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Bogat raport muncitoresc

7

Cu planul 
trimestrial 
îndeplinitColectivul I.R.I.U.M. Petroșani a cărui activitate este strîns legată de cerințele mecanizării procesului de extracție a cărbunelui, a realizat prevederile sarcinilor de plan trimestriale. De la înce- . putui anului, planul producției globale este depășit cu 3 470 inii lei, producția marfă cu 2 070 mii lei, iar producția — indicator sintetic activității economice cu 745 mii lei.Notabil este faptul la mașini și utilaje

netăal

Sporește continuu 
producția de cărbune

La Petroșani are Ioc azi conferința or
ganizației municipale de partid pentru 
dare de seamă și alegeri. Eveniment de 
iHat^'țJemnătate în viața politică, eco
nomies și socială a municipiului, confe
rința se înscrie ca un moment de refe
rință în activitatea fiecărei organizații 
de partid, a fiecărui colectiv de muncă, 
a tuturor celor 23 009 de comuniști și a 
celorlalți oameni ai muncii din Valea 
Jiului.

Desfășurîndu-și lucrările în această 
primă parte a anului — cel de-al doilea 
din cincinalul calității și eficienței .. — 
conferința are loc în atmosfera de puter
nică efervescență politică și de muncă a- 
vîntată ce domină colectivele din între
prinderile miniere și de preparare, cons
tructoare-de iflasini, din transporturi și 
de pe șantiere,^dmjtoi^ațije prestatoare 
de servicii, de aprovizionare și circulația 
mărfurilor și din alte domenii de activi
tate unde organele si organizațiile de 
partid militează adoptînd importante ho
tărîri și măsuri pentru creșterea rolului 
lor de conducător politic în toate dome
niile. Reluînd în analiză această proble
matică majoră, conferința organizației 
municipale de partid va adopta, la rîn- 
du-i, hotărîri de însemnătate decisivă pen
tru îmbunătățirea muncii de partid, a 
vieții interne de organizație, creșterea 
foiței de înrîurire pe care organele și 
organizațiile de partid sînt chemate s-o 
exercite în colectivele de oameni ai mun- 
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cii în vederea mobilizării lor într-o pa
sionantă întrecere socialistă pentru creș
terea realizărilor economice și sociale în 
municipiu. Conferința își va îndrepta cu 
precădere dezbaterile spre resursele și 
posibilitățile ce se cer mai bine valorifi
cate de minerii și preparatorii Văii Jiu
lui pentru obținerea unor sporuri supli
mentare la producția de cărbune, răspun- 
zînd astfel chemării partidului, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind acoperirea cerințelor 
economiei naționale cu combustibil pen
tru centralele termoelectrice și materie 
primă indigenă pentru producerea coc
sului necesar siderurgiei românești. E- 
vantaiul propunerilor făcute .de comu
niști, măsurile ce vor fi stabilite pe baza 
concluziilor desprinse din dezbateri vor 
viza în domeniul minier extinderea ac
centuată a mecanizării în subteran și mo
dernizarea tehnologiilor de extracție, îm
bunătățirea condițiilor de muncă și secu
ritate, perfecționarea pregătirii forței de 
muncă, întărirea ordinii și disciplinei, și 
acționează, prin mijloacele muncii poli
tice, pentru unirea energiilor creatoare 
ale oamenilor muncii într-o puternică 
forță socială a cărei țintă este înfăptui
rea neabătută a liotărîrilor Congresului 
al XII-leâ, a mărețelor obiective din Pro
gramul partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate în

ca miniere, destoinicul colectiv își realizează planul în procent de 111,7 la sută, dînd posibilitatea ca nîi-. nerii să primească un număr sporit de utilaje reparate sau confecționate. Prin aceste utilaje cerute de mineri, se numără stîlpii hidraulici la care planul a fost realizat în proporție de 101,7 la sută. Se evidențiază colectivul Ș.S.H. Vulcan care a livrat unităților miniere cantități însemnate de. stllpi, armături, plasă de sîrmă, agregate centrale hidraulice, sistem de distribuție și alte utilaje pentru asigurarea condițiilor necesare creșterii producției de cărbune. ' / . ■ ț:

Colectivele miniere din Valea Jiului, dînd glas chemării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,'de a spori producția de cărbune cocsificabil și energetic, întîmpină conferința municipală de partid cu rezultate de prestigiu, în primele două luni ale acestui an', minerii Văii Jiului au obținut 10 500 tone de cărbune peste prevederi. Faptele ele' muncă ale minerilor reprezintă prinosul recunoștinței față de grija ce o poartă partidul nostru condițiilor de muncă și de viață ale. minerilor.
■ Două unități miniere 

— Uricani și Vulcan — 
au devansat realizarea 
sarcinilor la extracția de 

tri- 
cu 

im- 
su- 

tone

cu 
prestigiu : 
de cărbu- 

realizate 
la incepu-

minerilor

față

al 
este

CĂRBUNELE ANULUI '32
gg agenda de lucru a organizațiilor de partid

Obiectiv al muncii politice

O nouă calitate în 
activitatea de extracțiemulată atunci au avut darul să completeze programul de măsuri care a devenit un amplu și mobilizator program de lucru pentru fiecare comunist. Altfel spus la mina noastră a munci în colectiv înseamnă a gîncli și hotărî în colectiv. Această practi- ' că a devenit o metodă de muncă a comitetului de partid, a birourilor organizațiilor de bază.Realizările obținute la producția de cărbune cocsificabil — ianuarie,., 3 046 tone, 4.789 tone, piiis 5340 tone • . fidel rolul

întreaga muncă; politi- co-organizațorică desfășurată în acest început de ân, de activul de partid de la mina Uricani. s-a axat pe mobilizarea colectivului, în frunte eu comuniștii, la înfăptuirea, exemplară a sarcinilor de plan la producția de cărbune cocsificabil. Acționînd în acest sens un accent deosebit l-am pus pe formarea personalității omului nou, înzestrat cu o înaltă conștiință comunistă, ' revoluționară. cu o temeinică pregătire profesională. care să participe activ lu viața ■politică : și economică a minei. Dialogul viu, ,1a obiect, purtat cu minerii a condus politic al organizației apurtat cu minerii a r la participarea activă fiecărui om al muncii la~ realizarea sarcinilor plan. Evenimentele politice care ați avut loc în viața colectivului' nostru — adunările generale de dări de seamă și alegeri, conferința de partid — s- au constituit în adevărate tribune ale democrației muncitorești unde comuniștii au analizat cu răspundere, in spirit critic și autocritic, neajunsurile manifestate în activitatea de extracție, for- mulînd valoroase propuneri, stabilind soluții tehnice și căile necesare saltului la o nouă calitate în activitatea de extracție. Multe din propunerile for-

derecent

cărbune din primul 
mestru al acestui an 
cinci zile, totalizând, 
preună, o producție 
piimentară de 38 208 
de cărbune.

■ Colectivul celui 
puternic detașament mun
citoresc al Văii — 
Lupeni — se înscrie

mai

IM 
în

raportul muncitoresc 
rezultate de 
peste 5000 tone 
ne cocsificabil 
suplimentar de 
tul anului.

