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PATRIA 
NE CERE

MAI MULT CĂRBUNE 
COCSIFICABIL!

I.P.S.R.U.E.E.M. Pe- | 
troșani. Aspect din ca
drul laboratorului de 
încercat cabluri de la 
instalațiile de extracției i

Contribuția de excepție a minerilor
tehnicieni pentru a asigura 

„plinea" furnalelor
secreta- 
partidu. 
Nicolae 
cu pri

de lucru 
pe 
Și 

Văii 
o amplă 
forțelor 
produc- 

destinat

La îndemnul 
rului general al 
lui, tovarășul 
Ceaușescu, rostit 
lejul Consfătuirii
de la C.C. al P.C.R. 
problemele industriei 
agriculturii, minerii 
Jiului depun 
mobilizare a 
pentru creșterea 
ției de cărbune 
siderurgiei. Penti u mate
rializa .'ea 
„cit mai 
pentru 
poartă o 
talie. Și, 
bătălie, 
se luptă d.m răsputeri cu 
greutățile in generoasa 
dorință de a învinge...

Asemenea oameni am 
intîlnit în abatajul din 
panoul 9, stratele 17—18 
de la sectorul II al I.M. 
Uricani, unde trebuie să 
producă în curînd 
pacitate al doilea 
plex mecanizat de 
înălțime al minei, 
ta iul se află in centrul

■

imperativului 
mult cărbune 
cocs minerii
adevărată bă- 
ca în orice 

uneori, oamenii

la ca- 
com- 
mare 
Aba-

atenției nu numai al 
conducerii minei Uricani 
ci și al Combinatului 
minier. Ca urmare, oe 
fiecare schimb aici sînt 
prezente cadre de speci
aliști care supraveghează 
și contribuie nemijlocit 
la acțiunile pentru 
daptarea la 
concrete de 
foarte dificile, ale 
jului complex. Utilajul a 
fost bun în condițiile 
pentru care a fost pro
iectat — minele de lig
nit, în strate orizontale 
—, dar atingerea unor 
parametri ridicați la 
condițiile din Uricani, 
unde înclinarea atinge 
și 30 de grade, nu-i po- 
sibilă fără aportul . unor 
oameni întru totul deose
biți. Unul dintre ei este 
Ilie Amorărițci, care, nu 
întîmplător a devenit un 
miner-tehnician renumit 
în Vale. A părăsit fără 
să comenteze complexul 
nr. 1 pe care-’. conducea 
și cu care, fără prea

a-
condițiilc 
zăcămînt. 

uti'a-

La ordinea zilei

Untârirea disciplinei 
îmbunătățirea 

în abataje

f

prezentei
I.M. LUPENI

Toate forțele abatajelor 
de la mina Lupeni sint o- 
rientate spre creșterea 
producției de cărbune. Cu 
toate acestea, se înregis 
trează încă absențe ne
motivate făcute de cei cer
tați cu disciplina. Pentru 
întărirea stării disciplina
re și îmbunătățirea plasă
rii efectivelor la front, cît 
și la luqrările electrome
canice, de întreținere, a- 
provizionare și de trans
port, grupele sindicale 
și-au intensificat preocu
pările, desfășurînd o acti
vitate tot mai susținută. 
Sc fac analize „la fața lo
cului", pe schimburi, asu
pra cauzelor neîndeplinirii 
preliminarului. Cu : 
nul maiștrilor de 
sint adoptate măsuri 
aplicabilitate 
schimbul care 
Tot împreună cu 
biroul grapei 
poartă discuții cu 
fac „nemotivate", 
tru a acționa cu operativi, 

încredințează șefilor 
de 

munci

dividuale au fost intensifi
cate la sectoarele III, IV, 
V și VI din dorința de a 
asigura mai ales îmbună
tățirea prezenței la marile 
capacități de producție.

La sectorul V de pildă, 
secretaru. comitetului de 
sindicat pe sector, Alexan
dru Moldovan, este intens 
sprijinit de șeful sectorului 
ing. Cornel Rădulescu, de 
șefii de brigadă Victor 
Butnaru, Vasile Rusu, Ni
colae Rusu, Ioan Boca, 
Ioan Rotaru — care 
îndeaproape interesați 
întărirea disciplinei,
urma unor acțiuni comune 
a fost îmbunătățită plasa
rea la front, obținîndu-Se 
chiar o semnificativă creș
tere de la o zi Ia 
Astfel, de la minusul 
169 tone de cărbune, 
registrat în 
nie, a doua 
un plus de 
obținut in

prin îmbunătățirea 
țel in abataje și pe 
tor.
I.M. BĂRBÂTENI

a capacității de

Gaiță, 
din 
cu 

de la 
minei

Festivalul național „Cîntarea României

mari probleme, realiza 
cu brigada producții zii- 
nice de 1 000 de tone, cu 
productivități ale muncii 
de peste 20 de tone 
post, și a trecut la
ma“ noului abataj, unde 
greul te întîmpină la fie
care pas. Nu e singurul, 
„îl însoțesc în noul aba
taj, așa cum ne spune 
directorul tehnic electro
mecanic al minei, ing. 
Voin Maier Nicolae, me. 
seriași de elită ai între
prinderii, cum ar fi Fe. 
lix Csalovits, miner și 
electrician, sau Matei 
Mihaly — combinier, cel 
mai buni și cei mai corn, 
petenți pentru a aduce și 
complexul nr. 2 la capa, 
citate, pentru a ridica 
astfel producția zilnică a 
minei cu alte 1000 de to
ne cărbune cocsificabil, 
pc care țara le cere". Oa
meni pricepuți și inimoși

Anton HOFFMAN

(Continuare In pag a 2-a
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Luna manifestărilor
politico-ideologice, cultural

educative și sportive
Ziua ziarului
Steagul roșu“

Acuin, cu cîteva zile înaintea încheie
rii Lunii manifestărilor politico-ideologi- 
ce, cultural-educative și sportive, „Laudă 
omului muncii și creației sale", seria 
acțiunilor se amplifică. Este o dovadă a 
potențialului uman și spiritual de care 
dispune Valea Jiului, 
mobilizare a tuturor forțelor artistice 
pentru realizarea unor acțiuni diverse 
atractive și eficiente, pe măsura efortu
rilor care se depun in subteran pentru 
a da țării cit mai mult cărbune.

Astăzi, au loc acțiunile cadrul

Zilei ziarului „Steagul roșu". Vă invităm, 
Ia ora 18, în foaierul Casei de cultură 
din Petroșani, la vernisajul expoziției de 
artă plastică realizată de pictorița Olga 
Lengyel. După vernisaj, în sala mică 
grupul cameral „Armonia" al Casei de 
cultură, formație proaspăt calificată pen. 
tru faza republicană a Festivalului na
țional „Cîntarea României" va susține 
un

i“ 
recital. Acțiunile din cadrul

Mircea BUJORESCU
zilei
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(Continuare în pag. a 2-a)

spriji- 
revir 

cu 
din

I
chiar 

urmează, 
maistrul, 
sindicale 
cei care 
iar pen-

alta, 
de 
în

dată de 1 iu- 
zi s-a ajuns la 
66 de tone, 

exclusivitate
prezen-

sec-

Brigadierul Petru Ai- 
lincăi, șeful de schimb 
Nicolae Rapcea și orta
cul lor Costică r 
componenții uneia 
formațiile de lucru 
hune rezultate 
sectorul 
Vulcan

Urgențe în investițiile anului 1983

Keccreltrî or generatoare 
de pagube trebuie 

să li se pună capăt!
so-

orasul 
1983, 
Sint 
doar 
une-

blo- 
planul 

în

ta te 
de brigadă șefilor 
schimb sau unor 
tori cu vechime sarcina de 
a constata, la domiciliu sau 
la cămin, motivul pentru 
care unii absentează de 
la program. Discuțiile in-

