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cit măi mult cărbune i
'A.
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Indicatori superiori prevederilor 
în activitatea preparatorilor

Frezo’ul loan Sfiru, ‘ 
unul dintre tinerii me
seriași de la atelierul 
mecanic al I.M. Uri- 
cani, tînăr cu care co
lectivul din care face 
parte se mîndrește.

Expresie a modului responsabil și eficient cu 
care au acționat in luna februarie preparatorii Văii 

> Jiului, producția fizică de cărbune extrasă peste 
"f Iplan de către mineri s-a concretizat în substanțiale 

plusuri de cărbune net livrate, la cerința benefici
arilor, economiei naționale.9 O însemnată depășire a sarcinilor — peste 4400 de tone — a fost înregistrată la producția de cărbune spălat pentru cocs, sortiment de baza al activității productive a preparatorilor și care încorporează în cea mai mare măsură competența șl priceperea, intr-lin eu- vint calitatea muncii lor. Cea mai importantă contribuție Ia obținerea a- eestui plus revine secției din Coroești a l.P.C.V.J. — 4300 de tone, preparatorii de aici realizînd astfel, prima dată în. e- . xistență unității,, o producție de cărbune pentru cocs egala cu cea a preparatorilor din . Lupeni. Producția totală <le cărbune net preparată în plus de colectivul secției

se ridică la 16 000 tone.• In eforturile remarcabile ale întregului colectiv s-a - evidențiat schimbul condus de maistrul principal Alexandru Buruiană, respectiv, formațiile de lucru conduse de maistrul Nlcolae Bodes.eu — din a- telierul spălătorie. Cornel Ciuda — echipă de lăcâ-. tuși și Nieplae Bodescu —: echipa de electricieni care au asigurat buna, funcționare a instalațiilor de preparare.

tromecanic și transport — unde, așa cum ne relata inginerul Gheorghe Biro, adjunctul șefului Me secție, indicatorul de recuperare în semicocs a fost depășit cu 1.3 puncte, iar recuperarea globală cu 4,5 puncte. ' , - "* ■ -v• La „spălat energet:e“, din întreaga Vale a Jiți- lui. au fost expediate centralelor termoenergetice, în plus față de prevederi, - aproape cărbune, acest fel men tarenaționale în etapa de „vîrf de iarnă1'. .• Pe ansamblul .întreprinderii de preparare a cărbunelui din Valea Jiului, indicatorii specifici — recuperare globală și recuperare în cocs și semicocs — au fost depășiți cu 1,1 și, respectiv puncte procentuale.

20 000. tone de fiind onorate în cerințele supli- ale energeticii
Q Prevederile la cărbune pentru semicocs aii fost, depășite cu 1151 tone. Acest succes s-a obținut prin aportul prepa- . retorilor din Petrila — în egală măslină al celor trei colective de ateliere ale secției : preparare, dec

pentru economia națio-, nală, gospodărirea rațională a energiei electrice impli-■ că: efortul conjugat al. tuturor oamenilor muncii. In acest efort general se Circumscrie și activitatea consumatorilor din instituții și- comerț a căror participare la consumul energie electrică este 9/Ja sută clin eonsumu!„ tal al Văii. Pentru a ed'fîca asupra modului cum se respectă programul de economisire a energiei electrice, recent, am întrepr'ns

Obiectiv de maximă portanță actualitate
natului. sau lăsarea becurilor de iluminat la strictul necesar. In acest sens consemnăm activitatea bulă’cotAerciali din,nă desfășurariițile : _ tricotajefecții bărbați 5,. alimentara nr. 5, librăria 32, agenția loto-prono 20, maga_de de tone

raid-anchetă împreună cu lucrătorii de resort. în unele din unitățile comerciale din Petroșani eît și cele aparținătoare cooperativei Straja Lup ni. Am putut constata <ă ina'ori- zinul 2 mercerie-galante- tatea lucrătorilor ciali au înțeles să se tegreze în noul de deschidere a nelor. asigufînd
coirier- in- program magazi- în același . timp și economisirea energiei electrice prin întreruperea totală a ilumi-

ide lucrăto- unită- 62, con-
rie, magazinul 1 textile, u- hițâțea. 63 chimicale și multe altele. Dar, am găsit și aspecte care au dove-

A. TEODOR

fe urmele unor promisiuni 
făcute cu două luni in urmăLa începutul lunii ianuarie am organizat o discuție cu conducerea- sectorului II de la mina Vulcan și șefii de brigadă, Moti- . vul ? Sectorul II a rămas dator economici naționale în anul 1981 eu 11 597 tone de cărbune, iar în anul a- cesta urma să realizeze o producție cu 19 000 tone de cărbune mai mult față de prevederile de plan ale a- nului trecut. Starea de lucruri la data primei discuții era : sectorul II își realiza planul în doar 6 luni din cele’ 12 ale anului trecut ; din cele 9 formații doar trei au reușit să-și depășească sarcinile între 35 și 500 tone de cărbune, acestea fiind . formațiile conduse de Florea Petrișpri ■ Gheorghe lascu șî loan Tă- maș. Celelalte 6 formații au înregistrat mari restanțe Ia producție. Cauzele ne sînt prezentate de conducătorii formațiilor de lucru:

Anania Rotnaniuc, șef de brigadă ; „Am luat brigada, în primire, de trei tvonttnuar* in pag. a

luni, e drept că acest colectiv nu și-a realizat planul decît într-o singură lună. S-a absentat foarte mult, fapt pentru care ră- mineaii schimburile în doi oameni neputîndu-se îndeplini ciclurile pe schimburi, Degeaba am discutat cu Nicolăe Cuciureanu. Ilie Bodrie și Andrei Domokos. ei tot făceau absențe. De cînd a apărut Decretul 400 al Consiliului de Stat, la noi în brigadă nu se mai absentează. Anul acesta început bine și ne vom aliza sarcinile lună de nă“."
Cristea Tomuleasă, de brigadă . „Nu am făcut planul în nici o lună din anul trecut. Am avut multe defecțiuni electromecanice. Cînd funcționa un transportor, se defecta altul, tor rîți

(Continuare in pay a* l a)

In imagine, doi eunuscuți șefi de brigadă din cadrul sectorului III de . Dilja, Gheorghe
Opreanu ,și Laurențiu Burloi împreună cu cîțiva ortaci. De la începutul anului cele două brigăzi au 
acumulat un plus la producția fizică de 500 tone de cărbune. Printr-o mobilizare superioară a poten
țialului propriu cele două brigăzi au crescut productivitatea muncii cu ,200 "kg/post.

'ft
•

fr'- y ? t--

1;' v

‘-Z ''•
• -’-v

- •’ ■ ■/

1 ■- 0 -• 7J
"1. c "

, .A' ’ ' • .