■ Hărnicia
de Ia Aninoasa, care își 
depășesc ritmic sarcinile 
de plan, se concretizează 
într-un plus de I 590 tone 
de cărbune mai mult 
de prevederile la zi.Acest bilanț bogat vredniciei minereștirezultatul întăririi continue a disciplinei de producție, introducerii si folosirii cu randamente sporite a complexelor mecanizate și a celorlalte u- tilaje din dotarea unităților miniere, care au condus la creșterea productivității muncii. Minerii Văii sînt hotărîți și angajați plenar să-și’ realizeze exemplar sarcinile acestui trimestru, confirmare a acestei hotărîri fiind rezultatele obținute în ultimele zile, cînd C.M.V.J. înregistrează peste pre- vederi cantități însemnate de cărbune. ''A":

Minerii din Vulcan 
au extras suplimentar 
25000 tone de cărbune

Citiți,'în pagina a 3-a, reportaje realizate la I.M.
Vulcan, care oglindesc afirmarea responsabilității și 
vredniciei minerești.: j; '- 4

în rîndul formațiilor ce lucrează la asigurarea 
viitoarelor fronturi de producție de la I.M. Lupeni se 
numără și brigada condusă de minerul Francisc Am- 
bruș, din cadrul secțorului XI. în imagine o parte din 
componenții schimbului I, la ieșirea din șut.

Foto : Cristian ȘTEFAN'Continuare In naq a î-a.

Expfoatînd mai judicios 
agregatele din dotare, prin, 
ridicarea parametrilor func
ționali, energeticienii Pa- 
roșeniului au înregistrat ni
vele superioare sarcinilor 
planificate. Astfel, de la în
ceputul anului s-a obținut 
un plus de 1 642 000 kWh 
la producția de energie e- 
lectrică, o realizare a gra
ficului de putere în propor
ție de 182 la sută, iar la 
capitolul construcții 4 mon
taj o realizare în proporție 
de 150,6 la sută. O însem
nată contribuție la aceste 
rezultate au avut schimbul 
condus de maistrul Gheo>- 
ghfe Munteanu, de la blo
cul de 150 MW, schimbul 
cazane, candus de : maistrul 
Bella Reisz, și . electricienii 
ie la camera de comandă 
conduși de Dorin Modrea.

— J

plus, plus zi, reflectă de ' conducător de partid, calitatea muncii politice desfășurată în acest an, la mina noastră. Paralel cu obținerea unor sporuri la producția de cărbune, pe agenda de lucru a comitetului de partid stă creșterea productivității muncii în abataje. Insistăm pe creșterea productivității muncii în cărbune cu toate că acest indicator este realizat în proporție de 107,8 la sută, iar în a- batajele mecanizate s-auobținut Randamente cu
Cornel BOLOLOÎ, 

secretar al comitetului 
de partid, I.M. Uricani

februarie, martie, la

(Continuare în pay. a 2-a)

Prind viată propunerile 
comuniștilorRăspunzînd chemării conducerii partidului adi-esa- tă minerilor de a spori contribuția la dobîndirea independenței energetice a patriei, colectivul sectorului nostru de investiții îș; dă tot interesul sa creeze n<)i capacități de producție în subteran. în primele două Luni din acest an, sectorul VI a depășit planul la lucrările miniere și geologice cu 13 ml. : iar la pregătiri eu 159 ml, sprijinind astfel creșterea extracției de cărbune și a- sigUrarea premiselor pentru realizarea angajamentului — 8 000 tone —. a- surnat de minerii de la Lo- nea pe acest an. „In- aceeași, măsură colectivul nostru, condus de organizația de partid, este preocupat de reducerea

cheltuielilor materiale de producție — unul din angajamentele asumate pe-ml- nă vizînd realizarea de e- conomii — 2,i milioane lei — prin creșterea gradului de recuperare a armăturilor metalice din galeri ilt ■abandonate, precum și a :. altor materiale. .Urmărind acest obiectiv economie, comuniștii, cadrele tehnice din sector au fost frămîntați la începutul acestui an de întrebarea : ce resurse vom valorifica în acest scop ? Acestei întrebări i s-a dat răspuns concret în recentele adunări generale .de dare de seamă și alegeri
Eugen ȚIF, 

secretarul comitetului <le 
partid de la’ sectorul

I.M, Lonea
VI,

iConlmaai e tn pag. a 2-a,

Adunarea
i. ■ ** ■■ d »

In exercitarea rolului de conducător politic al or- cele re- ca
procesului productiv.Pornind de aid. în contextul unei munci politice exigente duse pînă la fronturile de lucru, multe propuneri făcute în adunat ile generale au prins viață m folosul producției. In procesul specific ai muncii noastre — gradul Înalt de mecanizare al operațiilor din abataje, și lucrările mi- . niere de pregătiri — au fost operate de către oamenii colectivuiUi nostru, adevărați mineri-tehnicieni, policalificați și specializați pe operații, inclusiv eu sprijinul specialiștilor miș
Constantin LUPUL1ÎSCU, 

secretar cu probleme 
i rganiza tori ce al corni te tu lui 
de partid de la sectorul IV, 

I.M. Lupeni

ganizației de partid,mai însemnate sarcini vin adunării generale, veritabilășcoală de educație comunistă. în acest scop cele patru organizații de partid ale celui mai Luare sector productiv al Văii Jiului — sectorul IV al I.M. Lupeni — cu o producție zilnică de peste 2000 tone de eîirbune.epcsi- rficabil, au acorțlat un rol deosebit pregătirii adunărilor generale. S-a creat astfel cadrul propice ca, în fiecare adunare generală, comuniștii, în spirit combativ, cu „înalță exigență partinică și intransigență față de neajunsuri. să-și spună răspicat cuvîntul, să propună măsuri , judicioase, de. mare valoare practică, pentru îmbunătățirea 'Continuare in pag. a 2-a)
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Condițiile de muncă și viață 

ale minerilorDupă cum a fost anunțat, la Petroșani a avut Ioc ședința comună de lucru a birourilor executive ale Consiliului uniunii sindica. telor pe ramură minieră, petrol, 'geologie și energie electrică, consiliilor județean și municipal ale sindicatelor. în cadrul. ședinței s-a prezentat raportul 
privind acțiunile întreprin
se de comitetul Uniunii 
sifidicatelor pe ramura ml. 
nieră, petrol, geologie și 
energie electrică, consiliile 
județean, municipal și o- 
rășenești ale sindicatelor 
în baza sarcinilor stabilite 
de conducerea superioară 
de partid în Valea Jiului, 
referitoare la îmbunătăți
rea condițiilor de muncă 
și viață ale personalului, 
muncitor din ramura mi
nieră. Participanții — pre, ședințfi comitetelor de sindicat din întreprinderile miniere din bazinul carbo, nifer al Văii, de la Motru și . Baia Mare, cadre cu munci de răspundere, din Combinatul, minier Valea Jiului, activiști de-partid și de stat — au purtat am- ple dezbateri pe marginea materialului prezentat, evidențiind preocupările organelor sindicale' privind îm. bunătățirea condițiilor de muncă în subteran, a condițiilor de viața. Participanții la dezbateri au arătat, într-un spirit critic și autocritic, unele lipsuri manifestate în activitatea organelor de sindicat, fă- cînd totodată propuneri concrete menite să condu, că la introducerea pe scară largă în subteran, a pro. greșului tehnic în vederea reducerii efortului fizic, sporirii producției de cărbune, precum și asigurării unor condiții de deplină securitate a muncii în abataj. „Cu toate că la mina Lupeni s-au făcut pași în. semnați pe calea mecaniză- rii __ arăta în cuvîntu] său Aurel Angheluș, pre-

