajgrad.

LONEA 1 Stele de 
iarnă.

AN1NOASAi 
fără nume.

VULCAN — 
rul 5 Dreptaite 
toți ; Muncitoresc : 
treilea salt mortal.

LUPENI — Cultural: 
Punga ou libelule.

URICANI ; Totul 
dragoste.

Femeia

Lucea- 
pentru

Al

Sesiunea extraordinară a Adunării Poporului
a Republicii Arabe

CAIRO 7 (Agerpres), Du
pă cum informează agen
ția MEN, Adunarea Popo
rului a Republicii Arabe 
Egipt s-a întrunit, mier
curi, într-o sesiune extra
ordinară.

în acest cadru, repre
zentanții guvernului, ai par
tidelor, ai diferitelor cate
gorii sociale au omagiat 
memoria președintelui An
war El Sadat și au condam
nat acțiunea criminală ca
re i-a curmat viața.

S-a dat citire unui mesaj

Agendă economică, energetică 
și tehnico-științifica

al vicepreședintelui Husni 
Mubarak în care se aduce 
un elogiu președintelui 
Anwar Ei Sadat, liderul 
național care și-a dăruit 
viața luptei pentru elibera
rea națională și pentru 
ridicarea temeliei păcii, 
libertății și prosperității.

Participanții la sesiunea 
extraordinară a Adunării 
Poporului au păstrat apoi 
un minut de reculegere în 
memoria președintelui dis
părut.

în continuare, luînd cu- 
vîntul Mostafa Khalil, vi
cepreședinte al Partidului 
Național Democrat, de gu- 
vernămînt, a deplîns dis
pariția președintelui An
war El Sadat, evocînd re
alizările obținute de po
porul egiptean sub condu
cerea sa. Khalil a invitatMOSCOVA (Agerpres). 

în cursul acestui cincinal, 
în U.R.S.S. vor fi construi
te instalații industriale ex
perimentale pentru produ

cerea de combustibil lichid 
sintetic.

Totodată, se vor proiecta 
complexe de instalații pen
tru prelucrarea- cărbune
lui prin metodă cocsifică
rii prin termocontact. La 
uzina „Polimermaș" din 
Tambov se dezvoltă pro
ducția de linii tehnologi
ce pentru vulcanizarea an
velopelor și prelungirea 
CU 20 la sută a duratei lor 
de utilizare. De asemenea, 
uzina va produce instalații 
pentru turnarea anvelo
pelor și obținerea de pro
duse din cauciuc prin me
toda formării în soluție.

O
SOFIA (Agerpres). 

în 1985, ultimul an al ac
tualului cincinal, în R.P. 
Bulgaria se vor produce

48 milioane kWh energie 
electrică. Potențialul e- 
nergetic al țării va crește 
prin darea In exploatare a 
noi capacități și creșterea 
eficienței energetice a e- 
Conomiei. Noile capacități 
se vor construi pe baza 
calculării direcțiilor de 
bază ale dezvoltării vi
itoare,. a energeticii, a Uti
lizării maxime a resurse
lor energetice locale și a 
campaniei de economisire 
a energiei și combustibi
lului. în acest cincinal, se 
vor da în funcțiune termo
centrale cu o capacitate to
tală de 1000 MW, din care 
80 la sută vor funcționa 
pe bază de combustibil lo
cal. Lor li se vor adăuga 
cel de-al patrulea bloc e- 
nergetic la termocentrala 
„Marița—Est—3", de 210 
MW, două noi blocuri la 
termocentrala „Marița — 
Est — 2", de 210 MW fie
care, stații de termoficare

la Ilaskovo, Stara Zagota, 
Iambol si Pazargik.

O
OTTAWA (Agerpres). 

Industria de celuloză și 
liîrtie a Canadei este una 
din cele mai mări consu
matoare de energie din e- 
conomia națională. La sfîr- 
șitUl anului 1980, consu
mul de combustibil și e- 
nergie electrică importa
tă s-a redus în această ra
mură cu 17,2 la sută față 
de 1972 datorită introduce
rii metodelor de economi
sire. în 1980, în această 
ramură sursele interhe de 
combustibil, îndeosebi ar,- 
derea reziduurilor lemnoa
se, constituiau 49 la sută 
din consum. Necesarul de 
combustibil fosil al indus
triei de celuloză și hîrtie 
s-au redus, în perioada 1972 
—1980, cu 0,5 milioane to
ne echivalent petrol, la un 
spor de producție de 18 
la sută.