Prin înlăturarea aces defecțiuni sîntem hotă" să ne realizăm în mod
Teodor ARV1NTE
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■'Clopoțeii primăverii ră
sună in coamele telegari
lor lui Marte, retrezind 
natura la viață. Din cui
bul imaculat al zăpezilor, 
ca simbol al germinării, 

ghioceii, 
soare, 

s ă d e șt e mărțișoare- 
le vieții, cu căldura și 
recunoștința eu care, băr
bații, care fau deslușit

răsar sfioși
bineeuvîntatul

M A R T
gestul semințelor de căl
dură anină pe piepturile 
mamei, soției, fiicei, buni
cii sau nepoatei, prietenei 
sau colegei de muncă 
dragostea incrustată în 
simbolurile mărțișorului. 
Albul. fir al purității, 
răsucit gingaș pe roșul 

vieții’, se vrea un imn 
al proslăvirei nașterii, 
privită ca un miracol, al 
naturii perfecte. Semn al 
continuității neamului, vi
guros' renăscut, cu împli-

I SOR
nirj și visuri 
zante în firele 
visurilor, 
mărțișorul începutului de 
drum și al gîndului spre 
mai bine împletește spe
ranțele în buchetul primă
verilor de noroc, prospe
ritate și fericire. Vn po
por născut în vatra Car- 
paților și-a dovedit ast
fel, întotdeauna, dragos
tea pentru fiii și fiicele 
sale și, precum strămoșii,

mai cute- 
grîului și 

Din strămoși.

îl îndeamnă pe' Marte 
să-și lepede sinistrele ar
me, aducătoare de moar
te și deznădejde, l'n )>u 
por visează și luptă peri 
tru ca Marte să rămiriâ 
numai zeul cimpiilor, 
rilor și al turmelor,, 
alte cuvinte patronul 
năstării și bucuriilor,
cest popor român șt a a 
ninal pe pieptul pit'iei 
mume, și in această pri
măvară, Mărțișorul pârii

fio
cu 

bu- 
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Stea gui roșu2

întărirea ordinii ți disciplinei rezervă de 
creștere a producției de cărbuneIn activitatea pe care 

o desfășoară grupele sindicale de la IJM. Uricani, la nivelul schimburilor, își orientează discuțiile spre probleme care vizează întărirea ordinii, și disciplinei pe schimburi și la nivelul formațiilor de lucru. Cazurile de abatere de la disciplina tehnologică și de muncă au fost puse în discuția colectivului dînd posibilitatea oamenilor să îi judece* cu asprime ce- rîndu-le corectarea atitudinii lor față de activitatea de producție. In mod periodic, și mai ales în apropierea zilelor de plată a retribuției se discută cu cei care fac nemotivate în timpul lunii, li se atrage atenția, se iau angajamente scrise sau Ie facem fotografii pe care le afișăm la gazeta satirică. „In vîrful pico- I nulul" pentru a putea fi văzuți de întregul colec- tiv. Pe unii (cei mai in- dișpiplinați) : îi , invităm împreună eu familia, și .le arătăm situația exactă, cu cit dijmuiesc ei prin nemotivate veniturile familiei si ale ortacilor cu are lucrează. Dacă am< -------------

le de la nivelul grupelor sindicale; la nivel de sector, s-au dezbătut cu exigență și răspundere muncitorească toate cazurile de indisciplină din cadrul fiecărui colectiv de muncă. Oamenii muncii din fiecare sector au cerut să se ia măsuri drastice împotriva celor care încalcă în mod repetat disciplina muncii și disciplina tehnologică. Printre măsurile cerute de oamenii muncii în aceste adu- ... ____ . nări generale amintescția s-a îmbunătățit vizi- doar cîteva : diminuarea retribuției, scoaterea lor din subteran și trimiterea în depozitul de lemn de la suprafață și chiar desfacerea contractului de muncă, în funcție de gravitatea faptelor săvîrșite. Cu aceste măsuri, comitetul sindicatului, nu a epuizat toate rezervele de întărire a ordinii și disciplinei, ci va acționa în continuare cu mai multă hotărîre pentru respectarea întocmai a prevederilor Decretului 400 al Consiliului de Stat.

încercat toate aceste metode iar rezultatele nu se văd, îi scoatem din subteran la suprafață, la depozitul de lemn, pe anumite perioade de timp. Dacă se schimbă își reiau lucrul în subteran, iar dacă nu îi înlăturăm din mijlocul colectivului.De altfel,. Decretul 400 al Consiliului de Stat ne-a ajutat foarte mult în întărirea ordinii și disciplinei. După ce am prelucrat prevederile Decretu- * lui, pe schimburi, situa-bil, numărul absențelor nemotivate a scăzut de la. 96—100, media zilnică la 25. De asemenea,'programul de lucru este respec. tat cu strictețe de către tot personalul, se face o întreținere și exploatare corespunzătoare a utilajelor din dotare. Toate aceste îmbunătățiri privind ordinea și disciplina la mina Uricani s-au răs- frînt asupra producției de cărbune cocsjficabil. Rezultatele bune obținu, te în această lună sînt datorate într-o bună măsură și întăririi ordinii și disciplinei. De asemenea, Ia adunările genera-
Reducerea consumului 

de energie
(Urmare din pag 1) recunoscut și de tovarășaAna Velciov.Neglijențe au fost întîl- nite și la unități ale Cooperativei Straja din Lupeni, la atelierul de mecanică fină, unde un radiator de 10 kW confecționat de iscusiții „meșteri" ai atelierului încălzea și la ora 18, cînd nu se mai lucra. La acest radiator mai adăugăm și un

diț „neînțelegerea de către unii lucrători comerciali â : cerinței de economisire a energiei electrice. Bunăoară, la magazinul 10 tricotaje la ora 10,15 ardeau ă' lămpi în timp ce ar fi fost necesar să ardă doar 2„ lucru recunoscut și de responsabila Livia Melită. Faptul că nu văd clienții să-și aleagă marfa, idee susținută' de către casiera Ileana Banyai a fost infirmată de înșiși clienții pre- zenți în magazin.O stare de lucruri diferită o întîlnim la magazinul fero-metal nr. 61. Aici becurile erau stinse dar’ în birou un reșou de 800 W încălzea apa într-o cană care tot atît de bine putea fi făcută pe soba ce încălzea magazinul, lucru

stabilite pe li- 
de

boiler de 2 kW care în-
călzea apă fără să mai
trebuiască, plus opt be-
curi de 75 W.

Aceste cazuri, deși izo
late, de abatere de lamăsurile .nia efortului general economisire a energiei e- lectrice, ilustrează lipsa de control din partea organelor ierarhic superioare precum și a măsurilor menite să ducă la prevenirea risipei de energie.