rii condițiilor de muncă și viață ale minerilor. A- cest lucru se reflectă fidel în cele 45 000 000 lei1 .. 1 1981, întreprinderilor miniere pen. tru asigurarea măsurilor de tehnica securității muncii, a aerajului, echipamentului de protecție și de uzură. Asta fără să mai amintim că zilnic pentru mineri se servesc gratuit cele 16 000 mese. De subli. . niat faptul că fondurile alocate de stat pentru protecția muncii cresc de la• an la an și sînt menite să asigure un climat de deplină securitate a muncii în subteran.Din cuvîntu! participant ților la dezbateri s-a mai desprins faptul că organele șl organizațiile de • sin. dîcat dispun de însemnate rezerve în ce privește mobilizarea întregului personal muncitor la pregătirea și desfășurarea concursurilor profesionale, de protecția muncii, folosirea rațională a utilajelor și ins- talațiilor din dotare, întărirea ordinii și disciplinei, căi pe care se poate acționa pentru a da țării cărbune mai mult, mai ieftin și de o calitate su. perioară.
Cornel BUZESCU

ședințele comitetului de sindicat pe mină — ei.te necesar să ne intensificăm eforturile și în ceea ce privește mica mecanizare. Asi- alocate, în anul gurarea unor dispozitive de mică mecanizare, în condițiile amplului proces de dotare a minelor cu utilaje de mare tehnicitate și randament, -ar . conduce a- tît Ta sporirea productivi, tății muncii cit și la creșterea gradului de securitate a muncii în subteran*. „Activul de sindicat trebuie să manifeste mai mult interes în<ee privește întă-- firea ordinii și disciplinei, pentru asigurarea microclimatului necesar bunei desfășurări a activității din subteran. Trebuie, de asemenea, să spun că în perioada următoare corni- tetul de sindicat de la mina Petrila își va concentra atenția spre instruirea și educarea întregului per. sonal muncitor în vederea cunoașterii și respectării normelor de protecție și igiena muncii" (Ion Fe. nu, președintele comitetului de sindicat I.M. Pe- trila). „Comitetul de sindicat de la mina Uricani a avut în permanență pe agenda sa de lucru crearea în căminele de nefa- miliști a. unor condiții tot mai bune de locuit. Ne o- cupăm cu multă răspundere de îmbunătățirea ca- li^iții mesei, a petrecerii în mod plăcut și util a timpului liber al minerilor. în ganizat d terilor ducere,
acest sens am or- întîlniri ale briga- Cu cadre de con- _______ , întâlniri care au avut un pronunțat carac- . ter politico-educativ" (Ion Stoi, președintele comitetului de sindicat, I.M. Uri- eahi),Participanții la dezbateri au apreciat faptul că partidul și statul nos.ru, per. sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă o atenție deosebtiă îmbunâtăți-

inițiativa „brigada înaltei productivități și a educației; socialiste" și care au acumulat cel mai mare număr de puncte in întrecerea socialistă ce se desfășoară la nivel de mină.De un real folos în cunoașterea zilnică a stadiului realizării pe formații de lucru și sectoare a sarcinilor la producția fizică, a fost vizuală. Panouri și grafice afișate la locuri accesibile înfățișează aspecte de calitate a cărbunelui, de întărire a ordinii și disciplinei precUm și căile și modali- " din adunările ' ge- tățile de reducere a cheltuielilor materiale și realizare a noului mecanism economico-financiar. La gazeta de perete, la cea satirică și gazeta tineretului sînt redate aspecte pozitive șl negative din cadrul unor formații sau sectoare. de producție. Apoi la stația de radio-amplificare a minei.

rUrmare din pag li plani ai sau cameră unde productivitatea este șub nivelul planificat’. Pentru a înregistra și în acest domeniu saltul calitativ necesar, birourile organizațiilor de bază, în discuțiile individuale cu comuniștii trasează sarcini concrete fiecărui membru de partid, controlează cum se înfăptuiesc aceste sarcini. De acum, la învăță- mîntul politico-ideologic, în cadrul „momentului economie" — ....nerale; li se aduce la noștință membrilor partid realizările la brigăzii, sectorului, nei. prezentîndu-se dată experiența înaintată a formațiilor de lucru fruntașe. cum ar fi cele conduse de : Ilie Amorăriței, Iosif Roco, Gheorghe Nistor și alte formații care aplică

mult superioare celor nificate, pentru că sint abataje frontale

cu-de ale mizi și toto-

I
I

I
I

Succes deplin lucrărilor 
conferinței organizației 

municipale de partid
(Urmară din pag. î) și perspective, conferința va aborda pro

blematica din domeniile construcției de 
mașini, energeticii, investițiilor, trans
porturi, prestații de servicii, comerț, co
operație, edilitar-gospodărești și autoa- 
provizionare.

Ținînd seama de complexitatea proble
melor economico-sociale ee se cer re
zolvate în acest cincinal, de cerințele e- 
ducării și formării omului nou,' conștient 
de roiul și contribuția sa in largui efort 

_.. .... .. , . .. . . creator al întregului popor in construcția
de organele și organizațiile de partid o- socialistă, conferința va jalona căile eon- 
rășenești, comunale, din întreprinderi, — - -
instituții și din cartiere pentru îndepli
nirea politicii partidului, a sarcinilor e- 
conomico-sociale ce revin. Văii Jiului în 
cincinalul 1981—1985. Darea de seamă a 
comitetului municipal de partid, dezba- - 
terile conferinței se vor afla sub semnul 
imperativ al sarcinilor stabilite de Con
gresul al XII-lea de a se trece la o nouă 
calitate in toate domeniile de activitate, 
al exigențelor aplicării noului mecanism 
economico-financiar, al integrării ferme 
în principiile autoconducerii și autoges- 
tiunii muncitorești, al cerinței creșterii 
eficienței economice și rentabilizării ac
tivității de producție. Sub acest semn 
s-au desfășurat și recentele adunări ge
nerale și conferințe de dări de seamă și 
alegeri din organizațiile de bază și comi
tete de partid, în scopul, creșterii pro
ductivității muncii, a eficienței economi- 
ce și rentabilizării activității în acest j™,
domeniu. _y .................

în același context de sarcini, exigențe de partid !
I_____________________________________________________________________________________________

România și înaintare spre comunism. 
Ilaporlindu-se la înaltele exigențe pe care 
le impune înfăptuirea acestui comanda
ment de acțiune revoluționară ai între
gului partid, al întregii noastre națiuni, 
conferința supune unei analize riguroase, 
într-un climat de lucru, în spirit critic 
și autocritic, activitatea desfășurată în 
perioada trecută de la precedentele ale
geri de comitetul municipal și biroul său,

crete pentru perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă folosite de organe
le și organizațiile de partid în conduce
rea întregii activități.

