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in spiritul măsurilor adoptate orin
Productivități înalte în abatajeDecretee Consiliului de Stat

AM L XXXVII, NR. 9059
de zi, șefii de 
Grigore Mîndruț, 
Lipsa, Martin

condusă de pri- 
destoinicul șef 
Ioan Miclea IIIroșu

Peste prevederi
12 600
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■ acționăm neîntrerupt pentru 
creșterea producției — bază 

sigură a ridicării nivelului de tras

preocupă de 
bună, sta- 

a populației, 
permanentă 
de consum 

om al mufe

Analiza aprofundată, în
treprinsă cu două zile . în 
urmă de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al 
F.C.R.. măsurile prevăzu
te în vederea încheierii a- 
cestui an agricol și pregă
tirii corespunzătoare a ac
tivității din anul următor 
reflectă, din nou. în mod 
convingător, stăruința cu 
care conducerea partidului 
și statului se 
aprovizionarea 
bilă și ritmică 
de asigurarea 
a necesarului 
pentru fiecare 
eii și fiecare familie, pen
tru marea familie a socie
tății.

Iese în evidență, în a- 
cest context, orientarea 
consecventă, în ansamblul 
politicii noastre agrare, 
spre creșterea producției în 
plan teritorial. Județele ță-

contractările
Cu sentimentul mîndriei 

pe care mi-a produs-o clar
viziunea, oportunitatea și 
umanismul măsurilor ce 
vor prinde viață prin apli
carea recentelor decrete 
ale Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia referitoare la autocon- 
ducerea și autoaproviziona- 
rea teritorială și asigurarea 
aprovizionării cu pîine, făi
nă și mălai în condiții op
time, raționale a populației 
— măsuri reafirmate in șe
dința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
—, îmi exprim, alături de 
toți locuitorii comunei Ba
nița, satisfacția și adeziu
nea deplină față de noile 
reglementări. înfăptuirea 
autoaprovizionării în profil 
teritorial presupune și 
pentru locuitorii comune
lor din municipiul Petro
șani noi inițiative și sarcini 
pentru valorificarea tuturor 
condițiilor pe care le oferă 
această zonă. într-o primă 
adunare în care am luat 
în dezbatere decretele
Consiliului de Stat, aduna
re cu sătenii din Bănița, 
care va fi urmată de adu
nări similare in satele apar
ținătoare Crivadia și Me- 
rișor, cetățenii Viorel Cos- 
tea, Ioan Nistor, Lazăr 
Vladislav și alții au apro
bat cu căldură noile mă
suri și au exprimat pro
puneri și păreri utile pen
tru valorificarea posibili
tăților de creștere a efec
tivelor de animale, fapt ca
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proprii, pentru 
neîntrerupt Ia 

potențialului 
agrar al țării, 

cu

în-
a- 

ale 
ba-

rii sînt chemate să inten
sifice acțiunile de valori
ficare a tuturor' resurselor 
interne și posibilităților de 

- care dispun, pentru a sa
tisface în mai mare măsu
ră cerințele 
a contribui 
dezvoltarea 
economic, 

în strînsă legătură 
această orientare construc
tivă, Comitetul Politic 
Executiv a • accentuat 
seninătatea măsurilor 
doptate prin Decrete 
Consiliului de Stat, pe 
za cărora aprovizionarea 
P'puTâției este a/eza'â. de 
acum, în normele unui 
consum rațional și în con
formitate cu principiile eti
cii și echității 'mcialiste.- 
Opinia publică din în
treaga țară a dat glas de
plinei adeziuni față de a- 
ceste' măsuri. Unele 

I

t Continuare in vng

^encinuare in vag-

Exigențe superioare in

re ne va permite să ne a- 
ducem o contribuție 
însemnată la 
rea populației 
Bineînțeles că 
supune și din 
nelor cu care 
tăm animale și produse a- 
nimaliere să ne sprijine mai 
bine decît pînă acum prin 
oferirea la timp a furaje
lor la care crescătorii 
animale au dreptul, 
constatat și cu acest 
lej că sarcinile ce ni le-am

Ion DBAGOTA.
secretarul comitetului 
partid al comunei Bănița, 

primarul comunei

mai 
apl-oviziona- 
Văii Jiului, 
aceasta pre- 
partea orga- 
noi contrac-.

buna servire a poputației
obtinute de oa- 
de la I.C.S.A.-

Rezultatele 
menii muncii 
A.P. Petroșani în primele 
nouă luni ale anului se o- 
glindesc în depășirile în
registrate : planul de des
facere a mărfurilor cu a- 
mănuntul a fost depășit cu 
peste 3 milioane lei iar 
cheltuielile de circulație au 
fost reduse cu 260 mii lei. 
Creșterea desfacerilor 
reducerea cheltuielilor 
circulație au dus la obține
rea unor beneficii supli
mentare de 1 910 000 lei, 
rabatul comercial fiind rea
lizat în proporție de 101,72 
la sută. Cu aceste rezultate 
s-au prezentat lucrătorii 
comerciali la adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii și au a- 
nalizat activitatea celor 

Și 
de

Și 
forme 

că 
se

dințe de suprastocare, de 
speculă și, de ce să nu re
cunoaștem, menținerea 
amplificarea unor 
de risipă, fac dovadă
nu toți cetățenii țării 
situează la un nivel supe
rior de responsabilitate, de 
conștiință. Măsurile între
prinse au tocmai menirea 
de a combate tendințele 
care sînt contrare interese
lor generale ale societății, 
de a îngrădi orice formă 
de risipă pentru ca din 
grînele țării, din rodul bo
gat al fiecărei toamne să 
fie îndestulat întregul po
por. Este o îndestulare re
ală căci, iată, consumul de 
cereale pe locuitor prevă
zut pentru acest an este 
superior celui din anul 1980.

Sîntem chemați însă, cu 
toții, să veghem la înfăp-

Brigada condusă 
minerul Vasile 
de Ia sectorul 
minei I’etrila.

sectoare ale întreprrn- 
Pentru buna desfă-

două
derii.
șurare a activității de -des
facere a mărfurilor în uni

sQ

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

9

tățile alimentare precum 
și pentru o bună aprovizio
nare. consiliul oamenilor 
muncii a luat măsuri or
ganizatorice printre care 
amintim revizuirea pro
gramului de lucru al ma
gazinelor și adoptarea lui

Gheorghe BOȚEA 
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Continuînd șirul succeselor obținute, colectivul 
sectorului I de la mina Bărbăteni, și în luna aceasta, 
a realizat o producție suplimentară la zi de 312 tone 
de cărbune. Cu rezultatele din această lună, producția 
extrasă peste prevederi de la începutul anului este 
de 7003 tone de cărbune. La baza succesului înre
gistrat de harnidul-colectiv al sectorului 1, stă munca, 
plină de dăruire și abnegație prin care s-a organizat 
mai bine activitatea de producție, reușind să sporeas
că productivitatea muncii în abataje cu 500 kg căr
bune pe post. Cu cele mai bune realizări în această 
lună se înscriu formațiile conduse de Nicolae Roșu 
și Tomolea Pompei, care, utilizînd mai eficient tim
pul destinat procesului de producție cît și utilajele 
din dotare, au sporit vrednicia minerească în abataje.