Și la 
una din 
termină

mina Bărbăteni, 
cauzele care de- 
nerealizarea pla-

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Formatii 
pentru faza 

n urma deliberării ju
riu.ui de la spectacolul de 
preselecție, un număr de 
16 formații și interpreți 
individuali din 
Valea Jiului s-au cali
ficat pentru faza republi
cană a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Este vorba de fanfara reu
nită a minerilor Văii Jiu
lui, dansul inedit de la 
Uricani, ansamblul „Pa- 
ringul", orchestra de mu
zică populară, solistul in
strumentist Ilorațiu Ale- 
xandrescu, montajul literar- 
muzica’-coregrafic, grupul 
satiric „Trio veselia", 
grupul voeal-instrumental 
„Acustic", grupul coral 
cameral „Armonia", bale
tul contemporan (ultimele 
8 formații de la Casa de 
cultură Petroșani), fluie- 
rașii de la Jieț și Dealul

calificate 
republicană
Babii, brigada 
de la I.U.M.P., corul 
mătul adîncului", 
ile de muzică 
„A G“ — Vulcan, 
și solistul de muzică u- 
șoară Nicolae Popa. Ur
mează să se delibereze asu. 
pra calificării formației 
de teatru pentru copii de 

_ la Casa de cultură. Consem
năm cu plăcere evenimen
tul și Ie dorim tuturor 
succes a faza republicană!

Bujor MIRCESCU

artistică 
„Frea- 

formați- 
ușoară 

„Color"

Volumul investițiilor 
cial-culturale din 
Vulcan, pentru anul 
nu este prea mare, 
prevăzute în plan
190 de apartamente și 
le lucrări de sistematizare. 
Ritmul de lucru la aparta
mente este satisfăcător. în
tregul front de lucru pen
tru acest an este atacat, 
în luna iulie se vor ataca 
și lucrările la unele 
curi prevăzute în 
pentru anul viitor,
schimb, la lucrările de sis. 
tematizare, la piața agroa. 
limcntară și la complexul 
de alimentație publică, se 
înregistrează rămîneri în 
urmă. Pe bulevardul Victo
riei, la intersecția cu stra
da Vasile Alecsandri, cîte
va conducte stau sub cerul 
liber și nu pot fi montate 
datorită lipsei unui exca
vator. în nenumărate co
mandamente de investiții 
s-a stabilit clar să fie re
partizat și în acea zonă un 
excavator. Dar măsura ho. 
tărîtă n-a fost înfăptuită.

o 
ml

poa- 
luni 
tre
ma!

Din lipsa acestui utilaj, 
porțiune de circa 150 
din noul bulevard nu 
te să fie finalizată de 
de zile. Or, lucrările 
buie să fie reluate cu
mare amploare acum, vara.

în pag. a 3-a
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cînd există condiții favo
rabile. în ziua de 2 iunie, 
dimineața, pentru executa
rea lucrărilor pe noul 
levard 
doar 3 
crează

Deși 
crările 
să se întrevadă că 
pentru acest an va fi înde
plinit, există totuși unele 
dificultăți cărora trebuie 
să li se pună capăt. Este 
vorba de necorelarea lu. 
crăcilor de montaj. Un sin
gur exemp u despre felul 
păgubitor în care sînt „co
relate" lucrările de montaj 
ni se pare edificator. La 
bietul 3 B 3, unde deocam
dată nu există întîrzieri 
față de prevederile noului 
grafic de execuție, maistrul 
Alexandru Angliei, șeful 
punctului de lucru depune 
strădanii cu întregul colecr 
tiv pentru a executa săp-< 
tămînal lucrările de mon-< 
taj pe 
țiativa 
jul" se 
cientă.
Savin, șeful brigăzii 
dulgheri repartizat de cu-

Viorel STRĂUȚ

bu- 
se aflau la lucru 
oameni. Dacă se la
in acest ritm...
față de grafic, lu- 
la apartamente asă 

planul

un întreg etaj.- InU 
„Săptămîna și eta. 
dovedește a fi efi- 
Maistrul Gheorgho 

de

(Continuare în pag. a 2 a)
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Pregătirea forței de muncă 

necesară mineritului—sarcină 
bază a

din 
forța 

între- 
mini-

liceelor industriale
de

Contribuția de excepție 
a minerilor tehnicieni
(Urmare din pag. 1)

Liceul industrial 
V ulcan pregătește 
de muncă pentru 
prinderile în profil 
er de pe platforma indus
trială a orașului Vulcan : 
minele Vulcan, Paroșeni, 
S.S.H. și Preparația Co. 
roești, asigurînd tineri
lor cunoștințe profesionale 
temeinice, științifice și 
culturale necesare 
drării in muncă, în 
ța socială.

Construit în 
s-a extins în 
ționînd acum 
clădiri ce cuprind 
cabinete și laboratoare, 
6 ateliere de instruire 
practică, bibliotecă și sa
lă de lectură, sală de 
sport polivalentă, sală de 
festivități și activități po_ 
litico-ideologice.

Dotarea tehnico-mate- 
rială a liceului nostru a- 
sigură cele mai bune con- 

însușirea 
specia- 

mine.

cabinetele și laboratoa
rele fiind dotate cu cele 
mal moderne mijloace fo
losite în procesul 
tructiv-educativ.

Pregătirea forței 
muncă se realizează
profilele mine, mecanic, 
electrotehnic, construcții; 
meseriile miner, meca
nic mașini și utilaje mi-

ins-

de 
în

si pro- 
forma- 

și pri- 
prac- 

școala 
un

încă, 
via-

1968,
1981, 

în

liceul 
func- 
două 

30 de

riijiiiiilllill.'lJlllI/illil/llll
Orientarea școlară 

și profesională 
a elevilor

diții pentru i 
cunoștințelor de 
litate, a tainelor 
ritului, formarea deprin- 
derilor de muncă, pen
tru dobîndirea unui larg 
orizont de cultură gene
rală, precum și educarea 
politico-ideologică și mo- 
ral-cetățenească. Liceul 
industrial Vulcan este li
nul dintre puținele licee 
din țară care dispune de 
un sistem de televiziune 
școlară cu circuit închis,

z/zzz/zz/zz/z/z/z/zzzzzzzzzzzz/z,
niere, electrician de mi
nă și electromecanic prin 
formele de învățămînt 
zi și seral, școală profe
sională și școală dc maiș
tri cu un număr total de 
1724 elevi în acest an 
școlar.

în anul școlar viitor se 
asigură locuri pentru pre. 
găti rea, în treapta I a tu
turor absolvenților cla
sei a VIIl-a din orașul 
Vulcan și pentru peste 50 
la sută din absolventele 
clasei a VIlT-a din loca
litate, Pregătirea în treap
ta a 11-a și școală pro
fesională este asigurată 
pentru toți absolvenții cla
sei a X-a din orașul 
Vulcan.

Pentru asigurarea con.

ținutului științific 
fesional, pentru 
rea deprinderilor 
cepurilor necesare 
ticării meseriei, 
noastră dispune de 
corp de cadre didactice și 
maiștri instructori bine 
pregătiți profesional și 
metodic, urmărind reali
zarea concretă a corelării 
cunoștințelor științifice 
și de cultură generală cu 
cele de specialitate teh
nică in scopul asigurării 
unui nivel ridicat al pre
gătirii profesionale 
absolvenților noștri.