Egipt
poporul egiptean să rămînă 
fidel principiilor stabilite 
de regretatul conducător 
și să urmeze direcțiile po
liticii sale.

Trecînd apoi la exerci
tarea drepturilor ce-i revin 
prin Constituție, Adunarea 
Poporului a aprobat in 
unanimitate declararea va
cantă a funcției de pre
ședinte al Republicii și pre
luarea funcției de pre
ședinte interimar al țării 
de către Soufi Abou Taleb.

în legătură cu alegerea 
noului șef al statului, ce 
urmează să aibă loc în
tr-un termen care să nu 
depășească 60 de zile, Adu
narea Poporului a aprobat, 
în unanimitate, candidatura 
lui Husni Mubarak pentru 
funcția de președinte al 
Egiptului.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

este , 
I 

_ _ _ _  I 
mul și sănătatea (reluare). I 
11,20 Roman foileton ; I 
„Vîntui speranței" re- « 
luarea episodului 6. I 
12,15 Pagini din opere. »
12.35 Telex. 16,00 Telex. | 
16,05 Teleșcoală. 17,10 | 
Reportaj pe glob. Pa- 
noramic indonezian. | 
17,30 Viața culturală. ’
18.35 Desene animate : !
„Povestiri din Pădurea I 
verde" episodul 22. 19,00 | 
Telejurnal. 19,25 Actu- j 
-”x x- - economică. ,

tineretului. I

TV
9,00 Teleșcoală. 11,00 o-

alitatea
19.45 Ora
20,30 în lumea enigme
lor — serial științific 
episodul 11. 20,55 Pa
gini din istoria teatru
lui românesc. Al. Da- 
villa și Vlaicu Vodă.
21.45 Laureați ai festi
valului național 
rea României". 
Telejurnal.

.Cînta-
22,05

ÎN CADRUL acțiunilor 
de extindere a cooperării 
bilaterale, Mozambicul și 
Malawi au stabilit un 
proiect de realizare a unei 
legături rutiere directe în
tre cele două țări. Noua 
șosea va lega districtul 
Moatize, din Mozambic, de 
Lilongwe, capitala statului 
Malawi, servind și la va
lorificarea în mai mare 
măsură a potențialului zo
nei agricole Angonia.

LA TOKIO s-a deschis 
un simpozion științific in
ternațional în problema 
construcției de roboți, la 
care iau parte peste 700 de 
specialiști din 27 de țări 
ale lumii.. Timp de trei zi
le, participanții vor exa
mina variate probleme ale 
construcției de roboți și a- 
le utilizării lor în diferite 
ramuri industriale, inclu-

siv aspectele sociale, eco
nomice și psihologice ale 
folosirii roboților pe scară 
largă.

CU PRILEJUL celei de-a 
XXXII-a aniversări a înte
meierii Republicii Demo
crate Germane, la Berlin 
a avut loc, miercuri, o pa
radă militară, informează 
agenția ADN. în tribuna 
oficială de pe Karl Marx 
Alee, din centrul capitalei 
R.D.G., au luat loc Erich 
Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., Willy Stopli, 
membru al Biroului Poli-

tic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Horst Sindermann, 
președintele Camerei Popu
lare a R.D.G., alți condu
cători de partid și de stat.

UN NUMĂR de 832 de 
organizații din R.F. Ger
mania sprijină apelul de 
participare la ampla de
monstrație de pace pro
gramată pentru 10 octom
brie la Bonn. După cum 
au anunțat miercuri la o 
conferință de presă or
ganizatorii demonstrației, 
cu trei zile înainte de da
ta stabilită și-au făcut cu
noscută participarea 160 000 
de persoane. Se așteaptă ca 
la acțiune să sosească în
tre 4 000 și 5 000 de per
soane din Olanda, precum 
și 1 200 din alte țări ale 
Europei occidentale.