Pregătirile de iarna 
trebuie finalizate cît mai grabnic

Apariția zăpezii pe vîr- 
ful - munților avertizează 
că au mai rămas puține 
zile pînă la venirea iernii. 
Ce anume s-a înfăptuit din 
programul pregătirilor de 
iarnă la mina Vulcan ? 
Programul întocmit cu par
ticiparea largii a oamenilor 
muncii, a factorilor de de
cizie, supus dezbaterii și a- 
probării consiliului oame
nilor muncii totalizează 45. 
de probleme, de a căror re
zolvare depinde desfășu
rarea normală a procesului 
de producție în perioada 
de iarnă. Inventarierea a- 
cestor măsuri, cu termene 
de rezolvare și responsabi
lități concrete, vizează în 
mod deosebit asigurarea eu 
stocurile de materiale

Orîentări stăruitoare pentru 
o nouă calitate în cercetarea 
consacrată securității miniere

La Centrul de cercetare 
pentru securitate 
din Petroșani,

minieră 
adunarea

S 3 I B U nas

generală a oamenilor mun
cii a întrunit din nou, tră
săturile unui fertil cadru 
de dezbatere constructivă, 
de stimulare a preocupări
lor colectivului pentru creș
terea . potențialului științi
fic al instituției. Cu exi
gența, cu răspunderea care 
sînt dominante ale activi
tății din domeniul securi
tății miniere a fost anali-

Formația 
ceputul și 
de brigadă 
de la sectorul IV ai minei 
Lonea, cu producția su
plimentar realizată în cele 
două decade ale Urnii a- 
cesteia, totalizează un plus 
de 12 600 de tone de căr
bune de la începutul anu
lui. Zi 
schimb
Gheorghe 

cesare unei bune aprovizio
nări a formațiilor de lucru 
cu lemn, cherestea și plasă 
metalică necesară -susținerii 
lucrărilor miniere, revi
zuirea stării de funcționa
litate și punerea în ordine 
a unor utilaje și instalații 
care vor trebui să asigure 
încălzirea instalațiilor pneu
matice din rampele puțu
rilor. Programul pregăti
rilor de iarnă cuprinde și 
măsuri pentru desfășura
rea lucrărilor de la supra
față in condiții mai» opti
me, la stația de tericoane 
cît și probleme social-cul- 
turaie cum sînt cele de în
călzire a băii, a' atelierelor 
mecanic și electric, lucrări 
de reparare a clubului 
muncitoresc pentru desfă- 

zat stadiul realizării sarci
nilor de plan pe acest an, 
au fost jalonate direcțiile * 
prioritare ale activității 
pentru trimestrul IV 1981. 
în aceeași notă de exigen
ță, adunarea generală a 
dezbătut sarcinile anului 
1982, din partea tuturor ce
lor care au luat cuvîntul 

'reieșind orientarea generală 
spre o nouă calitate în cer
cetarea consacrată securi
tății miniere.

Preocupările din acest an. 
lucrările realizate în bene
ficiul unui mare număr de 
unități productive, _ volu
mul sporit de muncă de-

Ion MUSTAȚĂ
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Balint, Gherasim Ciut.iș, a- 
lături de experimented ii 
mineri Alexandru Mitr iș, 
Lajos Toth, Aurel Udrea, 
Constantin Filoteanu si cei
lalți membri ai formației 
au realizat și depășit preli
minariile stabilite, printr-o 
organizare ireproșabilă a 
activității de producție. în 
același ritm al muncii mi
nerești s-au înscris si noii 
încadrați Vasile Dulca, \- 
dalbert Koloji, Ioan Hidet. 
Vasile Fluturaș și Emil 
Botezatu, care nu au nici 
o absență nemotivată din 
procesul de prpdu< lie. fi
ind exemple de disciplină 
și dăruire- profesionala. 
Harnic ia acestor oameni i 
făcut ca să crească produc
tivitatea în abataj cu 1(1(0 
kg cărbune pe post. Rezul
tatele obținute de colecti
vul condus de brigadierul 
Miclea îl situează pe locui 
fruntaș in întrecerea socia
listă în cadrul întreprinde
rii la abatajele frontale 
cu susținere individuală.

un număr 
Acestea se 

conduc-

șurarea normală a acțiuni
lor cultural-educative și 
sportive.

Din cele 29 măsuri pre
văzute a se finaliza pînă 
la 15 octombrie au rămas 
nerezolvate 
de trei, 
referă la izolarea 
telor de agent termic pen
tru diminuarea pierderi
lor pe conductă, la comple
tarea cu geamuri la morile

Iosif BOI AN 
inginer șef I.M. ' ulcan
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Muncă, 
educafie, | 
cultura

DIMENSIUNI ALE ’ 
CONȘTIINȚEI
MINEREȘTI |

De la mijlocul aces- a 
tei luni iu Valea Jiului j 
a început sub genericul 
„Muncă,* educație, cui- | 
tură — dimensiuni ale I 
conștiinței minerești' S 
un amplu program dc | 
manifestări politico-i- . 
deologice și cultural-e- 3 
ducative care se desfă- 
șoară sub egida Const- ; 
liului municipal de e- > 
ducație politică și c„l 
tură socialistă, 
sfîrșitul 
concepția 
valoarea 
(simpozioane, 
iri, dezbateri, spectaco
le susținute in 
prinderile miniere, 
cluburi 
cultură 
ții,

cui- ț 
pînă la | 

anului. Prin . 
originală și ț 

acțiunilor • 
consfătu- |

slimu- 
politi- 
cultu-

intre- 
in 

și case de
—, expozi

ții, sesiuni de comu
nicări etc.) viața educa
tivă. și culturală din 
Valea Jiului trece ' în- 
tr-o etapă calitativ no
uă, pornită de la legă
tura directă cu minerii, 
cu oamenii muncii, co
ordonată de carac
teristica culturii socia
liste. Valoarea manifes
tărilor constă in 
larea activității 
co-educative și 
ral-artistice, care se im- I 
plică în viața socia'-c- j

I 
I 
I 
I 
I 
I

plică in viața 
conomică, pentru a par
ticipa cu eficiență spo
rită la crearea unor po
sibilități diverse și a- 
tractive, așa cum slut 
și preferințele mineri
lor, pentru petrecerea 
timpului liber intr-un 
mod folositor și eficient 
în procesul dc educație 
multilaterală a persona
lității oamenilor care 
trăiesc și muncesc in 
Valea Jiului. (T.S). ■



2 Steagul ioșu
RSȘÎW!

JOI, 22 OCTOMBRIE 1981
HHMIWtWrffiwiWitriWIlFf»aisa,

I FEMEILE participante active la 
aotoconducerea și aotogestiunea 

mimcitoreascâ
La Petroșani a avut loc 

o dezbatere cu tenia „Pre
ședinta comisiei de femei, 
participantă activă la so
luționarea hotărîrilor lu
ate de consiliul oameni
lor muncii din întreprin
dere". la care au parti
cipat membre ale biro
ului Comitetului munici
pal al femeilor, președin
te ale comitetelor și co
misiilor de femei din ora
șele și întreprinderile 
municipiului. Acțiune or
ganizată in cadrul mani
festărilor „Muncă, educa
ție, cultură" de Con
siliul municipal de e- 
dueație politică și cul
tură socialistă în colabo
rare cu Comitetul muni-_ 
cipăl al femeilor, dezba-' 
terea a scos în relief un 
aspect cu profunde sem
nificații : femeile zilelor 
noșstre iau parte tot mai 
activă la adoptarea ho
tărîrilor în consiliile oa
menilor muncii din în
treprinderi, ca membre 
ale acestora.

Această realitate a fost 
demonstrată prin inter
vențiile unor președinte 
de comisii de femei. La 
C.C.S.M. Petroșani — a- 
răta dr. ing. chimist Ele
na Hîndoreanu — fe
meile dețin o pondere de 
30 la sută în colectivul 
de cercetări. „Ca repre
zentantă a lor în consi
liul științific, duc 
în fața organului de con's____________________________

ducere colectivă mu.te
probleme cu care -te con
fruntă femeile in aeti"’ 
tatea de cercetare, 
tindu-le astfel 
deile, soluțiile 
oase propuse

- itivi- 
’> aju- 
ca i- 
judici- 

de ele 
în studii și lucrări să fa
că obiectul hotărîrilor a- 
doptate de consiliul ști
ințific al C.C.S.M. în 
vederea materializării".

La rînduj ei, președin
ta comisiei de femei de 
Ia l.M. Paroșeni, Maria 
Pavel, a evidențiat ex
periența bună din dome
niul calificării : „Azi, 107 
femei din întreprindere 
sînt calificate în meseria 
de lăcătuș, strungar, fre
zor, iar alte 14 femei ur
mează în prezent cursu
rile de calificare pen
tru lăcătuș și ■ elec
trician. De fiecare da
tă. cînd se iau hotărîri 
în c.o.m., trec pe la lo
curile de muncă ale fe
meilor aducîndu-le aces
tora la cunoștință11.