Prin munca depusă 
organizația de partid 
liceu, în colaborare 
conducerile 
rilor industriale, cu 
ganizațiile de tineret 
familiile, elevilor, 
rim îndeaproape 
tarea elevilor spre mese
riile specifice activității 
orașului nostru, îndepli. 
nind sarcina de bază a 
invățămîntului, aceea de 
a asigura viitoarea forță 
de muncă necesară indus, 
trici miniere, extragerea 
cărbunelui avînd o im
portanță majoră în dez - 
voltarea industriei grele 
și în asigurarea indepen- 
denței energetice a țării 
noastre.

Ing. Rodica FLA1DĂR. 
directorul Liceului 
industrial Vulcan

ale

de 
din 
cu 

întreprinde- 
or- 

Și 
urmă- 
orien-

j

Necorelărilor generatoare 
de pagube trebuie 

să li se pună capăt I
(Urmare din pag. 1)

rînd la blocul 3B3 de la 
Petroșani, nc-a spus că mai 
sînt, uneori, neglijate co- 
men zile pentru betoane : 
„ieri, din 23 mc de betoa
ne cerute cu o zi înainte 
prin comandă, ne-au sosit 
pe șantier doar 13 mc. Iar 
fără beton, lucrările stag
nează și se pierde ritmul

P36 (care se repetă la 
montaj cu aceleași defec
țiuni pe fiecare etaj) nu 
au - fost confecționate gău
rile (prevăzute în mod nor
mal pentru tipurile respec
tive de panouri) special 
destinate instalațiilor sani
tare, de încălzire și de apă.

Din verificarea „la fața 
locului", împreună cu șe
ful de șantier, - constatăm 
că nu constructorii sînt de

...

ei au adăugat fiecărei 
secții de complex cite un 
_cheson" pentru a nu se 
adinei în vatra moale a 
stratului. între secții se 
realizează ancorări dia
gonale și grindă — grin, 
dă, pentru a contracara 
efectele înclinării mari. 
Un șir de alte modificări 
necesare au solicitat din 
plin competența acestor 
vrednici mineri-tehni- 
cicni ai Uricaniului. Ei 
acționează eroic, nepre. 
cupețind nici un efort 
pentru ca de aici, din a- 
ceastă nouă capacitate 
de producție a minei să 
poată porni peste cîteva 
zile fluxul neîntrerupt 
al cărbunelui cocsifica- 
bil, „plinea" atît de aș-

teptată a furnalelor, m 
terie primă prețioasă 
care stă la temelia in
dustrializării noastre so. 
cialis te.

Odată cu oamenii din a- 
bataj, pentru a realiza 
din noua capacitate pro
ductivă a minei o adevă
rată uzină modernă de 
extras cărbune, pe fluxu. 
rile adiacente au fost mon
tate un monorai 
transportul 
materialelor, 
dc interfonie 
municații cu 
a putea urmări astfel, 
manent, la pupitrul 
pecerului minei, 
muncii
Așa se 
bunele 
rii.

pentru 
pieselor și 

instalația 
pentru 
„ziua",

„pulsul" 
în noul abataj, 
produce, azi, căr- 
cocsificabil al ță-

De la uscătoria de fire a 
secției filatură a I.F.A. 
Viscoza Lupeni, se scoate o 
nouă „șarjă".

întărirea
Petro-

o 
fi-

Magazinul nr. 16 din 
halele orașului 
șani cunoaște zilnic 
animație deosebită,
ind frecventat de mii de 
cumpărători. în imagine 
instantaneu din raionul 
de autoservire a unită
ții (șef unitate Maria 
Barcan).

Foto : Șt. NEMECSEK

. . inei,
îmbunătățirea 

prezenței în abataje
I

(Urmare din pag. 1)

nului zilnic o constituie 
starea disciplinară scăzu
tă. Absențele nemotivate 
se situează între 30—80 pe 
zl iar certificatele medi
cale ajung uneori pînă la 
90 pe zi. Adăugăm că nu 
o dată a fost constatată 
practica unor „abonați" ai 
dispensarelor, de a recurge 
la scutiri medicale. în a- 
ceastă situație, numărul 
mare de certificate aco
peră și absențe care de 
fapt sînt de altă natură...

Comitetul sindicatului 
pe întreprindere, comitetul 
U.T.C. desfășoară o 
nută muncă pentru 
cerea absențelor și 
decarea" celor care 
lează. la scutiri neîndrep
tățite. Au loc 
absentouaanii, 
sînt arătate 
nemotivatelor 
treprindere, pentru 
dintre eh Una din comisi
ile de disciplină deosebit 
de active este și cea con-

susți- 
redu- 
„vin- 
ape-

discuții cu 
cărora le 

consecințele 
pentru în

fierare

dusă 
cu,

de Maria Bărbules- 
secretara comitetului 

U.T.C. pe mină. Tinerii 
sînt vizitați la domiciliu, la 
cămin, iar unii dintre ei 
— ca de pildă Gheorgb 
Beznă, Mihai Rădăucea( 
Ion Morărașu și a’.ții — 
cînd au fost întrebați des
pre motivele pentru care 
au absentat de la șut, nu 
au aVut ce să răspundă, 
angajîndu-se în fața orta
cilor că nu vor mai absen
ta.

Și la ai castă unitate. îm
bunătățirea prezenței, cons
tatată în 
vedește 
stăruitor 
sindicale, 
tineret și 
de disciplină pentru

ultimele zile, do- 
că se acționează 

prin grupele 
organizațiile de 

comisiile sociale 
re

ducerea și înlăturarea ab- 
care cons- 

după cum ni s-a 
una din cauzele ca- 

nerealizarca 
să numim 
absenteis.

limpede: 
a nerea 

(.

senteismului — 
tituie 
spus, 
re determină
planului. Putem 
această stare a 
mului, chiar mai 
cauza principală 
zărilor..

bun".
La blocul 3B3 montajul 

structurii a ajuns la etajul 
3. După constructori au in. 
trat pe lucrări și instalato
rii. Aflăm că el sînt ne
mulțumiți că panourile zi
dite în structura de rezis
tență trebuie sparte cu cio
canul șl cu dalta, pentru 
a putea fi montate ca
loriferele și instalațiile sa
nitare. Instalatorii din for
mația lui Ton Stancu tre
buiau să spargă planșeele 
pentru a monta instalațiile 
sanitare. Iar cei din echi
pa condusă de Paraschh 
Frîncu, supărați foc, spăr
geau cu dalta panouri pen
tru a insta'a rețeaua calori
ferelor. De ce ? Fiindcă la 
panourile de tipul P3.3, P30, 

vină, ci proiectanții. Pe 
schița de detalii de care 
dispune șeful punctului de 
lucru „nu figurează" deta
liile respective. N-au fost 
„prinse" în proiect. Pro
iectantul este I.P.H. Deva. 
Evident că „scăparea" pro
iectantului nu are nici o 
justificare. Dar are în 
schimb consecințe păgubi
toare ; manoperă în plus și. 
ceea ce e mai grav, modi
ficări în structura de re
zistență. Aceasta reclamă 
de urgență prezența pro
iectantului pe șantier. a- 
sistență tehnică de specia
litate, luarea măsurilor co
respunzătoare pentru a nu 
se ajunge la etajul 8 prin 
„metoda... spargerii pa
nourilor".

Luna manifestărilor 
pol i ti co-i deologi ce, 
cultural-educative 

și sportive 
(Urmare din pag. I) 

ziarului nostru se vor în
cheia cu o seară cultural- 
distractivă pentru tineret.Jj în cadrul „Săptămînii 
dramaturgiei" prilejuită de 
aniversarea a 35 de ani de 
activitate a Teatrului de 
stat „Valea Jiului" astăzi 
la orele 16 și 19. in sala 
modernizată a acestuia vor 
avea loc spectaco’c cu piesa 
„Inocentul", de Cristian 
Munteanu, în interpreta
rea prestigiosului colectiv 
de actori de la Teatrul 
Național din București.