„Grupul celor ’77“: Pentru un dialog deschis, 
pentru negocieri globale

„Grupul celor 77", cons
tituit în 1964 dar nUmărînd 
in prezent 123 membri, s-a 
întrunit in cursul acestei 
saptămîni ia New York, în 
cadrul celei de-a 5-a reu
niuni anuale la nivelul mi
niștrilor de externe. Reu
niunea a oferit prilejul u- 
nui schimb de opinii asu- 
pra principalelor probleme 
cu caracter economic afla
te pe agenda actualei se
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U., fiind analizate 
cu prioritate multiplele 
aspecte ale edificării noii 
ordini economice interna
ționale și ale reluării ne
gocierilor globale pentru 
extinderea cooperării în 
domeniul economic. Au 
fost, de asemenea, evaluate 
rezultatele diverselor reu
niuni și conferințe prezen- 
tînd un interes special pen
tru țările în curs de dezvol
tare : < nferința de la 
Garaballeda a miniștrilor de

externe ai Grupului, Con
ferința de Ia Nairobi pen
tru sursele noi și regene
rabile de energie, Conferin
ța O.N.U. privind țările cel 
mai puțin dezvolțate, de 
la Paris.

Reuniunea de la New 
York s-a încheiat cu adop
tarea unei Declarații care 
exprimă îngrijorarea par- 
ticipanților față de agra
varea situației politice și 
economice în lume și față 
de absența oricăror pro
grese in instaurarea unei 
noi ordini economice in
ternaționale. S-a relevat că 
înrăutățirea situației mon
diale afectează direct și 
prioritar țările în curs de 
dezvoltare, a căror poziție 
economică s-a erodat cons
tant și grav în ultimul an, 
ca urmare a deteriorării 
raporturilor și condițiilor 
de schimb, a ratelor deo

sebit de ridicate ale infla
ției și dobînzilor înalte 
practicate de statele oc
cidentale industrializate, 
a extinderii măsurilor pro- 
tecționiste și a menținerii 
unor obstacole artificiale 
și rigide în calea comerțu
lui și a schimbului de teh
nologie.

Participanții și-au expri
mat atașamentul față de 
inițiativa „Grupului celor 
77" de relansare a nego- 
cierilor globale asupra co
operării economice inter
naționale, în scopul res
tructurării raporturilor e- 
conomice și comerciale 
mondiale, negocierile fi
ind blocate, în prezent, de 
imobilismul manifestat de 
unele țări dezvoltate în 
angajarea unui dialog au
tentic în cadrul O.N.U. cu 
țările în curs de dezvolta
re.

România, țară în curs de 
dezvoltare, și-a reafirmat 
și cu prilejul acestei ulti
me reuniuni dorința sa de 
a acționa în continuare 
pentru transformarea co
operării între țările în 
curs de dezvoltare într-o 
dimensiune dinamică a re
lațiilor economice interna
ționale, într-o componen
ță de bază a eforturilor 
pentru edificarea unei noi 
ordini ecpnomice interna
ționale. Reprezentantul 
țării noastre a apreciat că 
este deosebit de important 
ca „Grupul celor 77" să-și 
păstreze unitatea și să se 
afirme în continuare ca 
principal promotor al as- 
țiunilor menite să contri
buie la depășirea dificultă
ților actuale, la restructu
rarea mecanismelor și rela
țiilor economice interna
ționale.

Victor MARTALOGU

Grupul de șantiere montaj 
caiane „Vu1can“ București

cu sediul în București, Calea 13 Septembrie 
nr. 168—184, sector 5, telefon 812040

încadrează pentru lucrări în țară și în stră
inătate următoarele categorii de personal 
din toată țara :

— sudori electrici și autogeni autorizați 
sau neautorizați

— zidari șamotori
— izolatori termici
— electricieni
— tinichigii
— fochiști categoriile III—IV
— lăcătuși-montori pînă la categoria 4
Se lucrează regim de 10 ore in acord 

global și simplu.
Se asigură lucru în județele de domici

liu sau In vecinătate.
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