Alte aspecte ale acti
vității lor, în consiliul oa
menilor muncii au fost 
evidențiate de președin
tele comisiilor de femei 
de la S.S.H. Vulcan 
I.A.C.C.V.J. Petroșani. 
I.A.C.C.V.J., unde 75 
sută din personal sînt 
mei, arăta președinta 
misiei acestora, Maria 
îeș, la intervenția și 
sistențele ei în c.o.m. 
fost luate măsuri pentru 

și 
La 
la 

fe- 
co- 
Fe- 
in- 
au

înlăturarea factorilor de 
îmbolnăvire profesională 
a femeilor care-și desfă
șoară activitatea, în nu
măr mare, la cantine, lu- 
crînd cu multă apă rece. 
Măsuri au fost luate și 
pentru îmbunătățirea do
tării grădinițelor de co
pii patronate de între
prinderile miniere, schim- 
bîndu-se mobilierul și 
completîndu-se obiectele 
de joacă. Prin cuvîntul 
dus în c.o.m. președinta 
comisiei de femei — spu
nea Mihaela Cucu, de la 
S.S.1I. Vulcan — în ca
drul I.R.I.tj.M.P.-ului au 
•fost soluționate probleme 
ca amenajarea vestiarelor 
și a camerei intime pen
tru femei, calificarea a- 
cestora, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. A 
crescut totodată și con
tribuția femeilor în rea
lizarea sarcinilor de plan, 
gospodărirea și înfrumu
sețarea incintelor secțiilor 
întreprinderii, întărirea 
ordinii și disciplinei.

Dezbaterea a scos în 
evidență ca o cerință, im
plicarea mai activă a fe
meilor din întreprinderi
le municipiului în ampli
ficarea procesului de edu
cație moral-politică, a ac
țiunilor pentru cunoaște
rea legislației socialiste, 
întărirea ordinii și disci
plinei.

I. BALAN j

Creșterea producției — bază sigură 
a ridicării nivelului de trai

(Urmare din pag. I)

tuirea neabătută a bunei 
aprovizionări, la un consum 
rațional „ care să elimine 
orice căi de risipă. Ia afir
marea puternică a eticii și 
echității socialiste, principii 
izvorîte din profundul de
mocratism al orînduirii 
noastre.

în Valea Jiului, aprovi
zionarea populației se află 
mereu în preocupările de 
lucru ale organelor locale 
de partid și de stat pen
tru ca satisfacerea cerin
țelor de consum să decurgă 
în mod corespunzător. 
Ceea ce se cere fiecărui 
consumator, în calitatea sa 
de producătoi- de bunuri 
materiale este să participe

Pregătirile de iarnă
(Urmare din pag. I)

de rambleu și repararea 
acoperișului de la casa ma
șinii de extracție puțul 
7 Noiembrie. Pregătirile 
necesare s-au făcut, dar 
lipsa cartonului asfaltat și 
a geamurilor din depozi
tul central întîrzie recepția 
lucrărilor amintite. Cele 
16 măsuri prevăzute pentru 
perioada pregătirilor de 
iarnă a se rezolva cu ter
men de recepție, sfîrșitul 
lunii noiembrie, au un 
stadiu avansat al lucrări
lor, unele din ele fiind de
ja finalizate. Spre'exemplu 
betonarea drumului uzinal 
dintre depozitul de explo
ziv și carburanți, repara

cu tot mai multă eficiență 
la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Este timpul ca 
cei care absentează din 
producție sau nu participă 
pe măsura posibilităților la 
realizarea îndatoririlor pro
fesionale să înțeleagă că 
efectul atitudinii lor retro
grade se regăsește în nive
lul de trai al tuturor. Față 
de aceste manifestări este 
necesară o atitudine de ne- 
îngăduință din partea co
muniștilor, a membrilor 
formațiilor de muncă, ast
fel încît să fie eradicată 
concepția greșită potrivit 
căreia unii se socotesc în
dreptățiți să ceară, dar se 
socotesc în același timp 
scutiți de îndatorirea de a 
produce !

rea și montarea plugului, 
pentru deszăpezirea liniilor 
C.F.I., înlocuirea coloanei 
de rambleu pe suitoarele 

Terezia și Carlus etc. Au 
fost demarate și lucrările 
de reparații a clubului mi
nier, prevăzute a se termi
na în 1 decembrie, dar da
torită dispersiei forței de 
muncă în această perioadă, 
lucrările de reparații merg 
mai lent la acest obiectiv. 
Recent, împreună cu co
mitetul sindicatului au fost 
analizate posibilitățile de ' 
a devansa termenul de fi
nalizare a acestor repara
ții, mai cu seamă că tinerii 
noștri au nevoie de viață 
cultural-artistică. Din a- 
cest punct de vedere la

în colectivele muncito
rești din municipiul nos
tru, adeziunea exprimată 
față de recentele măsuri 
adoptate prin Decrete île 
Consiliului de Stat și a 
căror fermă aplicare a fost 
indicată de Comitetul Po
litie Executiv al C.C. al 
P.C.R., este susținută prin 
fapte de muncă revelatorii. 
Este singurul răspuns ce 
trebuie dat de fiecare for
mație de lucru, de toți oa
menii muncii, în dubla lor. 
calitate de producători și 
consumatori, grijii și a- 
tenției cu care srntem me
reu înconjurați, măsurilor 
întreprinse pentru continua 
satisfacere a cerințelor 
noastre.

căminele muncitorești unde 
contam să se desfășoare 
o activitate susținută, a- 
ceasta se dovedește a fi ne
satisfăcătoare. De aceea, 
vom suplimenta forța de 
muncă realizind o mai in
tensă activitate pentru de
vansarea cu 10 zile a ter
menului programat.

Desfășurarea . normală a 
activității productive în 
perioada anotimpului fri
guros, solicită efortul per
manent al întregului colec
tiv ■ pentru concentrarea 
forțelor în timpul care 
ne-a mai rămas disponibil, 
să se realizeze integral mă
surile prevăzute în pro
gramul pregătirilor de iar
nă.

Exigențe superioare in
buna servire a populației

(Urmare din pag. ll

la cerințele . cumpărători
lor, acordînclu-se atenție 
deosebită Ordinului M.C.l. 
privind realizarea planului 
la achiziționarea sticlelor 
și borcanelor, urmăririi zil
nice de către șefii de uni
tăți, de toți lucrătorii co
merciali, realizării zilnice 
a planului și impulsionarea 
livrărilor de la furnizori. 
Pentru completarea fon
dului de marfă* biroul co
mercial a adus prin relații 
directe cu diverși furnizori 
din țară mărfuri în valoare 
de peste 7 600 000 lei, măr
furi cu ajutorul cărora s-a 
reușit să se echilibreze ba
lanța dintre planul de a- 
provizionare și desfacere. 
Au fost luate măsuri să 
nu pătrundă în rețeaua co
mercială mărfuri cu ter
menul de garanție depășit 
sau necorespunzătoare. Sec
torul alimentar a reușit 
să-și îndeplinească și de
pășească sarcinile de plan 
care i-au revenit pe aceas
tă perioadă cu toate greu
tățile 'care le-a întîmpinat 
din partea unor furnizori 
(I.C.R.A., C.C.A.I.C., I.L.F.
Hunedoara, I.L. Simeria) ca
re nu au respectat obliga
țiile contractuale, nelivrînd 
mărfuri în valoare de peste 
21 milioane let Și în sec
torul Alimentație publică 
au fost obținute rezultate 
bune în această perioadă : 
a crescut ponderea prepa
ratelor culinare în propor
ție de 60 la sută din des

faceri, rentabilitatea uni
tăților de alimentație pu
blică a fost realizată și 
depășită cu 0,10 procente ; 
au fost luate măsuri pen
tru a se termina în cel mai 
scurt timp însilozările și 
conservările pentru sezo
nul rece la toate unitățile, 
în continuare au fost ana
lizate și dezbătute princi
palele sarcini ce stau în 
fața comerțului în anul 
viitor, au fost prezentați 
principalii indicatori de 
plan. Participanții la dez
bateri — Gheorghe Deme
ter, Ana Szabo, Elena Gu- 
ță, Nicolae Alexa, Elena 
Sloveschi, Vintilă Borhină, 
Ana Drăgan, Alexan
dru Saucă, Ana Bă
lan, ■ Voicu Ungur, Iosif 
Demeter, au arătat gre
utățile cu care s-au con
fruntat în această perioa
dă, venind cu propuneri 
pentru îmbunătățirea ac
tivității din comerț. De a- 
semenea, au arătat că mo- 
bilizîndu-și forțele de care 
dispun vor contribui la a- 
plicarea măsurilor referi
toare la autoconducerea și 
autoaprovizionarea terito
rială, la asigurarea aprovi
zionării în bune condiții a 
populației din Valea Jiului 
și cu sprijinul pe care îl 
vor .primi de la Direcția 
comercială a municipiului 
și de la organele locale de 
partid și de stat, stă în pu
terea lor ca și în anul vi
itor să-și realizeze sarcinile 
de plan pe care le-au dez
bătut și aprobat.