Vînzări peste planMagazinul alimentar nr. 29 din Petrila este condus eu multă pricepere și competență profesională de către tînăra gestionară Ana Drăgan. Datorită unei aprovizionări ritmice cu mărfurile mult solicitate de cumpărători această unitate reușește să satisfacă aprovizionarea cetățenilor din zona unde este amplasată și să se enumere printre unitățile fruntașe din cadrul i.U.S.A.P. si A.P. Petroșani. Zilnic trec pragul acestei unități mii de ctțmpărători care se aprovizionează de aici cu mărfurile necesare familiei lor. Buna aprovizionare și servirea civilizată care o practică acest colectiv ă dus Ia depășirea planului pe luna februarie cu 50 000 de lei. Colectivul care servește în această unitate este format din fete tinere, care , pun mult suflet pentru a practica un comerț civilizat, dovadă este jurnalul cumpărătorului în care nimeni nu are de reproșat nici lui Guță Rodica, Maria Mîrzan, Elisabeta Terțan și Eva Dumitrașcu. \
Vasile BELDIE

VOMIT jSTUL ldin cadrul . .autobazei Itranspor* —*—!■ C.M.V.J.
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Pe urmele unor promisiuni
(Urmare din pag. t)exemplar sarcinile acestui an“. - x

Constantin Scutelnicu, șef de brigadă: „Am realizat planul doar în luna no- ,• iembrie. Am avut și absențe în brigadă, dar și aprovizionarea cu materiale a fost anevoioasă. Cînd primeam armături, ne lipseau clemele și invers".
loan Zimbru, șef de brigadă : „Din cele 12 luni ale anului trecut am reușit să ne facem planul în cinci. Acum sîntem dotați cu combină de înaintare modernă și o să vedeți rezultate ! Numai aprovizionarea să poată ține’pasul cu -noi".
Iosif Costea, șef de bri-

gadă : „Trebuie să ne mobilizăm și să ne organizăm mai bine activitate# la locul de muncă. Dățk este necesară, o preocupareSmai susținută pentru revizii și. reparații de calitate din partea personalului electromecanic. In acest fel vom realiza planul lună lună".Ce ne spunea șeful sector Andrei Fodor ?

Rezultatele ? Ne face plăcere să consemnăm deplina concordanță între declarațiile făcute anterior și faptele de muncă obținute de cele nouă formații la sfirșitul primelor două luni ale celui de al doilea an al actualului cincinal.— Ne-am ținut de eu- vînt. Am realizat peste prevederi de la începutul anului 5877 tone de eăr- — Sînt nou la acest sec- bune și peste 20 ml la pretor, dar vom ține cont de gătiri, ne-a răspuns șeful sectorului. 'ilată așadar, < ă toate cele nouă brigăzi, ale sectorului II, de la mina Vulcan, și-au realizat sarcinile de plan, s-au ținut de cuvînt, au înțeles chema-

nedede
neajunsUrile arătate în organizarea producției și a muncii și vom acționa pentru lichidarea lor,, astfel ca, fiecare formație de lucru să-și îndeplinească sarcinile de plan. . _.........   ............ .............Revenim la sectorul • II rea de a spori si mai mult după aproape două luni, producția de cărbune.

Aspect de muncă din 
cadrul atelierului de 
sudură de la I.U.M.P.

Ioan STOI, președintele comitetului sindicatului I.M. Uricani
“■ liBl
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Azi, în Cupa campionilor europeni
Universitatea Craiova-Bayern Munchen

CRAIOVA 2 (Agerpres).' Meciul dintre echipele Universitatea Craiova șî Bayern Munchen, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal, este așteptat cu deosebit interes — și cu o vreme splendidă, de primăvară —, aici, la Craiova, unde biletele pentru cele 40 000 de Io-, curi ale stadionului „Central" au fost vînclute încă de acum o lună;- fiind satisfăcute abia un sfert din cererile iubitorilor de fotbal olteni.Universitatea Craiova, cu toți jucătorii în bună condiție de joc — Bălăci, u- șor accidentat în partida de campionat de simbăță, s-a refăcut —, va în'cepe meciul cu formația standard : Lung, — Negrilă, Tilihoi, Ștefâneseu, Ungu- reanu — Țieleanu, Irimes- cu, Bălăci, — Geolșău, C’ă- mătaru, Cîrțu.Lotul lui Bayern Munchen a sosit marți, la ora 13,45, cu un avion special pe ruta Munchen — Craiova. Antrenorul Paul Cser- nai ne-a declarat că toți titularii sînt apți de joc și că va începe meciul de astăzi cu formația care a e-

voluat sîmbătă în campionat, adică : Muller, — Weiner, Augenthaler, Beierlo- zer, Horsmann — Kraus, Dremler, Breitner — Durnberger, Hoeness, Ru- menigge. Antrenorul vest- german a adăugat : „Un meci în sferturile de finală ale primei competiții in- tercluburi europene este întotdeauna dificil, In aceas
tă fază nu se califică de- cît cele mai bune echipe,, așa încît privim cu toată seriozitatea partida cu U- niversitatea Craiova, despre care am aflat — și prin antrenorul secund al. echipei noastre, care a fost sîmbătă la Craiova — că este o formație de valoare".Antrenorul echipei cra- iovene, Ion Oblemenco, a declarat : ,,M-am convins încă o dată că Bayern Munchen este una dintre cele mai bune echipe din lume, urmărind-o și la ultimul ei meci.de campionat. Desigur jocul de astăzi este foarte dificil pentru noi dar sperăm să cîștigăm".Partida, care va începe la ora 15,00, va fi transmisă în întregime la radio și televiziune, și va fi' condusă de cunoscutul arbitru olandez Charles Corver. ‘

Schiorii noștri la finala
„Cupei U.G.S.R.“Timp de două zile pîr- tiile din frumoasa stațiune Vatra Dornei au găzduit , întrecerile finale ale „Cupei U.G.S.R." la schi alpin și fond. Alături, de reprezentanți ai altor județe au concurat și schiori din' municipiul nostru Care prezentat județul doara.Dintre rezultatele . , mai semnificative obținute de lotul schiorilor . Văii Jiului se numără cel al juniorului Nicolae Pătraseu de la Asociația sportivă Parîngul Petroșani care, datorită bunei evoluții în cele două manșe de slalom, a reușit să cucerească primul loc îp clasamentul

au teiiuneceje

probei devenind cam-

pion al acestei competiții pe anul 1982. Prin ocuparea locului trei și patru de către Gabriela Pică și Imola Csiky, ambele de la aceeași asociație, reprezentanții noștri reușesc să se situeze în clasamentul pe județe pe un onorabil Ioc V. Păcat însă că, comportarea celor de la. Mtreeerile de ștafetă fete și băîe^j>&* s-a ridicat la nivel ui celor de Ia proba alpina pentru că altfel ar fi arătat situația noastră în, clasamentul general pe județe. Dar, oricum, pentru buna repre-. zentare schiorii citări. ia această ediție, noștri merită ft'li-
S. «ALOIBravo fetelor!