■ UN GRUP DE PEN
SIONARI, Cariera Cjmpu 
lui Neag : Atita timp cît 
sînt încadrați în cîmpul 
muncii, pensionarii au a- 
celeași drepturi și obliga
ții ca Și ceilalți oameni 
ai muncii. Deci, dacă cei- 
lalți încadrați la Cariera 
C'împu lui Neag benefici
ază de săptămîna redusă 
de lucru, acest drept tre
buie acordat și pensiona
rilor, evident în lunile de 
lucru complete și atunci 
cînd programează condu
cerea unității. Precizarea 
o facem în urma consultă
rii Consiliului municipal 
al sindicatelor.

H IFTODIU VICTOR. 
Lupeni : în conformitate 
cu prevederile art. 13 alin. 
2 din Legea nr. 26/1967, în

Răspundem cititorilor
timpul cînd persoanele în
cadrate în muncă sînt in 
concediu de odihnă și in
tervine vreuna din situați
ile prevăzute la a’in. 1 lit. 
a, c, d, e — cazul dv. in
capacitate temporară Jc 
muncă — concediul se în
trerupe. Restul zilelor, de 
concediu se vor efectua 
după ce au încetat situați
ile respective, iar cind 
aceasta nu este posibil, la 
data stabilită printr-o no
uă programare.

■ TOMA MARCEL, 
Vulcan : Elevii înscriși în 
învățămintul de cultură ge
nerală, fără frecvență, pot 
obține cite un concediu de 
studii fără plată de 30 de 
zile calendaristice anual, 
în afara concediului de o- 
dihnă, pentru prezentarea 

la examen. Pentru fiecare 
clasă se acordă, la cerere, 
un singur concediu, eșalo
nat sau integral. Vezi 
H.C.M. nr. 1052/1962 re
publicat in 1967.

3 ITITESC ANDRONT- 
CA, Petroșani : Alocația
de stat pentru copii se a- 
cordâ. se modifică sau în
cetează incepînd eu luna 
următoare celei în care 
sînt îndeplinite condițiile 
prevăzute de lege. Pentru 
persoanele nou încadrate 
în muncă, alocația de stat 
se acordă după 3 luni de 
la încadrarea cu contract 
do muncă pe durată ne - 
determinată. Vezi Decre
tul 246/1977.

• CINECLUBUL „XI O- 
IRIZONT" de la mina Ănl- 

noasa a realizat un nou

I scurt metraj pe teme de 
protecția muncii. Pelicula

- este intitulată „Cine-i vi- 
I novatul ?“ șî pledează 
. pentru întărirea responsa. 
| bilității personalului mun-
1 cltor din subteran față de 
l respectarea disciplinei, a 

normelor de securitate a 
muncii. (l.D.)

CABANA. Prin muncă 
patriotică, lucrătorii de la 
centrul de preindustrialî- 
zare a lemnului din Is- 
croni amenajează e caba
nă cu două apartamente 
pentru muncitorii sezoni
eri din șantierul de man- 
gulizare, (l.V.)

TURNEU. Marți 
miercuri formația de 

Și 
tea.

tru pentru copii „Moș Po
veste", a Casei de cultura 
din Petroșani a întreprins 
un turneu cu spectacolul 
„Fotbal cu peripeții", de 
George Negraru. în ora
șele Motru și Tg. Jiu, pes
te 3 000 de copii au urmă
rit piesa pusă în scenă de 
artiștii din Petroșani. (M.B.)

DEPĂȘIRI DE țLAN. 
Printr-o foarte bună a- 
provizionare, magazinul 
87 din Merișor — Banița 

(șef unitate Ion Udrescu, 
lucrător comercial Ileana 
Rusu) a realizat de la 
începutul anului o depăși
re a planului de peste 
80 000 lei. (M.B.)

CINEMATECĂ. Azi, ci
nematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani pre
zintă în cadrul spectaco
lelor <le cinematecă, la ora 
18, nemuritoarea pelicu
lă, intrată în istoria cine
matografului și artei, 
„Goana după aur", in in

terpretarea de tinerețe a 
lui Charles Chaplin. (A.H.)

ASFALTĂRI. Pe șosea
ua spre Obîrșia Lotrului, 
de-a lungul Cheilor Jiețu- 
lul, formația de mixturi 
asfaltice a IJ.G.C.L. con
tinuă să execute asfalta
rea. Urmează să fie mo
dernizați în acest an alți 
trei kilometri de șosea, 
spre satisfacția tot mai 
numeroșilor amatori do 
drumeții cu autoturismul 
în splendidul peisaj din 
partea nordică a masivu
lui Paring. (A.H.)

■ LABORATOR DE ME
TROLOGIE. în cadrul ser
viciului C.T.C. de la în
treprinderea de utilaj mi
nier din Petroșani s-a in- 
ființat de curînd un nou 
laborator de metrologie, 
dotat eu aparatură de înal
tă tehnicitate. (T.S.)

Rubrică realizată de
T. CAMPIANU
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Satisfacții ale eforturilor 
conjugate de redresare

Brigada lui Sava Robu, 
formație cunoscută la mi. 
na Aninoasa pentru re
zultatele ei meritorii nu 
se află la ora actuală în 
situația de a prezenta suc
cese spectaculoase. Dim
potrivă, după 17 ani, bri
gada, dar mai ales bri
gadierul, se află la ora 
marilor încercări, în fața 
examenului de maturi
tate, de competență — 
examenul capacității lor 
profesionale. Desigur, bri
gadierul, oamenii forma
ției au trecut nu o dată 
prin asemenea momente 
pe care munca în subte. 
ran, confruntările cu a- 
dîncurilc le oferă eu pri
sosință. Este 
de soarta unui 
complex mecanizat, 

k ponderea 
tivi ta tea 

I eu rolul 
I nalizarca 

redresare 
sectorului 

.1 nei.
Minerul 

I conducătorul unei 
mâții care a lucrat 
afirmat de-a lungul ani
lor în exploatarea abata- 
jelor cu front scurt și e- 
xecutarea lucrărilor dc 
pregătiri, a primit în ur
mă cu o lună sarcina să 
preia frontalul complex 
mecanizat de pe stratul 
13, abataj care n-a reușit 
decît să bată pasul pe loc, 
determlnînd rămînerea 
în urmă a sectorului pe 
'82 cu o cantitate de căr
bune care nu poate pro
duce decît 
jumătate 
minei.

vorba 
frontal 

cu 
ac_ 
IU, 
fi
de 

colectiv ului
a mi-

decisivă în 
sectorului 

hotărîtor în 
eforturilor 

a 
și chiar

Sava Robu, 
for- 

și s-a

c.

insatisfacție : 
din restanța 

Și lucrurile nu 
s-au schimbat înspre bl. 
ne nici în primele luni 
ale anului. Dimpotrivă, 
deranjamentele electro
mecanice, deficiențele or
ganizatorice și mai ales 
indisciplina tehnologică

Contraste
£ „PANA"

DE CONȘTIINȚĂ

Nimeni nu-și mai adu
cea aminte dacă era 
miercuri. Totuși, ca in
tr-un miraj enigmatic, din 
vestiarele Termocentralei 
Paroseni dispăruseră o- 
biecte dc îmbrăcăminte și 
bani. Miraj n-a fost, era 
doar vorba de Șandor Po
pa, de fel din Miercurea 
Miraj (județul Mureș), ca
re se face vinovat de furt 
calificat in dauna avutu
lui personal. ..Pana" de 
conștiință îl costă.