(Urmare din pag. I)

asumat pe acest an se rea
lizează. în perioada celor 
nouă luni trecute din acest 
an crescătorii de animale 
din comuna Banița au pre
dat in baza contractelor în
cheiate cu statul 71,4 tone 
de carne, față de 70 de to
ne cît ne revenea' prin 
plan, 5,5 tone de lînă, adi
că sarcina pe întregul an 
1981, 95 hi de lapte, față 
de 90 hl cît era planificatOrientări stăruitoare pentru o nouă calitate în cercetarea consacrată securității miniere

(Urmare din pag. 1) 

pusă pentru realizarea te
melor ivite in afara planu
lui confirmă capacitatea 
colectivului C.C.S.M. de a 
soluționa, cu promptitudi
ne și la un nivel calitativ 
corespunzător, cerințele 
actuale ale industriei ex
tractive și de preparare a 
substanțelor minerale utile. 
Iese în evidență contribu
ția adusă, prin studiile rea
lizate în acest an, la crește
rea securității muncii în 
condițiile extracției cu 
combine, pentru minele din 
Valea Jiului, la elaborarea 
metodelor și mijloacelor de 
reducere a prafului în pre- 
parațiile de cărbune, apor
tul la soluționarea altor 
probleme pe tema degază- 
rii stratelor, captării pra
fului ș.a. De asemenea, se 
emarcă contribuția C.C.S.M. 
la elaborarea proiectelor 
necesare redeschiderii sau

Să. sporim contractările
de animale

.și alte produse. Numărul 
porcinelor predate pînă în 
prezent se ridică la 51 .ca
pete.

Deși pînă 
tă dată nu 
mit sarcinile 
nul 1982, noi 
șat acțiunea 
tractare, avînd 

la aceas- 
am pri- 

pentru a- 
am declan- 

de con- 
la ora ac

dezvoltării unor capacități 
de producție de la unități 
carbonifere, la îmbunătăți
rea normelor departamen
tale de protecția muncii, a 
instrucțiunilor anexă la 
N.D.P.M.. Activitatea colec
tivului a fost orientată spre 
afirmarea cercetării apli
cative, cu eficiență imedia
tă în producție și este con
tinuată stăruitor preocu
parea pentru soluționarea 
problemelor de bază ale 
beneficiarilor, îndeosebi ale 
unităților din Valea Jiului. 
Alte orientări și direcții în 
care se acționează la 
C.C.S.M. se referă la asi
gurarea calității studiilor 
prin abordarea mai multor 
variante de soluționare și 
alegerea variantei care răs
punde în cea mai mare 
măsură cerințelor benefi
ciarului, la creșterea con
tribuției C.C.S.M., alături 
de efortul unităților eco
nomice, pentru reducerea 

tuală încheiate un număr 
de 15 noi contracte pentru 
creșterea și predarea de 
porcine și 30 de contracte 
pentru predarea de tineret 
bovin.

în lumina reglementări
lor și a sarcinilor ce ne 
revin, va trebui să 
ne intensificăm preo

importului și, în acest sens, 
la sporirea participării a- 
cestui colectiv pentru dez
voltarea exportului, de gîn- 
dire tehnică și de produse.

Toată această problema
tică s-a regăsit în crrvîntul 
participanților la dezbateri 
— Pavel Brtir, Mihai Za- 
perejan, loan Matei, loan 
Vînătoru, Maria Marcău, 
loan Burlee, Sabin Tat, Mi
hai Pătrașcu, Magdalena 
Demeter, Vasile Berar, 
Gheorghe Micheș, Petru 
Roman — care s-au referit 
la numeroase resurse inter
ne, de îmbunătățire a ac
tivității laboratoarelor și 
la nivelul centrului. Fi
resc, au fost făcute propu
neri judicioase, rod al ne
întreruptelor stăruințe și 
căutări pentru dezvoltarea 
cercetării, în strînsă legă
tură cu producția, pentru 
întărirea bazei materiale 
proprii, îmbunătățirea co
laborării cu unitățile bene

cuparea pentru recoltarea 
tuturor rezervelor de fura
je de care comuna noastră 
dispune, pentru creșterea 
producției de cartofi, sfeclă 
furajeră, pentru a asigura 
în acest fel pe de o parte 
autoaprovizionarea locui
torilor comunei', iar, pe de 
altă parte, pentru a ne a- 
duce o contribuție mai 
substanțială la fondul de 
mărfuri destinat aprovi
zionării populației și a in
dustriei cu materii prime.

ficiare, toate avînd' ea fi
nalitate optimizarea activi
tății colectivului. Pe baza 
cunoașterii cerințelor ■_ u- 
rente și de perspectivă ale 
unităților beneficiare, au 
fost sugerate noi teme 
de cercetare, făcîndu-se a- 
pel la potențialul creativ 
al colectivului în vederea 
abordării cu curaj și apli
cării nemijlocite în lucră
rile de viitor, a elemente
lor tehnicii „de virf“, a 
celor mai noi cuceriri ști
ințifice’ în domeniu.

Realizările obținute de 
colectiv, prestigiul cu care 
Centrul de cercetare pen
tru securitate minieră din 
Petroșani se înscrie în an
samblul cercetării ștrițifî- 
ce și tehnice oferă garan
ții ale unei activități me
reu superioare, în ritm 
și la nivelul progresului 
înregistrat prin moderni
zarea industriei extractive.

■I
I

© DESFACERI RECORD, 
în numai trei săptămîni 
trecute de la deschidere, 
noua unitate, nr. 18, de le
gume și fructe din Vulcan 
(șef unitate Victoria Pur- 
ghel) se prezintă cu un vo
lum de desfaceri record: 
80 de tone vinete, 15 tone 
gogoșari, 20 tone ardei ca- 
pia, 14 tone struguri, 12 
tone roșii și alte legume
• EDILITARA. în cen

trul civic al orașului Lu-

peni a fost trasat în ulti
mele zile amplasamentul 
unui nou bloc — nr. 4, cu 
72 de apartamente și spații 
comerciale la parter. Exe
cuția noulpi obiectiv social 
— front de lucru pentru 
1982 —, a fost încredințată 
constructorilor șantierului 
nr. 2 din Deva al T.C.H.

© O ACȚIUNE NECE
SARA. La Dacia — Auio- 
service Paroșeni a fost de
clanșată o acțiune de pre
gătire a incintei 
condiții de iarnă. In cadrul 
acestei acțiuni, la care par
ticipă întreg personalul 
prin muncă patriotică în

pentru

timpul liber, va fi împrej
muită actuala incintă a 
stației și se va asigura un 
stoc suplimentar de piese 
necesare executării repa
rațiilor la nivelul cerințe
lor clienților.

@ ADRESE CARE IN
TERESEAZĂ. ® Localul 
în care a funcționat pînă 
nu demult magazinul au- 
to-moto, în prezent mutat, 
a fost preluat de coopera
tiva Unirea Petroșani care 
l-a reamenajat. Aici sînt 
prezentate pentru revalori
ficare obiectele de uz cas
nic preluate de la cetățeni 
și recondiționate de coope-

rativă. Tot aici funcționea-| 
ză centrul de primire de la I 
populație a obiectelor de I 
îmbrăcăminte și lenjerie | 
pentru curățatul chimic și 
spălat și centrul de închi
riere a materialelor sporti
ve. @ De la 
rea 
am aflat că atelierul 
confecții la comandă 
țesături și 
bărbați și 
mutat din 
dezafectat, 
ză să fie demolat din Pia
ța Victoriei, pe strada Re
publicii la numărul 17.