Pista de sanie și bob din pitoreasca stațiune Si
naia a găzduit sîmbătă și duminică întrecerile cu 
caracter decisiv ale campionatelor naționale de sa
nie — seniori. Cum era și firesc, la startul întrece
rilor au fost prezente și surorile Rita și Livia Gheor

ghiță din Petroșani. Disputa pentru locurile fruntașe 
ale clasamentului a fost aprigă. Primul loc la seni
oare a fost cucerit de Rita Gheorghiță din Petroșani 
2 :32,76, urmată .de sora ei Livia Gheorghiță cu 
2:34,99. Se cuvine subliniat faptul că Livia a deve
nit vicecampioană la senioare deși este încă, junioară. 
De altfel, acum o săptămină, ea a cucerit și titlul de 
campioană la junioare. Bravo fetelor și vă dorim 
noi succese care să ridice prestigiul sportiv al Văii 
Jiului pe, noi trepte ale afirmării.' A ■ /Aperabile au av-tit-o elevii • PESCĂREASCĂ. Redin clasele II—VI. '7 V amintim iubitorilor sportului cu undița că în apele de munte pescuitul este oprit la toate speciile. Totuși, dacă vor să 'simtă mușcate . de șalău, știțicfi sau biban se pot deplasa spre apele de eîmpie. 1

lescu, un măre pasionat al muntelui, < • i'
acestei săptămîni, uteciștii . samentul se află într-o zonă a centrului civic, lingă restaurantul „Perla", Lucrările de construcție vot începe în acest trimestru.

•TUliltltlI colectînd și predînd 6 000 kg. fier vechi. In cadrul acțiunii s-au remarcat în mod deosebit tinerii Eugen l onestu, Viorel Mihai, Florian Andoni, Ion Dunea, Marcel Pîrtea, Ion Călimară și Aurel Bona. (V. 
•BELDIE)

• COMITETUL U.T.C.i . detransport Petroșani a r, a organizat, încinstea celei de-a 60-a a- niversări de la creareaU.Ț.C., un mare număr ., ■ ,de acțiuni de muncă pa- • ț'OUA PIAȚA. In triotică Printre acestea se ol'așu1' VulcaB « £o8t lra' tiiotica. Țiintie a est a s gat contUPUț non piețe a- numără și acțiunea de ho- groalimentare, P i a ț a lectare a fierului vechi, cuprinde o hală principală

• CUPĂ MEMORIAL!
LA SCHI. Duminică, 7 martie, în masivul Paring va avea loc cupa „yiădti- 1 eseu" la schi. Această cupă a tatuat in tradiție și se desfășoară îți fiecare an în prima duminică a lunii , _ , martie în amintirea celuicare a avut loo în cursul și alte două anexe. Ampla- care a fost Vaaile Vlădu-

• CU ANGAJAMENTUL 
DEPĂȘIT. Elevii de la Școala generală nr. 6 Vul- i can, acționînd • pentru colectarea și valorificarea ambalajelor de sticlă, ina- culatură și textile, au depășit în cele două luni ale anului, cu 1 000 lei, angajamentul economie. De menționat că cea mai mare contribuție în colectarea șipredarea deșeurilor recu- accesibilă.

• AMPLE ACȚIUNI 
GOSPODĂREȘTI, au loc în orașul Lupeni unde • • . , . ,forțele sînt concentrate în- cum rlmele sint deosebi Ia repararea drumurilor afectate de intemperiile iernii precum și de transportul greu pentru a- provizionarea șantierelor din localitate. In urma a- cestor . acțiuni circulația î» oraș va deveni mai ușor

I
I

Rubrică realizată dr
Teodor ARVINTE

meci.de


r Liceul industrial nr. 1 din Lupeni se dovedește a fi o unitate școlară din. tre cele mai bine apreciate din municipiu, atit în ceea ce privește rezultatele la - învățătură de către elevii săi, cît și în privința muncii — în cadrul practicii — desfășurate în atelierele proprii. Un drum prin atelierele liceulpi avînd drept în- . soțitor pe tovarășul profesor Liviu Avram, îndrumătorul U.T.C. al liceului, reprezintă o elocventă și interesantă demonstrație a modului cum se d esf ășoa ră activitateapractică. Totul poartă amprenta unui ritm rapid de . muncă și calitate deosebită a 'pieselor executate. Primul atelier în cam intrăm este nr. 1 electrotehnic (mâistru Emil Dră- guleseu).Discutînd cu elevele Reghina fepurar și Daniela Neehițelea și elevul ruliu Antal, aflăm că complexitatea tehnică a mașinilor pe care ei lucrează adăugată pasiunii pentru tehnică a avut < rept rezultat o „îndră- * «oștire" de meserie. . Mai departe, în atelierul ni'. 4 (mecanic) .i-ani văzut pe tinerii Victor Cazan și l’etru Ambruș pregătind mașinile pentru lucru (ra- boteză, strung de „repriză" si altele) efeetuînd revizii și reparații la a- cește mașini, operații ce solicită serioase cunoștințe. In legătură cu reparațiile să amintim un a- mănunt nu. lipsit de i:n- portanță. Din atelierul nr. 3 metanie „lipseau" 4 <?- levi. „Lipsa" lor avea însă mai mult decît o simplă... acoperire. Alături 

de maistrul Petre Petric, cei patru elevi djn clasa a X-a C (Iosif Butnaru, Dorin Covaci, Petrică Căldărar. Ion Duma) lucrau — efectiv — alături de fochistul Andrei Fodor la reparațiile de la centrala termică. Și după cum elevilor de aici, norme ne-am convins, prezența care în ultima perioadă lor acolo nu era nici pe de practică nu numai că departe formală ! sînt identice cu cele din
/ învăța muncind si a 

I ♦ i ■ : I i . -T ir

munci învățînd — 
nu este doar o

metaforă... la Liceul 
industrial minier

Lupem
La atelierul nr. 2 (mecanic) discutam < u tinerii Dumitru Dragu. Petre Do- bre și Ni; ti Horim .iru. Vorbele lor frumoase, gândurile despre meseria .deasă in care se pregătesc au acoperire deplină așa cum rezultă din afirmația maistrului Ghcor- ghe Bogdan : „Depășirea planului la realizări din lucrările exe; utate de e- levi jne atelierul nostru se titrează la peste 10 000 de lei (să notăm,; că pe >0-’ liceu 1, depășirile.. .de - pășesc suma de 50 000 lei 1) și se datorează muncii conștiincioase a elevilor l-are aplică foarte bine în practică toate ij-u- nuștințele asimilate la o- re. „Despre seriozitatea 

cu care elevii își efectuează practica ne-am convins urmărind In toate atelierele activitatea lor. Directorul adjunct, ing. Irina Gavrilă ne vorbeala Sosire despre normele rea Ș’ de lucru progresive ale