UN CARTUȘ FATAL
..Kent" i-a văzut pe lu

crătorii de'miliție, elec
tricianul Ilie Popescu de 
la I.M. Lonca și-a dat sea
ma că filtrul prea lung 
l-a băgat la apă A apucat 
să zică 33, ca la doctor, a- 
cesta era numărul pache
telor de țigări, care nu fu
seseră încă vîndute la 
preț de speculă. Trata
mentul a fost aplicat pe 
Ioc — confiscarea mărfii 
și amendă contravențio
nală. Așa-i „Kent" te lo
vește boala de pricopseală 
fără muncă. „Cartușele" 
speculei ricoșează întotdea
una spre cel care le slo
boade pe piață.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE 

cu sprijinul organelor de 
miliție ___

frînat vi. 
ran- 

producțiile

și a muncii au 
tezele de avansare, 
damentele și 
zilnice ale abatajului. în 
acest context, în cadrul 
unor măsuri întreprinse 
în sector în vederea re
dresării, i s-a 
nerului Robu 
brigada.

Luna mai, 
după preluare, 
nat eforturi multiple 
calea redresării 
tehnic, pentru 
rea secțiilor, pentru 
pararea fluxului de trans, 
port, dar mai ales pe
W///ZZZ//ZZZZZZZZ/Z/ZZZZZ/ZWZ.

Bărbați care onorează 
titlul de miner

ZZZZZZZZZ^Z*ZZZZZZZZ//ZZZZZZZ/z>

cerut mi- 
să preia

prima lună 
a insem- 

Pe
— pe plan 

îndrepta
re-

planul omogenizării bri
găzii, a întăririi respon
sabilității componenților 
săi față de respectarea 
tehnologici. Brigada s-a 
constituit prin îmbinarea 
scheletului fostei brigăzi 
a lui Sava Robu cu oa
menii de la complex, 
plus electrolăcătușii in
cluși în brigadă pentru a 
fi cointeresați direct în 
buna funcționare a utila
jelor, Astfel, Onofrei 
Bahnariu, loan Iordache, 
Dumitru Antoci, șefii de 
schimb, lucrează, cot la 
cot cu Radu Oprișan, 
Gheorghe Ștefan, Gheor- 
ghe Pustui, Spiridon Mun. 
lean, Mihai Brînză, oa
menii complexului, cu lă
cătușii Ionel Marinescu 
și Ghcorghe Stan.

Dezideratele redresării 
au fost discutate de noul 
brigadier cu fiecare 
schimb, cu fiecare om. 
Cuvîntul dc ordine l-a 
pus pe tapet în fața or
tacilor simplu, dar cu 
fermitate, minerește : 
„Trebuie să lucrăm cu

Ruginita
Sint indivizi care își 

confecționează o anumită 
„față" pentru viața pu
blică, se bat cu bolțarul în 
piept, să Ic zăngănească 
cît mai departe „medali
ile" cinstei și corectitudi
nii, cînd este însă vorba 
de afacerile personale se 
leapădă de masca de îm
prumut, cu alte cuvinte în 
conștiința unor 
indivizi se 
confruntă do
uă identități, 
mai totdeauna 
dacă nu se 
intervine la 
timp, învingătoare ies tră
săturile negative ale carac
terului.

Despre maistrul Petru 
Lican, care este încadrat 
la o uzină gorjană, 6c spu
neau pînă acum numai cu
vinte frumoase, munca l-a 
înălțat profesional, de 
neprețuit erau și roadele 
ej. Harnic din fire, 
cultivat, în timpul 
ogorul personal cu 
șuni. După cules, a 
cat mașina personală 
a pornit-o spre Petri’a 
fapt, pînă aici nimic 
A procedat ca atîția 
producători agricoli, e un 
drept legal valorificarea 
surplusului de producție 
agricolă. Cu ce gînd ple
case însă ? în piață, vă- 
zîndu-se fără concurcnți șî 
ignorînd mercurialul, mais
trul Petru 
brăcat", în 
speculant.

— Cu cît

toții ; cu răspundere, dă- \ 
Cine i 
cine (

)

*

*

ruire și pricepere, 
ține cu noi, e bine, 
nu...". Cine nu... n-a gă
sit alternativă și s-a re
tras din brigadă. Impor
tant e că oamenii de ba
ză au rămas și au pus 
mina pe utilaje, îndrep
tând cadrele din care mul. 
te s-au „încălecat" din 
cauza înclinării abataju
lui, iar pînă la jumătatea 
lunii iunie urmează să 
fie legate prinlr-un dis
pozitiv toate secțiile de 
transportorul de mare ca
pacitate, tocmai pentru a 
li se asigura stabilitatea; ț 
s-au reparat transportoa- i 
rele din flux.

Desigur, eforturi se cer > 
în continuare; pe lîngă t 
funcționarea la parame- ’ 
tri înalți a t 
realizarea sarcinilor mari 
ce revin brigăzii 
mă ordine t _____
pricepere, deci perfecțio
nare, răspundere, o acți
une convergentă, deci în
trajutorarea tuturor 
menilor, fie mineri, 
electrolăcătuși, deci

paramc- ■ 
utilajelor, ’

ăzii reda-1 
tehnologică, ’

„3
fie 

o 
conduită de brigadă com
plexă, policalificată, pen
tru funcționarea optimă 
a abatajului. Iată cerin
țele redresării care vor 
conferi brigăzii satisfacția 
reușitei. Că ele sînt pe 
cale de a deveni realita
te ne-a confirmat-o chiar 
brigadierul ; „ieri am tă
iat două felii, randamen
tele au depășit 10 tone 
pe post, deci s-au dublat 
față de luna trecută, ca 
și producția zilnică. Rău 
e că n-am avut vagonete 
goale destule...".

„Goale, ne trebuie mai 
multe goa'e" — iată un 
semn, bun, o necesitate 
care nu s-a mai reclamat 
de mult în sector și care 
pormite mu t ..

astfel

oa.

Ioan DI BEK

V

!

— Cu 20 dc lei.
— Păi, prețul maximal 

este 12, a rostit moale o 
virtuală cumpărătoare.

— Dacă-ți convine bine, 
dacă nu..., a replicat 
răspăr maistrul.

S-au găsit totuși 
părători, care l-au 
tal" pe Petru Lican 
șcască, acceptînd 

arbitrar si

în

cum- 
i „aju- 
să gre- 
prețul 

generos

Destinele comune ale doi bravi mineri, 
producției 

te am fost distins eu Or
dinul muncii clasa a IIl-a. 
Sectorul II în acest 
este fruntaș pe mină, 
zultatele la care 
adus și eu părticica 
de contribuție ca 
încă nu cred că sînt 
pensie ci doar în 
diu, E foarte greu să 
desparți de ortaci, să stai 
numai.... suprafață. Pe

comuniști și
în urmă cu trei zile 

rectorul minei Petrila 
licita să se scrie în 
despre doi destoinici maiș
tri minieri, oameni cu înal
tă competență profesiona
lă, care merită cu priso
sință stima și respectul în
tregului colectiv. La sec
toarele II și IV unde și-au 
desfășurat pînă acum cîte- 
va zile activitatea Aurel 
Cepălău și Constantin 
Marchidan, am aflat nu
mai cuvinte de laudă des
pre modul exemplar cum 
acești oameni cu înaltă ți
nută muncitorească, co
muniști de omenie, au
muncit și trăit pentru pro
ducție, pentru oamenii pe 
care i-au format ca mi
neri, cum au trecut prin
toate treptele perfecționării 
minerești — de la „ziua.ș" 

urmă cu trei decenii, 
șef de brigadă 
bine de 
minieri

di-
so- 

ziar

în 
la mineri, 
și de mai 
ca maiștrii 
pali.