Toma ȚAȚARCA

@ De la conduce- 
aceleiași cooperative 
............................... de

din 
piele (pentru 

femei) a fost 
imobilul vechi, 
și care urmea- I

Programu.1 
deschiderii cursurilor 

universității politice și de 
conducere — filiala Petroșani

Deschiderea cursurilor la' Universitatea politică 
și de conducere, filiala Petroșani, anii I, II, III, IV, 
va avea loc în ziua de joi, 22 octombrie 19BT, ora 17, 
în sala mică a Gasei de cultură din Petroșani.
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Bărbați care onorează titlul de miner

Cu conștiința datoriei 
împlinite

La începutul acestui an, 
brigada condusă de cunos
cutul miner Dumitru Sabău 
de la sectorul V al 
Vulcan se număra 
formațiile de lucru cu cele 
mai bune rezultate la nivel 
de întreprindere. Odată cu 
luna martie, vrednicul mi
ner Dumitru Sabău a îm
plinit vîrsta primirii „basto
nului de mareșal" și a tre
cut în rindul minerilor pen
sionari. Pentru 
ritmului de lucru, 
și disciplinei 
ținerea unor 
de bune se 
tac care să 
ma brigăzii, 
pentru că nu 
meni competenți în briga
dă, ci pentru că era greu 
ca dintre atiția buni să fie 
ales unul, in cele din ur
mă a fost numit unul din 
cei mai destoinici mineri 
ai brigăzii, un bărbat vred
nic pe fața căruia se pu
tea citi Cutezanța și dîrze- 
nia omului hotărît să în
frunte muntele, să-i condu
că pe ortaci spre rezultate
le care să-i situeze printre 
formațiile de lucru din frun
tea ierarhiei minerești. A- 
cest om se numește Traian 
Borșa, miner cu o vastă ex
periență a muncii subterc- 
ne.

minei 
printre

menținerea 
a ordinii 

și, desigur, ob- 
rezultate la fel 
căuta un 

treacă la 
Se căuta 
se găseau oa-

or- 
cîr- 
nu

Și, intr-adevăr, Traian 
Borșa s-a dovedit a fi un 
bun conducător și organiza
tor. Faptele dovedesc acest 
lucru : obținerea unui plus 
de aproape 5000 de tone 
de cărbune față de planul 
brigăzii, realizarea unei 
productivități la zi in me
die de peste 7,2 tone/post, 
față de 6,1 planificat.

- La început a fost mai 
greu, ne spunea brigadie
rul Troian Borșa. în scurt 
timp însă, ajutat de șefii de 
schimb Gheorghe Josan, 
G-igcre Costea, Conffton-

Precizare
Ne-a vizitat deunăzi Ni- 

colae Almășan, un tînăr 
electrician de la I.U.M.P., ca
re, la 28 de ani, prezintă 
o frumoasă carte de mun
că — lf ani vechime în a- 
ceeașî întreprindere, de a- 
semenea cu o familie în
chegată, în care cei doi 
copii ai săi beneficiază de 
o aleasă creștere. Acest tî
năr se arăta mîhnit că nu
mele său a apărut într-una

din rubricile noastre săp- 
tămînale „în culpă", după 
cum se știe, rezervată pa- 
raziților sociali. Iată cum, 
fiindcă nu este vorba de 
o greșeală a noastră, întîm- 
plarea a făcut ca doi oa
meni complet deosebiți în 
comportare să poarte ace- 
lașT nume, fără a fi măcar 
rude. în acest context con
tradictoriu, facem cuvenita 
precizare: electricianul Ni- 
colae Almășan este un bă
iat de ispravă, despre el 
am auzit numai cuvinte 
de laudă, în vreme ce o-, 
monimul său suportă rigo
rile legii pentru că a igno
rat, premeditat, normele 
și principiile eticii și echi
tății 
bine 
tarea 
pilda 
sâ-și 
de vizită" demnă și prețui
tă de toată lumea. (I.V.)f

noastre socialiste. Ce 
ar fi ca după execu- 
pedepsei să urmeze 
tizului său, adică 

întocmească o „carte

ie profesională1 X

tin Toma și Gheorghe Mi- 
hăilescu am instituit o dis
ciplină fermă, respectarea 
cu strictețe a tehnologiei de 
lucru, corelarea exactă a 
ciclurilor de perforare, puș- 
care, evacuare, armare în 
abatajul cameră unde lu
crăm. Absentomanii sau in- 
disciplinații n-au ce căuta 
în brigada noastră. Dacă 
la prima abatere, în urma

Ținîncl seamă ele locul 
său de baștină Constantin 
Popescu este oltean get-be- 
get, dar de aproape un 
sfert de veac se numără și 
el printre fiii Văii Jiului. 
De atita timp muncește în 
mod statornic ca strungar 
la secția de preparare din 
Petrila a I.P.C.V.J. Mese
riaș priceput și conștiin
cios, tot timpul l-a preocu
pat buna funcționare a ben
zilor,. elevatoarelor, sitelor, 
centrifugelor, a întregului 
proces de înnobilare a căr
bunelui extras de minerii 
de la Lonea, Petrila și Dîl-

ră cărbunele, să funcțione
ze fără opriri accidentale.

Acest strungar destoinic 
și priceput este mereu 
preocupat să aducă rațio
nalizări, să facă inovații, 
care să contribuie la o 
rhai bună funcționare a u- 
tilajelor, la reducerea chel
tuielilor materiale și ușu
rarea muncii. .4 conceput 
un dispozitiv pentru strun- 
jirea pieselor mari,
la locul de funcțtonare 
utilajelor, iar un altul

Uiî pius de 
participare peste 

obligațiile 
de serviciu

chiar 
a 

cu

realizat un dispozitiv 
dințate, 
pentru 

de

„Să mtiiscim și să trăim în chip comunistU

„judecății 
nostru nu 
excludem
- Deși 

de lucru 
spunea ing. Cristian Dines- 
cu, șeful sectorului V, 
gada lui nea Traian se 
vedește a fi deosebit 
compactă și omogenă, 
ceasta prin creșterea 
formarea noilor 
printre care aș aminti 
cîțiva dintre cei mai 
neri : Petre Butnarii^ 
lae Sirgîi și Gheorghe 
De fapt, 15 din

brigăzii" ortacul 
se îndreaptă, il 

dintre noi.
este o formație 
corirplexă, ' ne

bri - 
do- 
de 
A- 

și 
încadrați, 

i pe 
ti- 

Nico- 
Goia. 

cei 
peste 40 de membri ai bri
găzii au Tost formați la 
„școala proprie" a abata
jului. Noii încadrați, bucu- 
rîndu-se de sprijin și în
drumare se integrează re
pede în conduita tuturor 
membrilor brigăzii. Prin, e- 
xemplu personal, prin 'sti
lul de muncă exigent dar •> 

'și omenos, brigadierul Tra
ian Borșa și ortacii lui sînt 
oameni cu care sectorul și 
mina se mîndresc, sînt 
bărbați care onorează titlul 
de miner.

ja. Era perfect conștient 
că, pentru ca aceste utilaje 
să funcționeze zi și noapte 
fără încetare, trebuie 
întreținute, reparate și re
vizuite cu răspundere, 
pentru că o parte din a- 
ceastă activitate îi revine 
și lui în calitate de strun
gar. Mîinilor lui îndemîna- 
tice, strungul se supune do
cil, iar piesele prelucrate 
de el, piese care constituie 
inima utilajelor din. prepa
rați?,
zîe, făcînd ca întregul com
plex de utilaje care prepa-

Q 6 B t! H & B IS R B C * 9 □ B Q

sînt de măre preci-

patru cuțite adaptat 
strung. Pentru lungirea 
vieții utilajului și obține
rea de economii, rezultat al 
preocupărilor lui în atelier' 
se confecționează axele co
tite de la site, pinioane și 
angrenaje, care se procu
rau greu și la prețuri mari.

in activitatea de inovații 
C. Popescu atrage și mese
riași mai tineri. împreună 
cu strungarul Ludovic
Drotzinger, a conceput

la

care execută roți 
atît de necesare 
mesele de dozare 
cărbunele brut.