întreprinderi, dar ei. chiar •desfășoară o parte a practicii in Întreprinderi, alături de meseriașii cei mai buni. Dintre piesele realizate de elevi in orele de .practică să amintim strîng.ilorii metalici pentru armături . TI 1. pense metalice pentru ciocan, pene pentru combine, u- merașe pentru băi. Despre calitatea foarte bună a acestora vorbesc eloi vent comenzile primite de la Întreprinderile miniere, comenzi aflate în continuă creștere. Mai aminti m :; că • m uite e lemen țc■ dih autodotafe (mese,’ scaune și cliiâr sânii — model de Concurs — (ini- țiator profesorul de sport Victor Șandru) se execu

tă în atelierele proprii. La intrarea în liceul industrial o expoziție de piese executate de elevi vorbește despre prîcepe-seriozitatea lor. A-ceastă veritabilă „Vitrină a calității" cum o numea însoțitorul nostru este completată de cîteva- machete realizate de elevi, machete care întregesc tabloul excepționalelor calități dovedite de ei în activitatea practică. Iată cîteva : pupitru de încercări 0—600 V la curent alternativ, panou sinoptic pentru evacuarea apei din jompul puțului Ștefan și de funcționare a puțului de suprafață, a benzilor de la orizontul 440. tablou sinoptic cu.circulație a puțului de suprafață, suitor profil triplu pentru înclinări de 35-40° în săpare, etc. / .Dotarea școlii, atelierele, laboratoarele și cabinetele sale, atmosferă de studiu și muncă degajată de simpla lor parcurgere vorbesc despre o justă și corectă înțelegere a rolului ce' revine școlii de a tfțmtribui decisiv la o dezvoltare complexă a personalității lor în formare prin muncă și pentru muncă,„Munca și învățătura nu sînt privite la noi — ne spunea directorul liceului, prof. Iulian Năs- t Urîță — ca două lac tivi- tăți ce trebuie separate, ci ca una singură, al cărui produs finit Oste omul de miine, dornic să cunoască, să acționeze, să persevereze, să lie ulii societății". .'(;(
loan Alexandru TATAR

Dăruire
Unul dintre oamenii de ba

za.ai Complexului C.F.R. Pe
troșani, este operatorul Vio
rel Svichiu. După îndeplinirea 
funcției de impiegat de miș
care in stația C.F.R. Meri- 
șor și apoi in stația C.F.R. 
Petroșani este pmmovat ca 
operator Io Reglatorul de 
circulație din Petroșani. Are 
o misiune importantă, ve
ghează ca circulația trenu
rilor să nu se abată CU ni
mic de la normal, să se des
fășoare in siguranță deplină. 
E mult, e puțin ?

Nu există o satisfacție mai 
mare pentru el, decît să 
constate că s-a efectuat în
tocmai și la timp programul 
de circulație propus și a- 
probat la începutul turei. 
„Imi desfășor activitatea cu 
multă pasiune, fiind conști
ent că noi feroviarii nu a- 
vem voie să facem nici un 
rabat de la ordine și disci
plină, să nu admitem nici cea 
mai mică abatere de la li
tera ordinelor și regulamen
telor" spune adeseori comu
nistul Viorel Svichiu. Ca se
cretar al organizației de ba R. AURELIÂN

■ Servirea civilizată și promptitudinea față 4e 
cerințele cetățenilor stau la baza activității colecti
vului magazinului cu pro duse electrice și electro- 
casnice din V ulcan. . l oto : Șt. NEMECSEK

ză se străduiește ea liecore 
membru ai colectivului din 

î^care face parte să-și facă
ÎO mod exemplar datoria. 
A-țl iubi meseria aleasă, a 
te strădui să slujești prin 
munca ta colectivitatea, a 
vrea cu tot dinadinsul să te 
autodepășești — iată crezul 
muncii uniri comunist destoi
nic, apreciat și stimat de în
tregul colectiv. Oamenii din 
tura lui îmi spuneau că nop
țile cînd e de serviciu Viorel 
Svichiu trec mai... repede. A- 
ceasta pentru că nici el și 
nici colegii lui nu au timp 
de pierdut. Ei știu că Io 
C.F.R. jiu se pot admite re- 
buturi sau concesii de nici 
un fel...

Unitatea dintre vorbo si 
faptă, calitățile profesionale 
și morale ale comunistului 
Viorel Svichiu au stat Io te
melia realegerii sale ca se
cretar al organizației de ba- - 
ză. Dar armonia care o 'cr.e- 
at-0 în cadrul colectivului 
său de muncă este prezentă 
și în familia sa.

PENTRU POPULAȚIA VĂII JIULUI

Diversificarea produselor, va! orificarea 
materialelor recuperabile, în centrul

Mesaj ul t b v a r ă ș u 1 u 1 Nicolae . Ceausescu, adresat Congresului ar VI-Iea al cooperației meșteșugărești a trasat sarcini precise, de mare importanță acestui sector ce are o contribuție importantă în dezvoltarea și diversificarea producției bunurilor de consum pentru piața internă' și. export, precum și prestările de servicii pentru populație. Despre ceea ce se va face în cadrul Cooperativei „Uni-: rea" prin aplicarea prețioaselor indicații din Mesaj .am avut o convorbire cu tovarășul Iile Ciocan, vicepreședinte al cooperativei.
-— Satisfacerea in con

diții tot mai bune a a- 
provizionării populației 
cu bunuri de larg con
sum, de o largă diver
sitate, de calitate supe
rioară revine în bună 
parte cooperatorilor. Ce 
ați întreprins în aceas
tă direcție?— Am pus accent- pe diversificarea produselor. Pentru noi aceasta înseamnă în cifre introducerea în producție a 85 de modele noi, ponderea cea mai mare fiind în confecționarea de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și copii, confecții din piele și înlocuitori, încălțăminte. în secția de tîmplărle vom confecționa un mare număr de garnituri de mobilă de bucătărie moderne, durabi-

atențieile ,și aspectuoase.-Mai dispunem la Taia de două cuptoare de var. Dar nu ne vom rezuma numai la atit. Căutăm mereu posibilități și Tn această direcție solicităm sugestii și propuneri din partea oamenilor muncii, propuneri' pe care le vom studia, iar cele valoroase, cu posibilități de a fi înfăptuite le vom < pune în . aplicare.
— Ce ne puteți spu

ne de, colaborarea cu 
marea industrie '!— Începutul a fost făcut. Fabricăm panouri metalice pentru l.C.M.M. iar din trirtiestrul II preconizăm să confecționăm plasă de sîrmă necesară susținerii în subteran.