Prin întreaga desfășurare a lucrărilor 
■ și orientările ce le va stabili, conferința 

va crea cadrul desfășurării de viitor a 
muncii economice, politico-organizatorice 
și educative, a activității organelor și 
organizațiilor de partid, a celor de sindi
cat, U.T.C, și O.D.U.S., la uniîăjjlsu- 
perior și cu eficiență sporită in mobili
zarea comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului la înfăptuirea 
hotărîtă a obiectivelor Congresului al 
XII-lea al partidului, la dezvoltarea e- 
conomico-socială și înălțarea patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație socia
listă.*

Cu aceste gînduri și speranțe de noi 
împliniri pe meleagurile noastre, comu- 

i Valea 
cărbunelui urează succes deplin lucră
rilor conferinței organizației municipale

J

Adunarea generală-izvorul 
inițiativelor Înaintate

(Urmare din pag tinei, o serie' de raționalizări de mare valoare practică.- Este cazul să ■■ enumerăm

viață propunerile 
comuniștilor

(Urmare din pag. ljde abataj, prin care am reușit să adaptăm condițiilor concrete de zăcămînt ale stratului 3, utilaje de tăiere de mare eficiență.efi- colmatarea mai bună a tavanului artificial. Am realizat camere de reparat in subteran, pentru utilajele complexe, redurînd ciclul de recondiționase. Conducerea mațiilor din abatajele lucrările de pregătiri

. . ..... Am găsit soluții noi,mm modificarea unor pa- (;i€nte pentrU 
ramnh’i tnnnr mn n i , sxî ... *rametri funcționali ai combinelor și transportoarelor

la orele de intrare și ieșire din șut, sînt prezentate programe variate prin care se aduce la cunoștința oamenilor muncii atit experiența înaintată a unor brigăzi, cit și ce mai trebuie făcut pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan la producția de cărbune cocsificabil.Desigur aria, problema- și este propaganda tieii care stă pe. agenda de lucru a comitetului de partid, de la I.M. Uricani este mult mai vastă. în prezent ne preocupăm intens de întărirea ordinii și disciplinei, de .îmbunătățirea calității cărbunelui, de pregătirea unor noi, capacități de producție, Minerii de la Uricani, în frunte cu comuniștii, sînt ferm hotăriți să-și îndeplinească in mod exemplar sarcinile de plan la producția de cărbune cocsificabil, să-și aducă o contribuție substanțială la independența e- nergetică a țării noastre.

for- și cu grad înalt de mecanizare a fost încredințată , celor mai buni comuniști, oameni cu înaltă pregătire profesională,. extinzîndu-se soluția organizatorică de - a numi la conducerea activității în marile capacități a maiștrilor și subingineri- lor, Aplicind în acest mod creativitatea tehnică am cules roade prin creșterea ■ nivelului productivității muncii — atingînd în abataje nivele de 12—14 șichiar mai multe tone pe post. în tinjp ee producția medie pe abataj a sporit de asemenea.De la începutul anului, sectorul nostru raportează o depășire de peste 12 000 tone de cărbune cocsificabil. Toate brigăzile își depășesc sarcinile. Aceasta confirmă eficiența acțiunilor politice întreprinse de organele și organizațiile de partid ale sectorului.

_ propdnerii? In primul ■find, armăturile recuperate și recondiționate în numai trei luni — 200 bucăți în medie — sînt suficiente pentru ca la locurile de muncă unde vor fi folosite să se poată lucra o lună în- r.iagă fără a scoate de la magazie alte TH-tfri noi. In al doilea rind, un cal- uj sim- ■sbgfe£200 ' metee pe trimestru, rezultă o eco- 400 din apropierea puțului nomie de 300 000 lei. în al treilea rind, brigăzile sec- toi-ului vor fi mai bine a- provizionate cu armături, nemaiașteptînd venirea lor de la suprafață. Și mai este un avantaj ; aflîndu-se

din organizațiile de partid pe schimburi precum Și în conferința pe sector. Mai mu'.ți membri de partid, mineri cu experiență ce ctnduc brigăzi de pregătiri cum sint Dumitru Costin.iș, Gherasim riito, ion Simian, Alexanuru Ban- keu și alții au venit cu o piu arată că, folosipropunere valoroasă. In- armături TIJ în ttr-o galerie de la orizontul11, în urma betohării, ră- min de prisos un mare număr de armături TH. VI- zînd recuperarea acestora, comuniștii au propus condiționarea lor cu presă hidraulică de dreptat armături. i' re-. o în- instalată în zona centralăAcest utilaj l-am solicitat în a- dunarea generaiă a reprezentanților oamenilor muncii. Am găsit înțelegere, ob- ținînd sprijinul șefului de sector, ing. Martin Borșa, și al cadrelor tehnice. In scurt timp, în acea galerie de la orizontul 400 au fost făcute amenajările necesare pentru montarea presei hidraulice. Utilajul va intra în funcțiune peste ' cî- teva zile.. Intre timp a început transportul spre a- cest loc al elementelor metalice de TH, pentru a fi recondiționate.Ce efecte economice obținem prin materializarea

a activității sectorului VI, presa hidraulică poate fi folosită ți de sectoarele II și III producție.Mai trebuie să adaug un amănunt ale cărui semnificații nu sînt străine de modul cum au fost dobîn- dite aceste avantaje : colectivul nostru aplică inițiativa muncitorească „Contul colector de economii*. Iar comuniștii sectorului, prin propunerile lor, materializate în practica producției, dat măsură reală acestei inițiative ce țintește creșterea eficienței economice.
• NOI APARTAMENTE, în aceste zile de sfîrșit de trimestru, constructorii de pe șantierul din Petrila au pregătit pentru recepție noi apartamente. Este vorba de blocul 39, cu 34 apartamente construite pentru mineri, preparatori, cons- ' ’ ~ ‘ l ai

ca Peștera Bolii să intre în final în topul peșterilor din România.
• AMPLA ACȚIUNE PATRIOTIC/!. Sub genericul „Orașul nostru, grădină înfloritoare* duminică . . . . . . .în orașul Vulcan 3 000 de tructori și alți oameni tineri gospodari din școlile orașului, alături de părinții lor, vor fi prezenți la acțiunile edilitar-gospo- dăreșth Mîine Vulcanul va fi o grădină a muncii și frumosului cotidian.

muncii.• IN ZONA CARSTICA Peștera Bolii, a fost descoperit de membrii cercului de speologie Piatra Roșie, un etaj fosil. Sint șanse

• FOTBAL. Mîine, 28 martie din nou tribune arhipline (așa cum ne-am o- bișnuit) la Lupeni. De la ora 11, stadionul din localitate găzduiește întîlnirea din cadrul diviziei B, seria a IlI-a, dintre C.I.L. Sighet.CINCI LUPI dijmui oile și, mieii, crescătorilor din lea Jiului, Ca urmare

acțiunilor de combatere a răpitorilor, organizate filiala Petroșani A.J.V.P.S., în ultima me au căzut în bătaia tilor 5 lupi. Acțiunile j tru combaterea acestui nimal dăunător continuă.
de a vre- puș- pen- i a-

dări. De dușul cu apă caldă. nu poate fi vorba. Cui trebuie să-i fie administrataun... duș rece, pentru măsurile de rigoare ?Q MANIFESTĂRI.
lua

Minerul șinu vor mai mai alesVa--a

• DUȘ. De mai bine de trei luni, robinetele spălătorului de la atelierul de forjă al I.U.MP. refuză să-și îndeplinească menirea, adică, după șut, muncitorii sînt obligați să se spele cu apă rece din.» căJ-