Destinul 
cii lor este aproape ace
lași. Se cunosc de peste 25 
de ani, de cînd Marchidan, 
în 1957 lucra în brigada 
condusă de Aurel Cepălău 
(avea 24 de ani și lucra de 
la 17 ani în mină). „Aurel 
a fost primul meu dascăl, 
se destăinuie 
Moțul are 
în el pentru 
atunci viața 
mers înainte 
prin muncă 
am învățat, 
utățile și nc-am realizat 
ca oameni, ca mineri și 
conducători ai producției". 
Au locuit 14 ani în' același 
bloc în Petri'a (de 5 ani 
Cepălău s-a mutat în casa 
construită de el...cu garaj 
și mașină). Au fost ortaci 
in mină și prieteni acasă, 
în familie. In cei 100 dc 
ani de viață cit au împre
ună (Constantin e mai ma
re cu 3 zile ca Aurel) 60 
i-au desfășurat in subte
ranele minei Petrila încă 
o dovadă că destinul vio.

vieții și

10 ani 
princi-

Marchidan, 
ceva înnăscut 
minerit, 
noastră 
dar 
bărbătească, 

am învins gre- 
ne-am
, ca

De 
a 

numai

conducători ai
ții lor continuă și ca pen
sionari, ca prieteni. Ieri 
ne-au vizitat la redacție și 
in imaginea a’ăturată y 
prezentăm pe cei doi 
taci și prieteni, care
de ani... nu au avut timp 
să se fotografieze niciodată 
împreună.

în toată perioada cit au 
activat ca mineri sau 
maiștrii, comuniști eu sar-

or-
25

an
re. 

mi-am 
mea 

maistru, 
în 

con ce
te

că numai 
se pot obține 

și rezu latele ei

tvodbiă

Și-a 
liber, 
căp- 

încăr- 
si 
De 

rău. 
al ți

Lican s-a „im
postura de

dați căpșunile?

doar pentru proprii.e-i bu. 
zunare. Totuși, văzînd 
insistența unor 
este aducătoare de neliniș
te, a redus subit
la... 17 lei, dar tot supe
rior celui admis de mercu
rial, de prevederile 
crețului nr. 96/1983. 
dar, avertismentul 
publice n-a fost luat 
seamă de Petru Lican. 
în toată firea, a cărui 
litate profesională 
tocmai aceea de a 
oameni adevărați. 
a ignorat deliberat 
Cînd era pe calc să

că 
cetățeni

prețul

De-
Așa- 

opiniel 
în 

om 
ca. 

este- 
forma

Deci, 
legea, 
se fe

licite pentru chilipirul fă
cut, au apărut lucrătorii 
de miliție, alertați de ce
tățeni. Ce a urmat e sim
plu de dedus. S-a dispus 
confiscarea a 2 869 lei, re
zultați din diferența 
preț și întocmirea 
dosar de cercetare 
pentru speculă.

Cîteva întrebări 
stăruie, ca un epilog

div al întîmplării din ziua 
de 1 iunie. Era Petru 
can om sărac și găsise 
gații (nu, nu ne este 
intenție parafrazarea 
țiului serialului TV 
rican) tocmai la Petrila ? 
După cîte am aflat ducea 
un trai confortabil, avea 
mașină personală. în a- 
celași timp, majoritatea 
cetățenilor Petrilei își ciș- 

tigă cistit 
pîinea, robo
tind în mină, 
la prepara- 
ție, în alte 
întreprinderi 

ori ca țărani 
individuală.

înțelegem 
gestul lui Petru Lican.

în sfîrșit, ne mai 
băm cum de-au 
cetățeni, care au

și instituții 
cu gospodărie 
lată de ce nu

de 
unui 

penală

mai 
tar-

Li- 
bo- 
în 

ti- 
amc-

între- 
existat 
admis 

prețul speculantului ? Cînd
opinia publică se desfă
șoară solidar, hotărît, cei 
care au de gînd să înșele, 
să fure din munca altora 
sînt opriți la timp din 
cursa infracțională. Tîrziu, 

Petru Lican s-atotuși
convins că ruginita sa 1- 
postază de speculant 
valorează nici doi 
în fața demnității 
a respectului și
valorilor materiale și 
rale ale societății 
socialiste.

nu 
bani, 

muncii, 
prețuirii 

mo.
noastre

Ion ITASTRLL

cini de răspundere -ir 
ganizațilie de partid 
sectoarelor II și IV, preo
cuparea lor de căpetenie a 
fost grija față de om, dc 
plan, să asigure brigăzilor 
cele necesare creșterii pro
ducției și productivității 
muncii. Au militat pentru 
lucrul făcut frumos și trai, 
nic, pentru ordine și disci
plină. Meseria d'j miner, 
de maistru — afirmau ei 
— își cere respectarea teh
nologiilor de lucru, să fii 
drept, cinstit cu cei harnici 
și sever cu coi care tc in- 
curcă.

Acum, cînd timpul ii di-• 
parte de munca trepidan
tă pe frontul cărbunelui, 
primind bastonul de pen
sionar i-am rugat să-și im„ 
părtășească din momen
tele mai semnificative ale 
vieții și muncii lor.

Aure] Cepălău — „în 
toți acești ani am acționat 
eu răspundere muncito
rească, comunistă, pentru 
realizarea producției de 
cărbune. Bucurii am âvut 
multe, neîmpliniri mai pu
ține. Dintre bucurii 
amintesc perioada 
am fost șef de brigadă și 
pentru rezultatele obținu-

îmi 
cînd

luca mea L’.liana am 
vățat-o 
muncă 
cose 
bucură".

Constantin Marchidan : 
„Prin muncă, eu minerii, 
cu acești oameni minunați 
am dat cărbune țării și 
mi-am realizat .dorințele 
mele și ale familiei și am 
convingerea că în mine
rit cel mai important este 

omul, 
mele 

de bucuriile 
succesele celor 
— Minodora și 
La împlinirea 

50 de ani și a 
pensionării, Minodora. stu
dentă la matematică la 
lași, îmi scria: „îți urez 
din inimă multă sănătate, 
să ne trăiești mulți ani 
tătic drag, să te bucuri do 
bucuriile noastre, ale fa
miliei". Ne alăturăm ură
rilor fiicei sale și le adre
săm celor doi destoinici 
mineri, viață îndelungată 
și numai bucurii.

să știi să lucrezi cu 
De acum bucuriile 
vor fi legate 
familiei și 
două fiice 
Gabriela.
virsteî de

Teodor RUSU

ATITUDINI

„Huligani horticoli"
Oricine poate observa 

roadele activității eferves
cente a edililor și cetățe
nilor, pentru a asigura un 
frumos covor de vegeta
ție „insulelor11 dintre 
blocuri. S-a plantat în 
această primăvară o ga
mă variată de arbori, ar
buști, flori ; s-a semănat 
iarbă. Deviza generală a 
fost: „să fie verde și 
să respirăm oxigen cu
rat, fabricat chiar lîngă 
casa noastră ! Să nu aș
teptăm „mila“ curenților 
atmosferici, care ne im
portă acest oxigen de pe 
pajiștile și pădurile 
jur ! Căci curenții 
năbădăioși".

Acesta este 
un scop pur 
dacă mai 
scopul 
muncă colectivă 
bogățește cu o 
cație multiplă, 
mânui nu cred că-i poate 
fi indiferent dacă trece 
în drumul său pe lîngă 
mormane de pămînt, că
rămizi, deșeuri sau pe 
lîngă spații, petice dc pă-

din 
sînt

numai
Dar,

însă
vital, 
adăugați și 

estetic. această 
se îm- 
semnifl- 

Căci ni-

mînt în care verdeața 
explodează.

Există însă un specimen 
de oameni, cîțiva indivizi, 
pc care i-am putea numi, 
fără teamă, huligani hor
ticoli șl care, cu bună 
știință, degradează aceste 
spații verzi, abia înfiri
pate din entuziasmul și 
truda edililor și cetățe
nilor.