noi de diversificare creștere a producției.
confecționează produse 
din piele și textile re
zultă multe rămășițe. 
Cum le valorificați ?— Resturile textile Ie x a- loritîcăm prin secția de jucării, i ționînd puși și jucării, iar cele din piele șî înlocuitori la secția chinărie, ■ utîn.J mici — hionee, chei și

corifee" I ,pă- alte

Calitatea — atribut principal 
al prestărilor

■— De ce doar din tri- 
mestrul viitor 1--- Așteptăm să ne sosească în curînd de la Te- iuș mașinile de confecțio- : nat plasă de sîrmă și cum le vom primi începem (activitatea. Unitățile miniere nu vor mai fi nevoite să aducă plasă de, sîrmă de la Tejuș sau Rimhicu Vîlcea, cu cheltuieli mari, iar pentru noi confecționarea ei înseamnă venituri în plus pentru cooperație. Evident că posibilitățile de cooperare sînt mult mai lai-gi și de comun acord va trebui să le valorificăm. ,
— Dintre secțiile unde se

maro- , eXe- piese port- port- alte o- biecle solicitate nii muncii. Intenționăm să extindem activitatea de servire a secției . de zidărie executînd reparații la sobe de teracotă și alte lucrări.Tn încheiere o veste bună pentru posesorii de autoturisme. Noua noastră secție din I.ive/en; își vâ: extinde activitatea prin e- xecutarea de verificări tehnice și reparații de (specialitate la motor, precum și efectuarea reviziilor anuale.Acestea sînt doar cîteva din multitudinea problemelor de care ne preocupăm. Sarcini avem multe și mari .. -dar 'prin mutica responsabila-, disciplinată a tuturor, cooperatorilor le vom îndeplini cu cinste.
Convorhire consemnată de 

Dumitru CRIȘAN

servicii I

partea tehnicienilor depanatori pentru achiziționarea și recondiționarea materialelor și pieselor refolosibi- le. Șeful secției marochină- rie, Costică Tol.ea, a ridicat problema secției din Urieani, unde condițiile de lucru nu sînt corespunzătoare.Avînd in vedere ' -ar. i- nile complexe ce stau în fața lor, in anul 1982 cooperatorii de la „Straja" Lupeni și-au exprimat hotărî- rea de a acționa pentru ridicarea nivelului. tehnic și calitativ al tuturor produselor și serviciilor, diversificarea gamei de produse și servicii pentru populație în orașele Vul. aii, Lupeni și Urieani, valorificarea superioară a ma vriilor prime și materiab l la unitățile mecanica, aia- rochinărie, tîmplggic și altele, dezvoltarea activității de recondiționare a pieselor de schimb și bunurilor de la populație și valorificarea corespunzătfiare ' a acestora.Aceste .măsuri precum sr ridicarea conștiinței lucrătorilor pentru cultivarea e-

Desfășurată la puțin timp după încheierea lucrărilor celui de-ăl VI-lea Congres al cooperației meșteșugărești, adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii cooperativa „Straja" Lupeni a constituit o analiză tivitâții cooperatorilor peetivei tați în 1981.Dacă ‘’ost evidențiate rezultatele pozitive unde s-a „remarcat activitatea . rodnică a sec-

ț
^RirAi

i
41 |i

de oame-

de laamplăa ac-res. uni- anul
au

deosebit deții lor „Marocliinărie" (condusă de Rustică 'Colea) și „Mecanică" (condusă de Petru Căldărar), nu . au fost evitate, firesc, nici rezultatele nesatisfăeătoare mite de unele secții ar fi „Confecții* nt, peni — răimnere in de peste un. milion „Croitorie" „Radio TV“ . . , .Uțieani și Lupeni. Cauzele? Lipsa unor materiale, dar și responsabilitatea scăzută a unor lucrători ca ârigore Fîcea, Matei Pilea, Sabin Gezvai — care nu. respectă m.Ș- lu- și _______ interes pentru realizarea planului de: producție. Ș-a arătat că > nu toți cooperatorii folo-

ohți- cum7 Lu- urmă lei,nr. 2 Lupem, nr.. 19 și 20
termenele de execuție comenzilor, realizează crări de slabă calitate nu au manifestat

> sesc din plin cele 8 ore demuncă, iar: indisciplina i (consumul de băuturii alcoolice, părăsirea locului de muncă), a dus la diminuarea ’calitativa a fe-. ■ ziiItalelor.Realizarea și depășirea principalilor indicatori financiari întregește buna activitate a cooperativei „Straja" in anul 1981. I.ită-le : 6.1 la sută depășire la beneficii, reducerea cu 5 la sută a cheltuielilor la 1.1)00 de lei producție marfă și eu 35 la sută a cheltuielilor materiale la 1000 de lei producție marfă, precum și creșterea rentabilității cu 21 la sută. în spirit critic și . autocritic, cei care, au luat cuvin tul (Petru Căldărar, Maria Manea, Marin Flprial, Georg.eță Mețiu, Marin Durlă, Costieă Tulea, Florea Oprea, Ioan X’elega, Maria Sumalan, Roza Istrate, Petru Abraham) -au adus în dezbatere principalele probleme care mai constituie piedici în desfășurarea activității cooperatorilor în cele mai bune condiții: lipsa unei mașini la secția mecanică, necesitatea unei linii ferate uzi- ticii și‘echității socialiste nale la noul complex din în rîndul mase! de coope- Bărbătenâ, lipsa unor ma-- teriale de strictă, necesitate 
la secțiile de croitorie, lip
sa pieselor de schimb Ia secțiile radio-TV, necesitatea achiziționării unor mașini noi la'secțiile de cro- ,

- itorie, mai mult interes din

ratări, întărirea disciplinei în muncă, îmbunătățirea comportamentului față de populație vor face cu siguranță ca rezultatele anului 1982 să se situeze pe cote mult superioare.
I. ALEXANDRU
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pentru dezarmare

. convorbirile care Ioc cu aeeșt prilej

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Lupii mărilor; 
Unirea : Strada Petrov- ka.PETRTl.A : Vizita la domiciliu. timid...

Vizita ministrului 
afacerilor externe 

al României în Italia
ROMA 2 (Agerpf.es), — Secretarul general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, l-a pri- ’ mit pe tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.■ < Cu acest prilej a avut loc un schimb de mesaje , de salut între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășul Enrico Berlinguer. In timpul- convorbirii s-a exprimat satisfacția pentru bunele raporturi de prietenie, colaborare și solidaritate, de stimă și respect- rec-iproc dintre P.C.R. și P.C.I., dorința de a- le dezvolta în continuare. în interesul întăririi legăturilor de prietenie și conlucrare fructuoasă dintre cele două țări și popoare, al unității și solidarității dintre partidele comuniste și muncitorești.