Așa cum trebuie să fie 
un comunist cu experiență 
profesională și politică, el 
împărtășește cu dragoste 
și răbdare tinerilor din cu
noștințele sale profesiona
le, îi educă să devină oa
meni demni, cinstiți, folo
sitori societății. Printre cei 
cărora le-a împărtășit din 
tainele meseriei se numă
ră Viorel Nicola, Ion Ber- 
eeanu, George Mititelu și 
alții, care acum lucrează in 
același atelier și sfnt strun
gari de nădejde ai prepa
rat iei.

la

Ștefan N2MECȘEK

întreprinderea de tri
cotaje din Petroșani, 
datorită produselor, a 
ajuns cunoscută atît în 
țară cit și peste hotare.

5’avcl PETRU, 
preparațra Petrila

Rețfaem atenția opiniei publice cu un caz ieș t din comun

,,/Vu pot trăi fără
părăsesc

EA. Mai bine îmi
copiii!" (!)

Colectivul de muncă at 
Bazei de aprovizionare din' 
Petroșani continuă seria 
valorificării superioare a 
potențialului uman și ero- 
nomic de care dispune u~ 
nitatea. într-una din ședin
țele sale recente organul 
colectiv de conducere a a- 
doptat o măsură menită să 
contribuie cu mai multă e- 
ficiență la finalizarea 
tivității generale 
rate la 
mentelor funcționale.

O zi pe săptămînă perso
nalul TESA din cadrul ser
viciilor materiale, 
de schimb și 
contabilitate își 
ră activitatea în cadrul de
pozitului central „Varnița", 
urmărind stadiul de reali
zare a obligațiilor 
te 
ce cu furnizorii și Thodul 
de 
și pieselor de utilaje con
tractate către 
în cadrul acestei 
personalul din 
menționate desfășoară 
activitate fizică 
Se recepționează 
tiv și calitativ 
sosite în depozit. Prin sis
tematizarea și mai buna 
dispunere a articolelor teh
nice în încăperile depozitu
lui și chiar pe rafturi, se 
creează noi spații de depo
zitare și se cunoaște mai 
bine situația reală pe' te
ren. Mărfurile care au un 
grad mai ridicat de tehni
citate sînt sortate după re
pere tehnice bine stabilite.

Acțiunea „O 21 pe săptă- 
miriă în cadrul depozitului 
Varnița" a devenit o per
manență în activitatea co
lectivelor serviciilor func
ționale, care prin munca 
lor de zi cu zi asigură a- 
provizionarea la timp și în 
bune condițiuni cu mate
riale tehnice și piese de 
schimb a unităților minie
re.

ac- 
desfășu- 

nivelul comparti-

piese 
financial-- 
desfășoa-

asuma-
în contractele economi-

expediere a mărfurilor

beneficiari. 
acțiuni 

serviciile
o

concretă, 
cantita- 

mărfurile

T. KARPATIAN

de sînt menționate inter
vențiile a nouă locatari și 
măsurile propuse de ei. Si
tuația nu s-a schimbat, scan
dalurile au continuat, sta
rea de tensiune din șeară 
s-a amplificat. Adela Se- 

• dlacek și cei doi copii au 
rămas fără retribuția tată
lui și fără prezența lui la 
apartamentul 5, iar cei doi 
„îndrăgostiți", la aparta
mentul 4. „Nu pot trăi fă
ră nașa. Mai bine îmi pă
răsesc copiii I". Mama copi
ilor, într-o stare psihică a- 
larmantă, a fost dusă a- 
cum aproape două săptă- 
mîni la spital. De curînd a 
fost trimisă la Gătaia. Co
piii sînt mari și înțeleg 
starea lor. Fetița s-a plîns 
la comitetul sindicatului de 
la I.M. Livezeni.

Am întreprins, luni 12 
octombrie, o nouă „jude
cată" cu cetățenii de pe 
scară, cu factori de răspun
dere de la mina Livezeni, 
cu ortacii de muncă ai lui 
Sedlacek Ervin. Despic ce
le discutate, într-unul din 
numerele viitoare. Pînă a- 
turtci, așteptăm de la dum
neavoastră, stimați cititori, 
scrisori în care să vă ex- 

. primați opiniile în legătură 
cu acest caz. Deoarece, cre
dem, sînteți în asentimen
tul nostru, că în ochii feti
ței din fotografia alătura* 
tă, Claudia Sedlacek, ti e- 
bn'.e să reapară o lumini
ță de speranță.

Mircea Bl JCTftESCV
„ (Va continua)

chiolhanuri, leziuni corpo
rale, atmosferă de tensiu
ne pe toată scara. Ce s-a 
întreprins ? în 24 mai, A- 
sociația de locatari, oame
nii din bloc au organizat 
o discuție tovărășească, o 
„judecată muncitorească" 
pe scară. A fost invitat 
cretarul de partid de 
I.M. Livezeni, organul 
miliție (sectoristul) și 
tr-un cadru democratic, 
luat atitudine 
acestor— atitudini, 
nă, Sedhacek 
fusese pus în 
ția adunării 
de partid, fusese

Familia — celula de bază a societății noastre, 
este, după cum se știe, ocrotită de lege. Cu atît mai 
mult cu cît din ea fac parte și copiii ; copii care tre
buie crescuți și educați, îndrumați pe drumul cinstei, 
al corectitudinii, al muncii. Mărturisim că ne vine 
greu să reproducem aici un caz întîlnit printre noi, 
un caz ieșit din comun dintre puținele care mai e- 
xistă (dar, după cum se va vedea, există). Este vorba 
de o familie care a conviețuit în cele mai bune con
diții timp de aproape 20 de ani, dar care, dintr-o 
dată s-a destrămat. Suferă copiii, suferă mama lor, 
suferă vecinii de bloc. Singurul care pare că nu su
feră este cel care, orbit de sentimente „de iubire", 
la peste 40 de ani, a uitat de copiii proprii, intrînd în
tr-un joc periculos, umbrind părerea bună pe care 
toți cunoscuții o aveau despre el.

Sedlacek Ervin 
muncitor la sectorul inves
tiții al minei Livezeni. Un 
muncitor bun, conștiincios, 
după cum am aflat, fapt 
pe care-1 atestă și primirea 
sa în rîndurile membrilor 
de partid. Locuia în Petro
șani, străda Independen
ței. blocul 12, scara I, apar
tamentul 5. Locuia, pentru 
că de mai mult timp, pă- 
râsindu-și soția și Cei doi 
copii minori (Claudia și. 
Ervin) s-a „mutat" la nașa 
sa, Georgeta Matei, curieră 
la I.A.C.C.V.J, Cum s-a

„mutat" ? Pur și simplu 
iăCîndu-și mutație , oficia
lă temporară, viză 'de flo
tant, la miliție. Timp în 
care, mina Livezeni a plă
tit cheltuielile de întreți
nere, încălzire și chirie în
cadratului său, pentru a- 
partamentul cu numărul 5. 
Culmea este că „nașa" lo
cuiește pe aceeași stradă, 
în același bloc, în aceeași

scară, la... apartamentul 4. 
Incredibil, veți spune. Și 
totuși, așa este, Tatăl a 
doi copii, locuiește îm
preună cu „nașa" sa Ia 
distanță de numai 10—15 
trepte.

De Sici, o întreagă odi
see. Scandaluri, bătăi, spar
geri de Uși,- certuri, ame
nințări, bîrfe, certificate 
meclico-legale, chefuri,

se- 
la 
de 
în- 
s-a 

împotriva 
mi- 

Erwin 
discu- 

generale 
sancțio

nat cu vot de blam, promi
sese că se îndreaptă. Dar 
n-a făcut-o. întrunirea lo
catarilor a hotărît ca, spri
jiniți de consiliul popular, 
să se mute locatara Geor
geta Matei, nașa, astfel a- 
plafnîndu-se situația peni
bilă creată. Inexplicabil, 
organul de miliție apără a- 
titudinea celor doi (cunos- 
cînd situația din scară, 
considerăm că tovarășul 
plutonier Pavel Gordan, nu 
trebuia să accepte aproba
rea vizei de flotant).

Lucrurile, de<i. au rămas 
într-un proces verbal, un-
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Vizita oficială în Marea Britanie 
a ministrului afacerilor externe 

al României
LONDRA (Ageppres). — 

In perioada 19—22 octom
brie 1Î81 ministrul aface
rilor externe ai Republicii 
Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a efectuat o vi- 
Eită ofi ialâ în Marea Bri
tanie ia invitația secreta
rului d" stat pentru aface
rile. jxt : ne, lordul Car
rin-,, î.