Ei calcă frageda iarbă 
abia răsărită, pentru a 
scurta drumul, încercînd 
să demonstreze cunoștin
țe geometrice, cum că 
drumul cel mai scurt în
tre două puncte este li
nia dreaptă, cu tcate că 
sfaturile medicale converg 
spre o cit mai multă miș
care în aer liber. Ei mai 
rup și crengi din copăceii 
abia plantați, strivesc fi
ravele flori de primăva
ră. Și cîte și mal cîte?!

Supunem acest subiect 
opiniei publice și, pe de 
altă parte, tuturor celor 
care au atribuții de a păzi 
ordinea Și rezultatele 
muncii atora.

loan BARILU
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Schimb de nicsațe intre tovarășul Ulcele Ceausescu 
și prim-ministrul Republicii india

DELHI 8 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmi
se Indirei Gandhi, pre
ședintele partidului Con
gresul Național Indian (I). 
prim-ministru al Republi
cii India, un călduros me
saj de salut, cele mai bu.

Întîlniri ale conducătorului delegației române 
la sesiunea UNCTAD

BELGRAD 8 (Agerpres).
— Reprezentantul personal 
al președintelui Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la cea de-a VI-a sesiune a 
Conferinței Națiunilor U. 
nite pentru Comerț și Dez
voltare (UNCTAD), tovară
șul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 

ne urări de sănătate și fe
ricire personală, de pro
gres, prosperitate și pace 
pentru poporul indian pri
eten.

Mulțumind călduros pen
tru mesaj, Indira Gandhi 
a transmis tovarășului 

"Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu cele 
mai calde urări de sănăta
te și fericire personală, im. 
preună cu sentimentele sa

Stat, conducătorul delega
ției române la sesiune, a 
avut întîlniri cu Andrei 
Lukanov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, Otto 
Lambsdorff, ministrul e- 
conomiei al R.F. Germa, 
nia, dr. Soleiman Al-Solaim, 
ministrul comerțului al 
Arabiei Saudite, precum și 

le de adîncă prietenie și 
admirație, iar poporului 
român prieten — urări de 
progres și prosperitate.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
în vizită de rămas bun, 
de către Indira Gandhi, a 
ambasadorului României în 
India, Dumitru Niculescu, 
la încheierea misiunii sale 
în această țară.

cu șefi ai altor delegații 
participante.

în cursul convorbirilor 
au fost abordate probleme 
de pe ordinea de zi a reu
niunii, precum și aspecte 
ale dezvoltării relațiilor e- 
conomice dintre România 
și țările respective.

Interviu al 
președintelui 

Egj ptului
CAIRO 8 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat 
agenției Taniug, președin
tele Egiptului, Hosni Mu
barak, a subliniat nece. 
sitatea unei orientări mai 
pronunțate a statelor nea
liniate spre cooperarea e- 
conomică reciprocă. Șeful 
statului egiptean a adăugat 
că țările nealiniate pot și 
trebuie să contribuie la so. 
luționarea problemelor in
ternaționale, situîndu-se 
pe o poziție principială, ca
re nu exclude promovarea 
unor relații normale și 
prietenești cu țările din 
Est și din Vest.

Hosni Mubarak s-a pro
nunțat pentru soluționa
rea neîntîrziată a crizei 
din Orientul Mijlociu pe 
calea tratativelor _și a rea
firmat sprijinul țării sale 
față de Liban și cauza pa. 
lestiniană.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Nimic nou pe 
frontul de vest; Unirea: 
Pădurea nebună.

PETRILA ; Vrăjitoarea 
din Oz.

LONEA : Mașina zbu. 
rătoare.

VULCAN — Luceafărul: 
I se spunea Buldozerul.

LUPENI — Cultural : 
Ochi de urs.

URICANI : Zbor mor
tal.

TV.
11,00 Universul femeilor.
11.50 Film serial :

„Bulevardul Pau ■ 
lista".
Episodul 7.

12,25 Moment folcloric cu 
Ileana Calinovici.

12,35 Desene animate ; 
„Micuța Nell“.

16,00 Telex.
16,05 Calculatorul și 

timpul — documen
tar.

16,20 Alternanțe ritmice. 
16,30 Studioul tineretului.
17.50 1001' de seri.

18,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea econo-, 

mică.
19.35 Memoria documen: 

telor.
19,55 Fotbal : Suedia — 

România în prelimi. 
nariile campionatu
lui european. Trans
misiune directă de 
la Stockholm.

21,50 Discorama.
22.20 Telejurnal.

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 15,00 

Club univers 20. 16,00 Bu
letin de știri. 16,05 Cîntec 
de împlinire — muzică 
ușoară românească. 16,15 
Sfatul medicului. 16,30 
Radiogazeta economică.
17.35 Te apăr și te cînt, 
patria mea — program 
muzical. 18,00 Orele serii. 
20,00 Fotbal : Suedia — 
România. Transmisiune 
directă de la Stockholm. 
23,00 Concertul nr. 1 op. 
6 în Re major pentru 
vioară și orchestră de 
Paganini. 23,32—5,00 Non 
stop muzical.

Vizita oficială a ministrului afacerilor externe 
al României în Iran

TEHERAN 8 (Agerpres). 
— în continuarea vizitei 
oficiale pe care o efectuea
ză în Teheran, ministrul 
afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ștefan An
drei, a avut întîlniri cu 
Habibollah Asgar-Owladi 
Musalman, ministrul co

merțului, șl Mohammad 
Taqi Banki, ministru se
cretar de stat, șeful orga
nizației planului și bugetu
lui.

In cursul întrevederilor, 
exprimîndu-se satisfacția 
față de raporturile de co. 
operare existente între cele

Rezoluție a Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 8 
(Agerpres). — Consiliul 
de Securitate al O.N.U. a 
adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care cere au
torităților sud-africane să 
comute pedeapsa cu moar
tea pronunțată anul trecut 
împotriva a trei tineri de 
culoare, membri ai Con- 
greșului Național African, 
ce ar urma să fie execu
tați joi.

Documentul roagă, de 
asemenea, „insistent toate 
statele și organizațiile să 
folosească Influența lor și 
să adopte de Urgență mă. 
suri conform Cartei O.N.U., 
rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate și instrumente
lor pertinente pentru a 
salva viața celor trei oa
meni".

belgrad_ Lucr^rile sesiunii UNCTAD
BELGRAD 8 (Agerpres). 

— Ministrul de externe al 
Venezuelei, Jose Alberto 
Zambrano Velasco, a sub
liniat necesitatea stabili
rii unui dialog autentic, 
într-o atmosferă sinceră și 
constructivă, pentru depă
șirea actualelor dificultăți 
economice mondiale.

Vorbitorul s-a pronun
țat pentru acțiuni urgen
te și pentru reforme cu
prinzătoare și concrete în 
domeniile comerțului și 
plăților externe.

Elaborarea unui „pro
gram concertat pentru re
lansarea economică glo
bală și pentru dezvoltarea 
lumii a treia" 
constituie cea mai impor
tantă sarcină a actualei se
siuni a Conferinței Nați
unilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare 
(UNCTAD) — a declarat 
Svenn Stray, ministrul a- 
facerilor externe al Nor
vegiei. El a propus ca reu
niunea să adopte un docu
ment intitulat „Declarația 
de la Belgrad", care să re. 
cunoască și să sublinieze 
existența unei „interde
pendențe vitale intre reac
tivarea procesului de dez

voltare și redresarea eco
nomică".

Adjunctul ministrului 
chilian de externe, Sergio 
Covarubias, s-a pronunțat 
pentru o mai mare stabili
tate a prețurilor, precum 
și pentru întărirea coope
rării între țările în curs 
de dezvoltare, indepen
dent de rezultatele dialo
gului Nord-Sud.