Cu prilejul vizitei oficiale în Italia, tovarășul Ștefan Andrei, s-a întîlnit, separat, cu conducători ai principalelor partide politice.

InavutBettino Craxi, secretar general' al Partidului Socialist-’Italian, Pietro Longo, .secretar, general, al Partidului Socialist-Democratic, Flaminio Piccoli, secretar național al Partidului Democrat-Creștin. ValerioZanone, secretar național șl Partidului Liberal, a fost transmis un călduros .mesaj de salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrații și Unității Socialiste.Exprimînd cele mai' vii mulțumiri, interlocutorii au evocat eu plăcere întîlnirî- le și convorbirile avute cu ’tovarășul .Nicolae Ceaușescu, ei au dat o înaltă apreciere rolului și contribuției conducătorului partidului și statului nostru în lupta pentru securitate, dezarmare, asigurarea păcii și conlucrării prietenești între popoare, subliniind stima și prețui- I rea de care se bucură în I Italia și în întreaga lume. |

TOKIO 2 (Agerpres). —• Plecarea într-un marș de protest împotriva înarmărilor nucleare a fost dată la 1 martie în orașul japonez Nagasaki, panții urmînd să prin celălalt oraș partici- treacă nipon victimă a holocaustului a- tomic, Hiroshima, și să a- jungă, în ultima decadă a lunii mai, după parcurgerea a peste 1300 kilometri, la Tokio. In capitală marșul se va încheia prin- tr-un miting de masă.Locuitorii din zonele străbătute de acești partizani j ai păcii vor fi solicitați să-și pună semnătura pe o petiție cetind abolirea armelor nucleare pe plan mondial, iar participanții la marș consideră că vor colecta aproximativ ’ 30 000 000 de semnături. A- cestea urmează să fie remise unui grup de supraviețuitori ai bombardamentelor’ atomice de Ia Hiroshima și Nagasaki. care vor fi prezenți la viitoarea sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. con- - sacrată dezarmării, programată să înceapă în iunie la New York.
+■ -

COPENHAGA 2 (Agerpres). — In orașul danez Roskilde tau desfășurat lucrările reuniunii Comitetului permanent al Federației mondiale a oamenilor de știință. In cadrul dezbaterilor, participanții au condamnat hotărîrea S.U.A."

rea drepturilor sociale si democratice ale tinereții^ lui !“, în diferite cartiere ale Berlinului occidental au avut loc manifestații a- le organizațiilor democratice de 4ineret. Participanții și-au exprimat protestul față de politica cursei înarmărilor, subliniind, că hotărîrea NATO cu privire Ia desfășurarea în Europa occidentală a unor noi rachete americane cu rază medie de acțiune reprezintă o amenințare dire.etă la - ădresa păcii Șț securității -popoarelor întregului -continent. *Delegații la conferința „Tinerilor socialiști11 din Berlinul occidental au evidențiat, la. rîndul lor, necesitatea interzicerii totale a armei cu neutroni și a des-• nucleare amplasate pe teritoriul Europei. In doeumen- menilor de știință din în- tele adoptate, de conferin- treaga lume. Documentul " cheamă oamenii de știință de pretutindeni să participe activ la lupta pentru consolidarea păcii, să acționeze penti’U folosirea cuceririlor științei exclusiv în scopuri pașnice.
BERLINUL OCCIDEN

TAL 2 (Agerpres). — Sub deviza „Vrem pace și destindere !“, „Pentru ăpăra-

de a trece lă producerea pe scară largă a bombei cu neutroni și planurile NATO de amplasare de noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul .Europei occidentale. Ei au a- dresat oamenilor de știință din întreaga lume chemarea de a lupta energic împotriva planurilor prin care-.se urmărește transformarea continentului euro7 pean în arena unui război în care să se recurgă la u- tillzarea armamentelor de distrugere in masă.Totodată au fost examinate proiectul de declarație a Federației mondiale a oamenilor de știință care va fi înaintată celei de-a doua sesiuni .speciale a Adunării Generale a ....... O.N.U. pentru problemele ființării arsenalelor dezarmării, precum și proiectul de apel adresat oa-

Totul
ț LONEA; Sînt j dar mă tratez.| ANINOASA :: despre dragoste.Ș VULCAN — Luceafă- : i rul : Jocuri serioase. ;LUPENI ț — Cultural :Kramer contra Kramer;

Muncitoresc :URICANI: ' tatălui meu.
15,00

Asociatul,Tinerețea
TV s

u-ca- deA-fi-
_ ță șe cere- înfăptuirea nui program economic re să asigure locuri . muncă pentru tineret, cest program trebuie nanțat prin reducerea subsidiilor acordate monopolurilor, marelui capital, întreprinderilor care produc armament și alocarea mijloacelor financiare disponibile pentru crearea u- nor noi locuri de muncă.
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SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a pronunțat pentru realizarea unor progrese mai rapide în problema independenței Namibiei, subliniind, totodată că rezolvarea situației din' acest teritoriu african constituie una din prioritățile principale pe care le are în activitatea ce o va desfășu.a in : ursul mandatului încredințat de- organizația mondială.

brazilian a afirmat că \ a- legerile vor avea loc, așa cum s-a hotărît, în luna noiembrie a anului in curs.
S.U.A. și țările membre ale Pieței comune, care au luat o amploare fără precedent, informează agenția -Kyodo.

GUVERNUL JAPONEZ a hotărît, marți, să elaboreze un nou set de măsuri pentru atenuarea fricțiuni
lor comerciale cu partenerii occidentali, în special cu

ADRESINDU-SE CON- 
GKE&LLUI, la reluarea activității parlamentare după o vacanță de două luni, președintele Braziliei, generalul Joao Baptista -de Figueiredo, a reafirmat hotărîrea guvernului său de a continua procesul de democratizare. Potrivit agenției. Reuter, : președintele

STAREA DE URGENȚĂ, instaurată în Somalia în luna octombrie 1980, a fost ridicată la 2 martie — s-a anunțat oficial la Mogadiscio. Mohamed Siad Bar. re, secretar 'general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, presedin. tele Republicii Democrati. ce Somalia, prim-mi nistru, a procedat la o remaniere guvernamentală. Noul cabinet este compus din 26 de miniștri și 21 secretari de stat.