0 1 amplă paletă de manifestări cultural-educative a avut loc în această săptă- ‘ mină, sub patronajul Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani. Astfel, zilele trecute, sub genericul „Tribuna ideilor*, minerii de la I.M. Livezeni au dezbătut tema „Soluționarea pe

cale pașnică a diferendelor dintre state", iar. în cadrul Universității cul- tural-științifice, lucrătorii în halate albe de la Spitalul municipal au audiat expunerea „Tendințe contradictorii în evoluția țărilor din lumea a treia*.
I
I
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Colectivul oamenilor 

muncii de la I.M. Vulcan 
întîmpină conferința de 
dare de seaniă și alegeri 
a organizației municipale 
de partid cu un plus de 
25 320 tone cărbune, cifră 
care reprezintă depășirea 
angajamentului supli
mentar anual de 2,5 ori. 
Mobilizarea exemplară a, 
minerilor, meseriașilor și 

specialiștilor din întreprin
derea noastră, sub condu
cerea și îndrumarea or
ganizației de partid, ex
primă hotărîrea colecti
vului de a onora sardni- Je. de, plan încredințate, 

_ ’în^^nurile secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, de a scoate lă 
lumină cit mai mult căr
bune necesar economiei 
noastre socialiste. Remar
cabil este faptul că, pri
mul trimestru al anului 
1982 a constituit momen
tul decisiv al saltului ca
litativ în activitatea noas
tră, al sporirii spiritului 
de responsabilitate mun
citorească. In această pri
vință au 'fost depășiți in
dicatorii cantitativi și ca
litativi ai producției, în
tre care amintim produc
tivitatea muncii. în căr
bune și pe mină, încărca
rea mecanică în galerii, 
a fost abținută depășirea 
substanțială a sarcinilor 
la susținerea metalică în 
abataje (166 la sută), tă
ierea mecanică în abataje

tiv fi obiectiv, indică ZA 
doptarea unui stil și a u~ 
nor metode de muncă di
namice, competente, în 
toate domeniile și la ni
velul tuturor formațiilor 
de lucru. In acest sens, 
revelatoare este scăderea 
substanțială a numărului 
de nemotivate, foi de 
boală și abateri discipli
nare, soldată cu întrona- ______________ ___ rea unui climat de mun- 

tn acest context, cheltu- că fertil, favorabil reali- 
ielile materiale la mia de 
lei producție marfă au 
scăzut cu 62,70 lei, datele 
economice, neînglobînd 
in totalitate rezultatele 
lunii martie, de aseme
nea, ‘fructuoasă pentru 
noi.

Succesele 
evidențiază 
mecanizării și zării lucrărilor din 
teran, ele au darul de a 
pune în valoare însemnă
tatea desfășurării unei 
activități permanente de 
omogenizare a formați
ilor de lucru și educare a 

oamenilor inuncii in spiri
tul eticii și e- 
ehității socialiste. De a- 
semenea, creșterea rolu
lui conducător al orga
nizației noastre de partid, 
implicarea permanentă și eficientă a consiliului 
oamenilor muncii, a or
ganelor de decizie și control în soluționarea ' pro
blemelor privind disci
plina tehnologică și a 
muncii, înlăturarea defi
ciențelor de ordin subiec-

(140 la sută). Consumurile 
specifice de lemn și che
restea la mia de tone de 
cărbune au scăzut cu 4,6 mc ; depășirea producti
vității muncii raportată 
la valoarea producției 
nete a fost depășită cu 
46 la sută. Sporul produc- 

■ției marfă în raport cu 
planul înreg istrează
8 433 000 lei, iar al pro
ducției nete 12 700 000 lei.

înregistrate 
avantajele 
automati- 

sub-

zării unor noi. succese.
Vom acționa, în conti

nuare, pentru folosirea, 
corespunzătoare a utila
jelor tehnologice, crește
rea vitezei de avansare și 
a productivității în aba
taje și pe brigăzi, îmbu
nătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale, întă
rirea asistenței tehnice 
la nivelul sectoarelor, in
tegrarea fermă a între
gului personal muncitor 
în exigențele disciplinei 
tehnologice și a muncii. 
Vom oglindi, prin fapte, 
consensul deplin al hotă- 
rîrilor conducerii 
rioare de partid, al indi
cațiilor secretarului gene
ral, tovarășul 
Ceaușescu, cu 
noastră de a fi 
mea sarcinilor 
țațe, a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea so
cialistă, asigurîhd eco
nomiei naționale tot mai 
mult cărbune.

supe-

Nicolae 
hotărîrea 
la înălți- 
încredin-

Ing. loan DUMITRAȘ, 
directorul minei Vulcan

Dacă in anul trecut bilan
țul realizărilor sectorului I 
al I.M. Vulcan a fost negativ, 
în acest an, colectivul a por
nit cu dreptul, inregistrînd pe 
primele două luni, un plus 
de peste 8800 tone de cărbu
ne. Noul țef de sector, sing, 
loan Tureanu ne explica :
- Colectivul sectorului a 

întreprins în primele două luni 
ale anului ample măsuri po
litice și tehnico-organizato- 
rice menite să conducă la 
redresarea extracției de căr
bune, dar, ceea ce este demn 
de remarcat este faptul că 
aceiași oameni, care altăda
tă nu-și realizau sarcinile de 
plan au reușit să muncească 
cu bărbăție, dctașîndu-se de 
atmosfera pesimistă în care 
cantonaseră brigăzile. Con
cret, de la feceputul anului, 
s-o pornit campania împotri
va obsentomanilor, astfel in
ert în prezent am ajuns la 
„săptămînî albe", adică fără 
nemotivate. S-au luat
măsuri pentru mai buna 
provizionare cu materiale, 
mogenizarea schimburilor, 
accent deosebit s-a pus
folosirea integrată a timpului 
de lucru în abataj. Orice mi
nut trebuie valorificat 
plin - este deviza 
om al colectivului.
năr, abia 
fie el cu 
tigot, cum 
dă Ștefan 
descu, Mihai Neștian,

apoi
a-
o-
un
pe

din 
fiecărui 

Fie el tî- 
in sector, 
deja cîș- 
de briga-

încadrot 
prestigiu 
sint șefii
Gantz, Mihai Du

ce!

Foto : Șt, NEMECSEK
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Deși foarte tinere e- 
lictricienii Ana Căsăn- 
druc și Silvia Foiden 
sînt apreciate pentru 
lucrările de reparații 
executa,e în atelierul e- 
lectric al minei Vulcan. 
In imagine cele două 
tinere mescriașe alături 
de ucenicele Rodica Cos
te» și Elena Burdușel.

Așadar, primul țru s-a dovedit de gur pentru; mina Semnificativ este că întronarea unui de înaltă și disciplină, repurtarea u- nor succese de prestigiu se conjugă fericit u eradicarea accidentelor grave, reducerea la jumătate a accidentelor ușoare șl întreruperilor de flux tehnologic, față de perioada similară a anului trecut. La întrebarea ' dacă între ceste direcții fertile care se desfășoară activitatea vrednicului colectiv de muncă din Vulcan e- xistă o întrepătrundere dialectică, rezultantă a u- nor măsuri exprese și eficiente, ne-a răspuns inginerul șef cu securitatea minieră iulian Filip.— Ca să apelez la o expresie minerească, nu ne batem cu bolțarul în piept, dar, fără falsă modestie, la mina Vulcan s-a înțeles de către toți oamenii muncii că protecția muncii face parte integrantă din procesul muncii, este tratată la același nivel cu munca desfășurată la exigențele planului de producție. In

trimes-bun au-Vulcan. faptul spirit responsabilitate
acest sens, montele de intensificai prelucrările le pe toate toate locurile de _____inainte și in timpul șutului. „Sensibilizarea** sonaluiui din subteran supra problemelor de curitate a muncii ți

prin comparti- specialitate am instruirile, și controale- schimburile, la muncă,per- a_ se- res-