Ministrul vest-german al 
economiei, Otto Lambsdorff, 
— care a exprimat și pozi
țiile Pieței comune, întrucît 
R.F.G. asigură în actuala 
perioadă președinția orga
nismelor C.E.E., — a apre
ciat să schimburile co
merciale reprezintă cheia 
creșterii economice și dez- 
voltării și a subliniat, în 
consecință, că abolirea tu
turor barierelor protecțio- 
niste din comerțul mondi
al este indispensabilă pen
tru redresarea economică.

Ministrul vest-german a 
prezentat poziția de prin- 
cipiv a „celor zece" pri
vind sprijinirea activități, 
lor țărilor din „Grupul ce
lor 77", dar a evitat să 
precizeze modul în care 
statele cele mai dezvolta - 
te din lume vor transpu
ne în mod concret în 
practică intenția lor de a 

două țări, au fost exami
nate unele posibilități de 
amplificare și diversifica
re a acestora, îndeosebi pe 
plan economic, în vederea 
creșterii schimburilor co. 
merciale și a intensificării 
cooperării economice pe ba
ze reciproc avantajoase.

Șomajul în lumea capitalului
WASHINGTON 8 (A-

gerpres). — într-un arti
col referitor la noile ten
dințe care se fac simțite în 
economia Statelor Unite, 
revista „Time" se oprește 
și asupra problemelor e. 
lectronizării și automati
zării. Intr-o economie cum 
este cea americană aceas
ta nu este însă fără con
secințe, pentru că evoluți
ile în sfera electronicii și 
automatizării au o implica, 
ție clară — mai puțină 
forță de muncă. Cu atît 
mai mult cu cît, după cum 
scrie și „Time", „industrii 
grele ca auto, siderurgia, 

spori asistența.
Stabilitatea prețurilor la 

produsele de schimb este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea constantă a e- 
conomiei mondiale și, în 
special, a țărilor în curs 
de dezvoltare, dependente 
în mare măsură de venitu
rile provenind din expor
turi — a declarat minis
trul japonez de externe, 
Shintaro Abe. El și-a ex
primat speranța că actua
la sesiune a UNCTAD va 
stimula eforturile în di
recția instituirii urgente a 
unui fond comun pentru 
produsele de schimb.

Ministrul japonez nu s-a 
referit în discursul său, la 
cererea țărilor în curs de 
dezvoltare privind lansa
rea negocierilor globale și 
instaurarea noii ordini e- 
conomice internaționale. El 
a sugerat, în schimb, o 
„nouă abordare a cooperă
rii", care să pornească de 
la necesitatea menținerii 
și întăririi sistemului li
berului schimb și a promo, 
văril unor politici de ajus
tare economică, a stabili, 
zării prețurilor la produ- 
sele de schimb și a asigu
rării unui flux de capital 
spre țările în curs de dez
voltare care acționează

Retragerea Groenlandei 
din C.E.E.

STRASBOURG 8 (Ager
pres). — întrunit la Stras, 
bourg, Parlamentul vest- 
european a acceptat re
tragerea Groenlandei din 
C.E.E., decizie adoptată de 
populația din această pro
vincie a Danemarcei in 
urma referendumului de la 
23 februarie 1982, transmi. 
te agenția France Presse.

cauciucul și construcțiile 
navale, care odinioară erau 
sinonime cu puterea indus
trială americană sînt în
tr-un declin rapid". Circa 
211 000 muncitori din in
dustria auto sînt concedi- 
ați pe termen nedefinit. în 
industria siderurgică, un
de sînt în activitate numai 
42 la sută din capacități, 
119 000 muncitori sînt șo
meri. „Desigur, arată re. 
vista, principala cauză a 
nenorocirii este efectul 
temporar al celei mai mari 
recesiuni din ultimii 50 
de ani".

pentru aplicarea ajustărilor 
economice.

Au mai luat cuvîntul di
rectorul general al Fondu
lui Monetar Internațional, 
Jacques de Larosiere, Ber
nard Chidzero, ministrul 
finanțelor și planificării 
economice, al Republicii 
Zimbabwe, Ministrul co. 
merțului exterior al Ceho
slovaciei, Lalith Athulat- 
hmudali, Ministrul comer
țului și navigației al Re
publicii Sri Lanka și alții.

+
BELGRAD ti — Trimisul 

Agerpres, Ilie Șerbănescu, 
transmite : în plenara celei 
de-a VI-a sesiuni a 
UNCTAD au continuat 
miercuri dezbaterile gene
rale. Șefii de delegații ai 
statelor participante pre
zintă punctele de vedere 
ale guvernelor lor în legă
tură cu situația generală 
a economiei mondiale, di
ficultățile economice și 
financiare cu care sînt 
confruntate statele lumii, 
în special țările în curs 
de dezvoltare, precum și 
cu privire la căile de so
luționare a problemelor a- 
cumulate în economie, co
merțul și sistemul finan
ciar internațional.

De la C.E.C.
0 formă eficientă de economisire

LIBRETUL DE ECONOMII 
1,11 DOBÎNDĂ

Pentru păstrarea în siguranță a economiilor bă
nești personale și pentru sporirea acestora prin do- 
bînzi și cîștiguri, populația are la dispoziție variate 
forme și instrumente de economisire. Unul din, cel 
mai solicitat si utilizat este libretul de economii eu 
dobîndă.

Libretul de economii cu dobîndă se emite, după 
dorință depunătorului „la vedere sau pe termen". 
Depunerile la vedere sînt acelea pentru care depu
nătorul nu stabilește un termen de păstrare a '-’bani
lor la C.E.C. și pentru care sc acordă o dobîndă a- 
nuală de 4,5 la sută. Depunerile „pe termen" sc fac 
pentru minimum un an. La dorința depunătorului 
sumele depuse „pe termen" se pot restitui și înain. 
te de împlinirea unui an. Pentru depunerile „pe 
termen" se acordă o dobîndă de 6 la sută pe an, 
iar in cazul în care banii se retrag înainte de îm
plinirea termenului de un an, dobîndă care se a- 
cordă este de 4 la sută.

Solicitarea largă de care se bucură acest libret 
se datorește printre altele și faptului că acesta poa
te fi utilizat de către titular pentru efectuarea de 
operații de depuneri și restituiri în toate localitățile 
din țară. Emiterea acestor librete precum și operați
ile ulterioare de depuneri și restituiri pot fi solici
tate la toate unitățile C.E.C. precum și la unitățile 
poștale și cooperativele de credit autorizate.

O altă caracteristică a libretului de economii 
cu dobîndă constă în posibilitatea economisirii trep
tate a unor sume mici. De asemenea, acest libret 
este frecvent folosit pentru depunerile periodice pe 
bază de consimțămînt scris prin virament.

Titularii libretelor de economii cu dobîndă be. 
neficiază în același timp de toate drepturile și avan
tajele generale acordate prin lege depunătorilor la 
C.E.C. și anume ; garanția statului asupra sumelor 
depuse la C.E.C., păstrarea secretului privind nume- 
le depunătorului, ale titularului șl operațile efectua
te, acordarea de dobînzi anuale, dreptul de a împu
ternici alte persoane să dispună alături de titular, de 
sumele păstrate la C.E.C., imprescriptibilitatea su
melor depuse la C.E.C., de a introduce dispoziție 
testamentară valabilă după decesul titularului și 
altele.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1100, motor 

nou, preț convenabil, Lu- 
peni, strada Brazilor nr. 
34 (Sohodol). (626)

VÎND convenabil, cîine 
Pekinez, telefon 43831 (di. 
mineața, ing. Neaga Mir- 
cea). (630)
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