Preocupări pentru rezolvarea 
conflictului dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 2 blemcle care au provocat ' >, conflictul. Convorbirile s-auunei reglementări atotcuprinzătoare, prezentat de Olof Palme ambelor părți în iunie 1981.Secretarul general al O.N.U. și Olof Palme vor continua contactele cu guvernul Iranului și Irakului După cum a declarat un în vederea stabilirii meto-purtător de cuvînț de la. delor prin care O.N.U. arNațiunile Unite, în cursul, întrevederilor pe care O- lof Palme le-a avut cu conducătorii Iranului și Irakului ‘au’ fost abordate probleme privind posibilitățile de încetare a focului, de retragere a forțelor armate și de negocieri în pro-

(Agerpres), — Olof Palme, reprezentantul specia) al referit la . proiectul O.N.U., însărcinat cu oficiul de mediere în conflictul dintre Iran și Irak, a prezentat secretarului general al; O.N.U. o informare privind convorbirile a- vOte în. capitalele celor două țări.
putea sprijini cele două părți în realizarea păcii.
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Fotbaltatea Craiova — î Bayern Munchen, ! în Cupa campio- î nilor europeni. ! In pauză : Trage»' rea pronoexpres. Imagini din Maroc. ' _Universullor.1001 de seri, închiderea programului. • Telejurnal.Actualitatea economică.120,40 Anchetă TV : „Dus- întors".Telecinemateca. Ciclul „Dosarele ecranului". „Cor
bii". Premieră TV.. Producție a studiourilor spaniole.Telej urhal.J
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. Potrivit unor estimări de ultimă oară, în Berlinul occidental există cîteva zeci de mii de imigranți, sosiți aici în speranța că se vor putea integra și își vor putea cîștiga mai u- șor existența. Intre aceștia se află și categoria I- migranțîlor politici, foarte adesea imigranți ca toți imigranții, dar care, în in. .tenția de a obține avan-» taie economice, optează1 pentru un statui cu care; în definitiv, nu au nimic comun.Firește, în actualele condiții. prezența muncitorilor străini și a imigranților politici nu mal este; tolerabilă ca în urmă cu cîțiva ani, cînd numărul șomerilor proprii nu luase încă proporții alarmante. 'latălinului ........... ... există aproximativ 20 000 de așa-ziși imigranți politici care trăieso în baza unor ajutoare sociale, a luat, recent, măsuri drastice împotriva lor. Aceste taăsuri trădează accese de (xenofobie și reprezintă — ^potrivit unor lideri poli- .Wcl din oraș — un aten
tat moral la adresa acelora feare au crezut că își vor găsi aici salvarea. <

Potrivit agențiilor internaționale de presă. Senatul Berlinului occidental a luat hotărîrea de a obliga pe cei care aspiră la obținerea statutului de
perioadă, ei sînt obligați să trăiască în locuri izolate, departe de aglomerările umane.Răspunzînd acestor cri- autoritățile au expli- a-

de ce Senatul Ber- 
occidental, unde

Dreptul de

exilat politic de a lucra în serviciile de salubritate ale orașului, măturînd străzile și făcînd curățenie în instituțiile publice 
ale acestuia.'Măsura a fost apreciată de unii lideri politici din Berlinul occidental ca plină de ipocrizie, întru-, cît, se știe, aspiranții la statutul de exilat’ politic nu ău voie, conform legii, să ocupe un serviciu permanent timp de cel puțin doi ani de zile de la 'data sosirii. In această

cat că măsura a fost luată pentru a reduce afluența de străini în Berli- , nul occidental și pentru a împiedica folosirea în mod abuziv a dreptului la azil politic, la care mulți străini recurg numai și sumai din rațiuni economice.Explicație care, în definitiv, ar putea fi acceptată. Numai că cei care au aprobat măsura au stabilft, în același timp, și cuantumul indemnizației pe care aspirantul la

>zzwzw>zz«z/zzzzz/z//zz/zz////z/zz/zzz/zz/zzz/zrz//zzzzzzzzz^wyz/zz/z/zz^/zzzz/zzzAvzzzz//z///zz/zz/zzz/z/ww//zz.w.^wz^^^^^^„abundența" pe care o o- l’era lumea caphalistă o primește pentru munca pe care este obligat să o iacă. Potrivit acelorașigenții de presă, aspirantul — devenit „muncitor zilier" — primește o indemnizație de opt ori mai mică ; decît omologul său din Berlinul occidental. Greutăți, greutăți, dar mai mari sînt greutățile pentru cei ce provin din alte țări !Și astfel, aspirantul la statutul de dobîndește dreptul de a mătura străzile 'și instituțiile publice, între care șî oficiile de ’plasare a forței de muncă. Oficii în care, peste doi ani, timp suficient pentru a fi fost verificat și a fi primit statutul de exilat politic, poate veni și aștepta în liniște să apară mult rîvnî- tul loc de muncă. Și, după ce, la sfîrșituf zilei, care se va scurge la fel! ca multe altele, va pleca spre tabăra sa „specială", în holul în care i s-a mai irosit o speranță vor apărea ceilalți aspiranți la statutul de exilat politic. Cu mătura și cu cîrpa de șters praful...
Mihai FABIAN

SCHIMB garsonieră Petroșani cu apartament 2—3 camere. Informații strada Saturn bloc 2 ap. 97, Petroșani. (404)SCHIMB apartament două camere Vulcan cu similar în Lupeni. Informații strada Pomilor 15 Lupeni (telefon 618). (403)
PIERDUT legitimație de serviciu- pe numele Vasile, eliberată de Uricani. O declar GraurI. M. nulă. (398) PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Victor, eliberată de Uricani. O declarexilat politic

de nu-Alexandru, eliberatăI.M. Uricani. O declar lă. (405).PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Miloș loan, eliberată de I.M. A- ninoasa. O declar , nulă. (406)PIERDUT legitimație de cămin pe numele Imre A- drian, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (393)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Onica loan, eliberată de I. M. Pe- trila, O jdeclar nulă. (395)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Sere- diuc Andrei, eliberată de I. M. Paroseni. O declar nulă. (396)PIERDUT legitimație de cămin pe numele Gorolea

NatuI. M.nulă. (399)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele .Antal Georgeta, eliberată de I. U. M. Petroșani. O de- ______ _ ________ _________clar nulă. (392) Livia, eliberată de Institu-PIERDUT legitimație de tul de mine Petroșani. O serviciu pe numele Lucacs declar *mlă. (402)
ANUNȚURI DE FAMILIBFAMILIA îndoliată mulțumește colectivului I.C.P.M.C. precum și tuturor celor care au fost alături în marea durere pricinuită de incredibila dispariție a celui care a fost un foarte mult iubit soț, tată și bunic NYTRA1 IOSIFîi vom păstra veșnică amintirea.

ULTIMUL omagiu pentru cea mai bună mamă fl aduc copiii care e conduc pe ultimul drum pe 
SÎMZIAN LUDOVIC Aîn vîrstă de 90 de ani.Inmormîntarea, miercuri, 3 martie, ora 15 în Petroșani. (407)

daCJIA Șl ADMINISTRAȚIA t Peboiont, rtr. Nicolo* Sdlcesco - 2. telefoane 416 62 (Mcretariot), <24 64 (secții)- llPARULț Tlpogrofio Pehoșonl sb. M Sfitcescu - &

(400)
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