ționează ; maiștrii și artificierii au fost dotați cu fiole colorimetriee, în viitor de fiolele-etalon vor dispune și inginerii și. alte categorii de specialiști. Acorde. n o atenție deosebită susținerii în abataje, măsurile luate au sporit încrederea minerilor și- meseriașilor, ei își pot concert-
a_
pe

Prevederea
asigură încrederea

pectarea N.D.P.M. s-a continuat prin conștientizarea cu privire la efectele nedorite ale ignorării lor. Am făcut saltul de la munca ’ „în campanie**, la permanentizarea acestei activități, cînd se constată deficiențe se iau măsuri i- mediate. Pentru preintim- pinarea pericolelor s-a procedat la șistificarea tuturor lucrărilor miniere de pregătiri și investiții, a principalelor căi de transport și aeraj; toate locurile de muncă stat prevăzute cu pulverizatoare care îunc-

— Rezultatele anchetelor confirmă vinovăția celor acuzați. Abaterile sint aspru pedepsite, consecințele lor sînt prelucrate cu toate schimburile, pe formații de lucru. De asemenea, apelăm la „popularizarea" lor prin toate mijloacele de propagandă vi- - zuală, gazetei satirice i se va adăuga, în curînd, un foto „flagrant delict1*.— Totuși, lucrătorii compartimentelor coordonate de dv. nu pot acoperi, în timp și spațiu, întreaga activitate de îndrumare și control...— Intr-adevăr, dar primim sprijinul prețios al inspectorilor obștești și al celor de la aeraj și protecția muncii, de la sectoare, cu alte cuvinte activul nostru voluntar și retribuit este prezent tot timpul la locul de muncă. Aș remarca în' acest sens pe sing. Traian Brăteanu, Voi- cu Toma, pe artificierii E- mil Moga, Ioan Toma, Mihai Eftimie, Vasile Aliuș, care alături de colectivele conduse de inginerii Viorel Rădulescu, Ștefan Doj- csar. Constantin Tudorică și

tra eforturile cu mai multă eficiență asupra activității productive propriu-zise.— Așa stau lucrurile o dovedește și faptul că „e- chipajul" celor șase mineri, ingineri și subingineri de la mina Vulcan, prezent în finala concursului republican pe această _ temă, desfășurat la începutul anului la Slănic Moldova, a cucerit primul loc pe ramura mineritului. ,.;— Cînd, totuși se constată cazuri de abatere de la norme, cum se proce- Aurel sînt întotdeau-dează? - na la datorie.

moi tînăr dintre ei, Gheorghe 
Sova și Grigore Cojocaru, 
toti gindesc și acționează la 
fel.

Brigada condusă de Ște
fan Gantz a realizat un plus 
de 1334 tone de cărbune de 
Io începutul anului, cu' un 
randament de 9,34 tone/post. 
Un asemenea reiultat este 
efectul firesc al bunei orga
nizări a muncii, participării 
membrilor brigăzii cu soluții 
proprii la perfecționarea teh
nologiilor și respectării în
tocmai o deciziilor tehnice, 
prevăzute pentru exploatarea 
în bune condiții a abatajului.

Despre brigada lui Mihai 
Dudescu, se pot spune, la fel, 
numai lucruri bune: peste 2000 
tone de cărbune peste plan de 
la începutul anului și un ran
dament de 9 tone/post. Spe
cifice acestei brigăzi îi sînt 
coeziunea, puterea de munco 
și spiritul de echipă de care 
dă dovadă fiecare dintre 
componență ei.

Rezultatele remarcabile pe 
care le-o înregistrat sectorul 
I al minei Vulcan sint fără 
îndoială, rodul gîndirii și ac
țiunii colective a șefilor de 
brigadă amintiți, precum și 
a minerilor locob Moziș, Fio- 
rin Șerbon, Vladimir Sorodoc, 
Francisc Moroșan, Gheorghe 
Baltag. Anghel Popescu, 
Toader But. Nicolae Oancea, 
Dumitru Cuiecheru, Mihai 
Rety. Gheorghe Dobrotă și 
Ion Ivion, o maistrului ener
getic Constantin Mareș și me- 
conicului de sector Vasite 
Hiristoiu, a multor altora, ca
re ou vegheat ca munca din 
sector să se desfășoare cu 
succes, lată cum prin muncă 
perseverentă, de zi de zi, prin 
abnegație și dăruire. împli
nirea cuvîntuluî dat se. face 

. firesc, adică minerește.

»I 
I
I . _______ ___ _Ședințele^comitetului sindicatului. Emil biac.onu se
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i i 
I 
I
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DARUiRIICifrele pe care ni le furnizează secretarul comitetului de partid pe mină, Arpad Crișan și pre-____________ _________________ _ , — .JkJ''.'. desfășoară în salturi spectaculoase.— Doar pe primele două luni, brigada lui Ștefan Gantz reportează un plus de 1114 tone de cărbune, ortacii lui Mihai Dudescu, tot de la sectorul 1, au atins 2086. De la II, Florea Petrișor și-a sporit zestrea cu 1255 tone, iar Ion Tamaș cu 834.— La III, Ilie Bogheanu deține primul loc din topul fruntașilor cu-1480.— Disputa dintre brigăzile conduse de Traian Borșa și Ioan Bud, de la V, este strînsă. Deocamdată scorul indică 1852—1628 în favoarea primilor. La VI, Mihai Putsch și-a „urcat** ortacii la plus 1389.— Ioan Calotă și ai săi „rulează** în pluton cu Ilie Călugăreanu : 1545—1470.■— Excelente rezultate au înregistrat și formațiile de la investiții conduse' de Constantin Niță și Hie Chiron. Printre echipele de meseriași ale sectorului IX se remarcă cele conduse de electricianul Ion Cismaș și lăcătușul Francisc Sovadi *- la XII candidează la primul loc echipele lui Martin Ferencz și Francisc Horvas.— Dintre tineri, intervine secretarul comitetului U.T.C., loan Stuparu. i-am remarca pe minerii Arpad Haiduci, Costică Rus, Gheorghe Nariță, Aurel Ticoi, lăcătușul Petrică Angheloaie, exemple de dăruire la locurile de muncă.Cifrele ilustrează rezultatele întrecerii socialiste, . care înregistrează, intr-adevăr, spectaculoase salturi | ale vredniciei minerești, ale ideilor valoroase, ale inițiativelor muncitorești aplicate, precum „brigada înaltei productivități**, „contul, colector de economii J al sectorului" etc. Cifre care exprimă etalonul de neprețuit al dăruirii, al efortului creator, etalon a I cărei ștachetă calitativă este ridicată la cote record | de ambiția și mîndria contiguei autodepășiri. într-o nouă calitate a muncii, puternicul colectiv de oameni ai muncii, dintre care mai mult de o treime reprezintă membri de partid, se străduiește să fie la înălțimea încrederii investite în el. Dudescu, Bogheanu, Gantz, Petrișor, Potsch, Borșa și mulțl alții (unii surind în fața obiectivului foto), nUme care impun respect, pronunțate cu mîndrie, nume care atestă a- tașamentul și angajarea față de cauza partiduhii, a națiunii, noastre socialiste.
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Mediae Titulescu
VARȘOVIA 26 (Agerpres). Revista poloneză „Pers- pectyvy" a publicat în ultimul său număr un articol consacrat vieții și activității lui Nicolae Titulescu subliniind că, în calitate de șef al diplomației românești, el a făcut parte dintre cei mai de seamă oameni de stat ai perioadei interbelice.
PARLAMENTUL BRITA- 

' NIC a adoptat definitiv legea ce autorizează transferul la Ottawa al „Actului ■Americii de Nord Britani
ce", document care din 
1867 are rolul de Constitu
ție a Canadei. După Camera Comunelor, Camera Lorzilor a adoptat, în cea de-a treia și ultimă citire, 
textul în virtutea căruia Canada devine un stat complet independent de Marea Britanie. Legea urmează să mai fie aprobată, luni, Il-asă mai fie aprobată, 4e regina Elisabeta a a Marii Britanii.'I>A BONN au avutLA BONN au avut loc convorbiri între cancelarul federal vest-german, Helmut Schmidt, și primul ministru al Franței, Pierre Mauroy. In cadrul întrevederii a fost acordată ® atenție specială unor aspecte ale politicii financiare a pieții comune.

PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, Francois Mitterrand, 
a declarat, în cadrul reuniunii săptămînale a cabinetului, că Franța nil va accepta propunerea privind reducerea participării bri-

Nicolae Titulescu — scrie săptămînalul-polonez — a fost un promotor înflăcărat al semnării tratatului de securitate colectivă în Europa. Este, de asemenea, evidențiată intensa activitate publicistică a lui Nicolae Titulescu de demascare a pericolului pe care îl reprezintă fascismul pentru dezvoltarea civilizației umane.

tanice la bugetul CEE făcută de Gaston Thorn, președintele Comisiei Pieței comune. . g 7’'..
COMITETUL EXECUTIV al Organizației pentru Eliberarea Palestinei ă examinat în cadrul Unei reuniuni care a avut Ioc la Beirut, situația creată i.. teritoriile ocupate de Israel •și măsurile represive luate de autoritățile militare israeliene, în special destituirea primarilor din Nablus și Ramallah.
La berlin a avut ioc sesiunea Camerei Populare a R.D. Germane care a adoptat legi privind sistemul contractual în economia socialistă, instanțele juridice sociale, serviciul militar, granița de stat a R.D.G., și altele. ...
TREI SOLDAȚI britanici au fost uciși joi seara în cartierul vestic al Orașului nord-irlandez Belfast, în

Comentariu „0 marfă prețioasă1ii

Acțiuni în favoarea păciial Senatului, Charles Percy, Alan Cranston subliniază : „Sînt încredințat că veți fi de acord cu mine că aceasta este o problemă care depășește toate orientările politice, toate partidele politice, toate fcancțiunile, toate filozofiile".în cadrul unei conferințe de presă, Alan Cranston și mai mulți oameni de știință americani au reamin- lansat Albert

. WASHINGTON 26 ('Agerpres). Senatorul Alan Cranston și un grup de oameni de știință americani au cerut Congresului S.U.A. să organizeze audieri comune ale celor două camere pentru a evalua pericolul de exterminare a rasei umane în cazul unui eventual război nuclear — informează agențiile AP, Reuter și France Presse. In scrisorile adresate în acest sens președintelui Statelor Unite, Ronald Reagan, și . președintelui Comitetului pentru problemele externe 
timpul unei operațiuni teroriste a unor membri ai organizației Armata Republicană Irlandeză (IRA). In cursul atacului au fost rănite, de asemenea, nouă persoane civile,

PREȘEDINTELE S.U.A., Ronald Reagan, a avut, la Casa Albă, convorbiri cu aiSalvadorului fost din pro- 
miniștrii de externe Costa Rlcăi, și Hondurasului. Au examinate evoluțiile America Centrală și în gramul Statelor Unite privind acordarea de asistență țărilor din bazinul Caraibilor.

AFLAT LA MANAGUA, Guillermo- Ungo, președintele Comitetului Executiv Național al Frontului Democratic Revoluționar din Salvador, a declarat, în cadrdl unei conferințe de presă, că luptele vor continua în această țară pînă cînd actualele autorități vor accepta o negociere politică, așa cum au propus Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională și Frontul Democratic Revoluționar.

tit avertismentul încă în 1950 deEinstein că „otrăvirea radioactivă a atmosferei și, în consecință, anihilarea oricărei forme de viață pe Pămînt a fost adusă în gama posibilităților tehnice", odată cu punerea la punct a armelor nucleare. .
☆

OTTAWA. 26 (Agerpres). „Canada nu trebuie să devină un poligon de încercare a armelor atomice ci o zonă liberă de armele nucleare", se arată intr-un document dat publicității la Ottawa de Partidul Comunist din Canada. Această luare de poziție intervine în legătură cu faptul că, așa cum s-a anunțat,' ministrul canadian al afacerilor externe, Mark Mac GUigan, a confirmat că guvernul Canadei și-a dat, la sfirșitul anului trecut, a- cordul de principiu pentru ca Statele Unite să poată experimenta pe teritoriul canadian rachetele de croazieră — menite— în intenția guvernului de la Washington — să fie dotate cu focoase nucleare și amplasate, în primul rînd, în Europa occidentală.

,in-și spre

PRIMA BACHICASe pare că vinii conducători auto combat astenia de primăvară cu un tratament contraindicat de pre-- vederile regulilor de circulație. Astfel, Gheorghe Ardelean a fost surprins la volanul vehiculului 31 BC 4234, aparținînd T.C.I. Bacău, șantierul Vulcan, într-o stare de euforie avansată. Șoferul „bine aghez- rnuit" a trebuit să predea actele și cheile de contact. In loc să tragă „pe dreaptă!1, G.A. și-a dovedit ventivitatea". pornind motorul cu o șurubelniță continuînd drumul Lupeni. Surprins din nou, a fost sancționat cu amendă și suspendarea ’permisului pe o lună. Redobîn- direa documentului va fi posibilă însă numai după susținerea cu succes a unor anumite examene, fiindcă, s-a dovedit că tratamentul bachic s-a soldat cu unele sechele, cea mai gravă fiind amnezia în ceea ce privește respectarea regulilor de circulație. -
SECUNDADe o culpă asemănătoare s-a făcut vinovat conducătorul autovehiculului 21 DJ 2938, aparținînd țot ținui șantier de construcții din Vulcan al T.C.I. Craiova. în reședință de municipiu. cursa lui Ion Ba

Organizează concurs pe data de 1 aprilie 
1982 ora 10,00 pentru ocuparea următoarelor 
posturi: .