Dezbateri în comitete
ale Adunării Generale a O.îST.U.

NAȚIUNILE UNITE 21 
JAgerpres). — Corespon
dență de la R Căplescu j 
în diferite comitete ale 
Adun ,.rii Generale a ONU 
Continua dezbaterea proble
melor ce le-au fost repar
tizate de pe agenda actua
lei ses uni.

Dez: sterile din Comite
tul politic evidențiază 
preocuparea profundă a 
state., i membre față de 
intensificarea cursei înar
mărilor, în primul rind a 
celor nucleare. Subliniind 
în alocuțiunea sa introduc
tivă deteriorarea, continuă 
p situației internaționale 
ea c consecință a cursei ' 
înarm rilor. ale cărei chel
tuieli se apropie, anul a- 
testa de 600 miliarde do
lari, președintele Comite
tului pentru probleme poli
tice și de securitate, I. Go- 
lob (Iugoslavia), a a- 
rătat că în aceste 
condiții relansarea ne
gocierilor de dezarmare 
trebu. să constituie unul 
iflintr:' obiectivele majore 
ale ONU. în Comitetul po
litic a fost, de asemenea, 
abordată chestiunea rolului 
mijloacelor de informare 
în masă în viața interna
țională. Relevînd necesita
tea ca acestea să manifes
te un spirit de înaltă res
ponsabilitate față de des
tinele. omenirii, să reflecte 
corect și obiectiv preocu
pări. e tuturor statelor și, 
mai ales pe cele ale țări
lor în curs de dezvoltare, 
’delegația țării noastre a 
reafirmat necesitatea insti
tuiri' unei noi ordini în 
dom niui informației, ca 
parte integrantă a noii

E e.arație a pre.ședint 
intilnirea d

Civl.M) DE MEXICO 21 
{Agerpres). — Referindu-se 
la întiinirea internațională 
la n vel inalt de la Can
cun. președintele Franței, 
Frar. is Mitterrand, a a- 
ITătat, într-o declarație fă
cută ziarului mexican „El 
Excelsior*', că „nu ar fi 
.scuzabil ca la o conferin
ță d * acest fel, fără pre

în cursul convorbirilor 
dintre miniștrii de exter
ne ai României și Marii 
Britanii, au fost - exami
nate stadiul și perspecti
vele de dezvoltare a rela
țiilor dintre cele două 
țări și s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra 
problemelor majore ale 
vieții internaționale ac
tuale.

ordini economice și
politice mondiale. în
același timp, s-a re
levat înseipriătatea creș
terii rolului ONU în legă
tură cu activitatea de in
formare a opiniei publice, 
ca o expresie nemijlocită 
a cerinței democratizării 
vieții internaționale.

în atenția Comitetului 
pentru problemele adminis
trative și bugetare se a- 
flă aspecte privind dimen
sionarea bugetului-program 
al ONU pe perioada 1982- 
1983 și stabilirea, haremu
rilor la cotizațiile țărilor 
membre în vederea alcătu
irii acestui buget. Prezen- 
tînd punctul de vedere al 
țării noastre, delegația ro
mână a arătat că, în ac
tuala criză economică și 
financiară este necesar să 
se acționeze pentru folosi
rea cît mai rațională și 
mai eficientă a resurselor 
organizației, pentru redu
cerea cheltuielilor adminis
trative și orientarea aces
tor resurse spre programe
le prioritare legate de în
făptuirea unor obiective 
majore ale ONU. Sublinl- 
indu-se că țările in curs 
de dezvoltare resimt cel 
mai mult consecințele ne
gative ale situației actuale 
a economiei mondiale, în 
intervenția reprezentantu
lui țării noastre s-a arătat 
că stabilirea echitabilă a 
baremului cotizațiilor im
plică necesar ca aceste 
țări să beneficieze de anu
mite degrevări, astfel în- 
cît să fie stimulate să-și 
mobilizeze eforturile în 
direcția dezvoltării lor e- 
conomice și sociale.

lui Franței cu privire la 
la Cancun

cedent în istorie, particj- 
panții să se rezume doar 
la un schimb de idei 
fără nici o consecință 
practică". „Declarațiile de 
bune intenții nu vor fi su
ficiente", a spus șeful sta
tului francez, adăugind că 
țara sa va ridica o serie 
de probleme concrete vi- 
zînd realizarea unui eonsens 
practic".

LONDRA 21 (Agerpres). 
— Tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socia
liste România, s-a întîlnit 
cu Michael Foot, liderul 
Partidului laburist din 
Marea Britanie.

Comitetul pentru proble
mele juridice a abordat în 
ultimul timp, un șir de 
probleme privind între al
tele, interzicerea recrutării, 
pregătirii și folosirii de 
mercenari ca și protejarea 
misiunilor și a reprezen
tanților diplomatici.

împărtășind preocupările 
țărilor din Africa, Asia și 
America Latină privind 
necesitatea lichidării neîn- 
tîrziate a folosirii mercena
rilor. practică profund 
anacronică îndreptată îm
potriva independenței și a 
suveranității acestor țări, 
delegația română s-a pro
nunțat în sprijinul unei 
convenții care să prevadă 
măsuri eficiente pentru e- 
liminarea din viața inter
națională a acestui feno
men.

PREȘEDINTELE Consi
liului de Stat și al Consi
liului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, Fidel Câstro 
Ruz, l-a primit pe vicepre
ședintele Consiliului Revo
luției și ministrul de exter
ne din Guineea-Bissau, Vic
tor Maria Saude, care se 
află in vizită la Havana,
— transmite agenția Prensa 
Latina. Au fost abordate 
probleme privind extinde
rea cooperării bilaterale și

- au fost trecute în revistă 
aspecte ale evoluției situ
ației internaționale.

FRICII HONECKER, se
cretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con- 

I siliului de Stat al R.D.G., 
a primit, la Berlin, pe

, ministrul de externe al 
Luxemburgului, Colette 
Flesch. A fost exprimată, 
cu acest prilej, convingerea 
că, în contextul actual, în 
care pacea și securitatea 
sînt serios amenințate, 
dialogul politic între re
prezentanții unor state cu 
orînduiri sociale diferite 
capătă o mare importanță
— informează DPA.

întrevedere a tovarășului 
Nicu Ceausescu 

cu fostul președinte al S.U.A., 
Richard Nixon

NEW YORK 21 (Ager
pres). — Corespondență de 
la R. Căplescu : Tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., s-a întîl
nit, miercuri, la New 
York, cu Richard Nixon, 
fost președinte al S.U.A.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a fost transmis un cordial 
mesaj de prietenie.

La rîndul său, R. Nixon 
a rugat să fie transmise 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri,

hol guvern grec a depjs jurămîntul
ATENA 21 — Trimisul

Agerpres, Ștefan Nicolae, 
transmite : Noul guvern
grec, condus de Andreas 
Papandreu, a depus, mier
curi, jurămîntul in fața 
președintelui Constantin 
Karamanlis. în noua echi
pă ministerială — alcătuită 
din 22 de miniștri și 17 
miniștri adjuncți — premi
erul deține și portofoliul 
apărării. Conducerile prin
cipalelor ministere au fost 
încredințate lui Ioannis 
Haralambopoulos — aface-

PESTE 687 de crime, 
2 000 de atacuri înarmate, 
64 000 de furturi — aceasta 
este sumbra statistică a 
criminalității în primele 
nouă luni ale anului 1981 
în orașul american San 
Francisco — al treilea ca 
mărime din S.U.A.

Prin rata mare a crimi
nalității, San Francisco a 
bătut anul acesta recordul 
în materie, devenind ora
șul .cu cele mai multe'âcte 
de încălcare a legii.

Dl PA CUM INFORMEA
ZĂ Biroul de presă fin
landez, în legătură cu sta
rea sănătății președintelui 
Urho Kekkonen. Consiliul 
de Stat (guvernul) Finlan
dei l-a împuternicit pe pri
mul ministru, Mauno 
Koivisto, să exercite func
ția de șef al statului pînă 
la 10 noiembrie.

UN ENGLEZ în vîrstă 
de 51 de ani, BrUce An
derson, a fost supus, mier
curi, unei operații de trans
plantare a inimii, la spi
talul Harefield din Londra. 
Un purtător de cuvînt al 
spitalului a făcut cunoscut 
că intervenția chirurgicală 
s-a desfășurat cu succes, 
starea sănătății pacientului 
fiind bună. Bruce Ander
son suferea de șase ani de 
o maladie cardiacă. 

urări de sănătate persona
lă, și de noi succese în ac
tivitatea ce o desfășoară 
pentru prosperitatea popo
rului român, ca și pentru 
promovarea ideilor de pa
ce și cooperare în viața in
ternațională.

în timpul întîlnirii au 
fost abordate probleme ale 
dezvoltării relațiilor româ- 
no-americane și unele as
pecte ale situației inter
naționale actuale.

întrevederea s-a des
fășurat într-o atmosferă 
cordială.

rile externe. Gheorghios 
Ghennimatos — interne, Em
manuel Drettakis — finan
țe, Anasstasios Peponis>— 
industrie și energie, Apos- 
tolos Lazaris — cooperare 
economică, iar cunoscuta 
actriță Melina Mercouri a 
preluat conducerea minis
terului culturii.

Imediat după depunerea 
iurămîntului a avut loc 
prima ședință a guvernului 
in cadrul căreia au fost e- 
xaminate direcțiile de bază 
și prioritățile pe care le 
va urmări guvernul în 
etapa următoare. în acest 
sens, s-a subliniaL-că lupta 
pentru redresarea econo
miei și pentru stoparea 
inflației vor fi obiectivele 
de prim ordin ale guvernu
lui. Conducerile ministere
lor economice vor elabora 
în următoarele zile un stu
diu asupra situației actu
ale a economiei și vor pro
pune măsuri concrete de 
redresare.

Institutul de mine 
Petroșani

Anunță că, incepînd din ziua de duminică, 
25 octombrie 1981, ora 9, organizează in fiecare 
duminică, pentru elevii din clasele terminale 
și muncitorii care doresc să urmeze seralul, 
cursuri de pregătire la matematică și fizică in 
vederea concursului de admitere in învățămin- 
tul superior din anul 1982. Pregătirea este a- 
sigurată de cadre didactice universitare. Pro
gramul a fost difuzat la toate liceele din Va
lea .Jiului și este afișat și la institut.

înscrieri — zilnic intre orele 7—8 la se
cretarul șef institut.

Informații suplimentare zilnic, intre orele 
7—8, la telefon 42580, interior 179.

FILME
PETROȘANI — 7 No- i 

iembrie: Omul și fiara, i 
I—II; Republica: Ro- • 
iul ; Unirea ; Iancu Ji- : 
anu, haiducul.

PETRILA : Micuța ’
floare Hua.

LONEA : Contraban- i 
di.știi din Rajgrad. î 

ANINOASA: Castelul ■ 
din Carpati.

VULCAN — Luceafă- î 
i rui: Duelul; Muncito- ; 
: resc: O să fiu cuminte, i 
i bunicule.

LUPENI — Cultural : '
■ Alergătorul.
i URICANl: Căldura.

i ii
;■ 9,00-Teleșt-oală.
i 11,00 Roman foileton . 

„Vînitil speranței", i 
-Reluarea episod u- 
lui 8.

11.50 Ecouri de madri- '■
gal. i

12.25 Consultații în i 
sprijinul învăță- ; 
mîntului politico- • 
ideologic.

12.50 Telex.
16,00 Telex. J
16,05 Teleșcoală.
17,05 Viața culturală: f
18,00 Fotbal internațio- j 

nai — rezumatele ; 
meciurilor dispu- ■: 
tate miercuri în ■ 
cupele europene i 
intercluburi.

18..15 Desene., animate : ■ 
Povestiri din Pă- : 
durea verde.

19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco- ; 

nomică.
19.45 Ora tineretului. ■’
20.30 Oamenii de știință •

și pacea. :
20.45 In lumea enigme- ;

lor — serial știin- ; 
țific. Ultimul epi- ■ 
sod. :

21,10 Film artistic : „A- 
facerea Protar

22.30 Telejurnal.

în ultimele zile, marile 
băm ' americane au anun
țat recucerea ratei dobîn- 
zii preferențiale de la 19 la 
sută ia 18 la sută, pentru 
a o aduce mai aproape de 
nivelul dobînzilor la credi
tele pe termen scurt de pe 
pia'a Statelor Unite.

Aieâstă- tendință, gene
rat- după cum se vede, de 
i'lU' ua.iile interne ale 
„busness“-ului american, 
este văzută de unii specia- 
lișt ea trecătoare, iar de 
alții ca stabilă. Optimiștii 
— printre care fostul con
silier prezidențial Alan 
Greenspan — susțin că 
dobinzile preferențiale vor 
scădea... sub 15 la sută la 
sfirșitul anului 1982, dacă 
Congresul va aproba cel 
puțin jumătate din reduce-

Armele si
rile bugetare (13 miliarde 
dolari) propuse de pre
ședintele Reagan. Pesimiș
tii — printre care Henry 
Kaufman, specialist aj ca
sei bancare „Solomon Bro
thers" din New York — 
anticipează că, în condiți
ile ’menținerii actualelor 
orientări, aceste dobînzi vor 
urca din nou la 21,5 la 
sută în următoarele șase 
luni.

Charles Schultze, un alt 
fost consilier prezidențial 
în probleme economice, a 
relevat însă, în cadrul u- 
nei audieri congresionale, 
că, dacă se menține actu
alul plan de sporire rapidă 
a arsenalului militar al 
S.U.A., vor continua să 
crească și deficitele buge
tare anuale de așa manie- 

dobinzile
ră incit, în 1984, datoria 
publică (ce totalizează în 
prezent peste 1 trilion) va 
ajunge, numai pentru acel 
an, la 90—100 miliarde do
lari. Pe anul în curs, se 
așteaptă ca aceasta să fie 
în jur de 50 miliarde do
lari. Or, dacă deficitele 
bugetare ar continua să 
crească, va continua să se 
mențină și unul din facto
rii de presiune care deter
mină rata înaltă a dobîn
zilor. Aceasta, pentru că 
guvernul va fi obligat să 
contracteze cît mai multe 
credite de pe piața finan
ciară, intensificînd astfel 
cererea de împrumuturi și 
scumpind banii — menți- 
nînd, cu alte cuvinte, un 
nivel ridicat al dobînzilor.

Această legătură între 
înarmări și dobînzi, — ca 

și celelalte obiective ale 
politicii actuale a cercuri
lor dominante din S.U.A., 
'— îi determină pe specia
liști să fie pesimiști în pri
vința perspectivelor de scă
dere a nivelului dobînzilor, 
cîtă vreme nu sînt reduse 
cheltuielile militare. Pe a- 
c-eastă linie, agenția Reu
ter observă : „Piețele finan
ciare nu au reacționat la 
această modificare (a do- 
bînzii — n.r.). Prețurile ac
țiunilor la bursa din New 
York au continuat să sca
dă. Specialiștii de pe Wall 
Street spun că piața a ig
norat știrea reducerii do
bînzilor, văzută de obicei 
ca pozitivă, contînd mai 
departe pe prognozele ce 
vestesc perspective sumbre 
pe termen lung'*.

Constantin BADEA

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Rus 
Vergina, eliberată de I.T^T. 
Bărbăteni. Se declară nulă. 
(948)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Biro 
Atila, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă. 
(950)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stingă 
Constantin, eliberată de

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL. Nandra și fiul Marian anunță cu pro
fundă durere încetarea din viață după o lungă și 
grea suferință a celei ce a fost o bună soție și mamă

MARIA CEUȚĂ

înmormîntarea va avea loc în Aninoasa, în ziua 
de 23 octombrie 1981. (951)

I.M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (952)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dră- 
gan Pantelimon, eliberată 
de I.P.E.G. Lupeni și abo
nament autobuz pe ruta 
Uricani — Jieț eliberat de 
E.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nule. (953)

MULȚUMESC prof. No- 
văcescu loan pentru ges
tul uman de care a 'dat do
vadă. (949)
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