— 5 posturi de maiștri minieri
— 1 post maistru electromecanic
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

’de Legea 12/1971.
înscrierile pentru concurs se iac la biroul 

personal al I.M. Bărbăteni.

dea a fost întreruptă, fiind silit să constate că „paharul" nu face niciodată casă bună cu volanul. Constatare cam scumpă pentru propriul său buzunar.
TERȚA„Valsul" motoretei conduse de Ion .Bordeuș a părut suspect lucrătorilor de Ia circulație. De vină nu eră birotatul motorizat, posesorul său era amator de cascadorii, după ce își administrase o porție zdravănă de „curaj"... lichid. Consecința firească, acum... înghite în sec a pieton,

X RECOMANDĂRI• Pentru a evita aglomerațiile înaintea nului admis în verificării tehnice a autoturismelor tate personală, lor trebuie să se din vreme unităților cializate.• Unii conducători autoprofesioniști și-au făcut un prost obicei dirta^gcăr- ca pămîntul rezulta,"4' 5i n demolări și construcții* unde au chef, nu în locurile special indicate, Lucrătorii de miliție îi avertizează că vor suporta consecințele nereșpectării indicațiilor primite. ' ' -'i': .

terme- vederea anuale proprie- posesorii adreseze spe-

Duminică 
toturismele 
personală 
Sub număr CU SOȚ,

pot circula au-
* proprietate -i 

înmatriculate

, Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției Petroșani

„Nu sînt încăpeați în calele vapoarelor și nici vîn- duți în piețele publice, dar tot sclavi sînt". „Sclavii secolului XX" — astfel îi numește o carte nu demult- apărută la Paris pe muncitorii și străinii a- flați în țările occidentale. Dar și pe specialiști. Pentru că, cunoscut sub numele de „exod al creierelor" sau „export de inteligență", fenomenul de racolare și a cadrelor gata calificate din țările în curs de dezvoltare căpătase extindere, deși provoacă, la nivel mondial, pierderi considerabile economiilor acestor țări. O întreagă rețea multinațională de birouri, a- genții, oficii — cu alte cuvinte un veritabil „neocolonialism intelectual" — frustrează flagrant țările în curs de dezvoltare de în
semnate resurse tgnane pentru progres. Că acest 
fenomen a luat proporții alarmante pentru eco- 700 000 specialiști dintrenomia, și așa precară, a cei peste cinci milioane cîțițărilor în curs de dezvol- există în lume.tare o atestă un recent stu- Atrași de mirajul unor diu al UNCTAD, care re- condiții mai bune de cerce- ievă că în ultimii 15 ani numai trei țări occidentale — S.U.A., Anglia și Canada — au atras 305 000 ca-

previzibil mai mari din țările unde emigrează, specialiștii racolați trăiesc, in final, o adevărat^ dramă a înstrăinării. Limitarea ar riei drepturilor de care se • pot bucura în țările respective — ei nefiind egali cu specialiștii autohtoni —nență sentimentul / de , frustrare.Privit din punctul .. vedere al țărilor cărora li

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie t întoarcerea ia 
dragostea dinții ; Uni
rea ; Iubirea are multe fețe (I-II). i

Filipine, în ultimii șase ani, au plecat in străinătate 700 000 specialiști. Pentru a ne imagina amploarea fenomenului subliniem că pentru pregătirea personalului medical care lucrează acum în străinătate, statul filipinez a cheltuit peste 100 milioane de dolari. „Nu am construit institutele de invățămînt și de nu alocăm sume' mari pentru a-i pregăti pe tinerii la se fură cadrele naționale noștri pentru export" — ex- atît de necesare aplicării clama, cu amărăciune, - -----J- ----------------'<•----- cenj un om Jg dian.„De cele mai specialiștilor și lor din „lumea

dre de înaltă calificare din țările în curs de dezvoltare. Printre aceștia — 60 000 medici, peste 100 000 oameni de știință șl aproximativ 125 000 tehnicieni.Numai din calificarea specialiștilor pe care îi primesc „gratis" din străi- . .. ...nâtate, Statele Unite eco- le alimentează în perma- nomisesc anual peste un miliard de dolari. în ce privește țările de unde au plecat acești specialiști, ele pierd, în medie, 5—6 î sută din promoțiile de tineri specialiști șl peste 10 la sută dintre oamenii de știință și ingineri. Cu alte cuvinte, potrivit calculelor unor economiști americani, într-o perioadă de 12 ani pierderile nete ale țărilor de unde sînt racolați specialiștii se ridică Ia 4,6 miliarde dolari. To- talizînd două treimi din

planurilor de dezvoltare e- conomică independentă, „exodul creierelor" este un fenomen nu numai dăunător, dar el constituie unul dintre factorii esențiali ai dezvoltării inegale a economiei mondiale. „Prin furtul de inteligență — sublinia revista „Jeune A- ___ ______ _ _________ , frique" — țările sărace au populația lumii, țările în fost și mai mult sărăcite, curs de dezvoltare dis- iar cele bogate au acumu- pun, practic, de numai
tare, datorită dotării laboratoarelor din țările occidentale sau de cîștiguri

lat tot mai multă bogăție". Astfel, potrivit datelor o- ficiale publicate la Delhi, anual țările Accidentale racolează 1000 medici indieni (10 la sută din numărul total al absolvenților institutelor de medicină din această țară). Din

știință
re- in-ori

LONEA: Recursulla metodă (1-11).ANINOASA: Aface- . rea grânatelor; •
VULCAN — Luceafă

rul: Yankeii (I-II).
LUPENl — Cultural:Mondo umane»; Muncito

resc : Tereza.URICANI : Lupii mărilor. • j

T.I.M. Brașov—Grup
Șantierul

ÎNCADREAZĂ

— un contabil principal
— un gestionar.

Relații suplimentare se pot obține la 
telefonul 43751.

•■•'V

multe muncitori- a III-a. le sînt rezervate meseriile cele mai anevoioase, cele mai murdare sau și’ una și alta" — scrie săptămînalul francez „L’Express". „Fără acte în regulă, de cele mai' multe ori singuri, fără familie, fără a cunoaște limba în care sînt nevoiți să muncească, pregătiți „să 
l, rabde orice", muncitorii și iccldentale specialiștii străini sînt pentru țările occidentale „o marfă prețioasă", cum se exprima ziarul „International Herald Tribune".

Mica publicitate’SCHIMB casă colonie, viziei „A“. Costul abona- strada Radu Șapcă. 62, cu mentului, 125 lei. Conduce- apartament doua camere rea. (505) zena centrală. InformațiiRegehi Ibsif. (502)CAUT femeie îngrijire copil. Petroșani telefon 42704, ora 17—20, . (506)CONDUCEREA clubului sportiv „Jiul" eliberează, începînd cu data de 30 martie abonamente pentru intrare la meciurile ce le va susține acasă în acest retur al campionatului di-

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Petruț loan, eliberată de I.M. Băr- băteiA O declar nulă. (501)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lujer- dean Ionel, eliberată de Fabrica de morărit și pani- ■ ficație Petroșani. O declar nulă. (503)
TV. 11,00 Telex. 11,05 Ritm și melodie. 11,30 La frontierele cunoașterii. Serial științific. 11,55 Profil teatral. 13,00 La sfîrșit de șăptămînă. 17,35 Martie — cronica evenimentelor politice. 18,00 închiderea programului. 20,00 Telejur- . nai. 20,20 Foarte bine !

20,40 Teleenciclopedia. 21,00 Frăția muncii. Țară. Spectacol literăr- muzical. 21,35 Film serial. „Lumini și umbre". Episodul 4. 22,25 Telejurnal. 22,35 Nocturnă TV.

ANUNȚURI DE FAMILIEFAMILIA îndurerată anunță împlinirea unui de la dispariția scumpei noastreUNGUREANU MARIA ah(504)
COLEGII și colegele de la I.M. Paroșeni anunță cu aceeași tristețe că se împlinește un an de la dispariția cyudă și nedreaptă la vîrs'ta de 26 ani a celei care a fost UNGUREANU MARIÂ (490)

REDACȚIA Șț ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu - 2, telefoane 416 62 (secretariat), 4 16 63 j 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografic Petroșani, str, N. Bătcescu - i &


