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Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu cele mai alese sentimente de sti
mă și prețuire, noi comuniștii, toți oa
menii muncii și locuitorii bazinului car
bonifer al Văii Jiului ne alăturăm între
gului popor și vă adresăm. în aceste mo
mente solemne, omagiul nostru fierbinte 
și gîndurile de profundă recunoștință 
pentru activitatea eroică ce o desfășurați 
în fruntea partidului și a națiunii, înal
ta cinstire și admirație pentru devota
mentul nemărginit cu care militați pen
tru înfăptuirea destinului socialist și 
comunist al României contemporane.

Aniversarea celor 20 de ani care au 
trecut de Ia istoricul Congres al IX-lea 
ne oferă plăcutul prilej să facem bilan
țul grandioaselor prefaceri și înnoiri so
cialiste din aceste decenii, cea mai glo
rioasă epocă din întreaga istorie a patri
ei, epoca de aur ce poartă amprenta de 

înalt prestigiu a personalității dumnea
voastră și se identifică cu numele și 
viața dumneavoastră eroică. Cinstim cu 
toții realizările mărețe ale „Epocii Nicolac 
Ceaușescu*', animați de cele mai înălță
toare sentimente de mîndrie patriotică 
pentru faptul că ele se datorează gîndirii 
cutezătoare și acțiunii revoluționare ale 
celui mai iubit fiu al poporului, contribu
țiilor dumneavoastră de inestimabilă va
loare aduse la îmbogățirea tezaurului de 
gîndire și a practicii construcției socia
liste. In perioada acestor decenii înflori
toare, de o măreție fără precedent isto
ric, sub conducerea partidului și avîn- 
du-vă pe dumneavoastră în fruntea tu
turor acțiunilor întreprinse, poporul nos
tru a străbătut un drum încununat de 
eroice împliniri, a înfăptuit o vastă ope
ră creatoare, asigurînd dezvoltarea și 
modernizarea industriei și agriculturii, 
afirmarea tot mai puternică a științei, în
vățămîntului și culturii, ridicarea conti
nuă a nivelului de trai și realizarea u- 
nei noi calități a muncii și vieții întregu
lui popor.

Consemnăm cu cea mai îndreptățită 
satisfacție că Valea Jiului este în. măsu
ră să definească în mod strălucit mu
tațiile profunde ce au schimbat chipul 
țării, prefacerile petrecute în munca și 
viața nouă a minerilor. In anii de ade
vărată lumină și prosperitate ai acestor 
decenii, din inițiativa și la indicația 
dumneavoastră, mineritul carbonifer a fost 
așezat pe baze noi, moderne, iar locali
tățile miniere au dobîndit profilul unor 
centre urbane cu un grad sporit de bu
năstare și confort. Datorită măsurilor a- 
doptate în urma rodnicelor vizite de lu
cru în Valea Jiului, și a dialogului pur
tat cu minerii chiar în abataje, s-a 
trecut în mod ferm la mecanizarea prin
cipalelor operații de lucru și promovarea 
de tehnologii avansate, în pas cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, ceea ce a condus la creș
terea producției fizice și reducerea efor
tului uman, la dezvoltarea potențialului

extractiv al Văii Jiului și sporirea con
tribuției noastre la întărirea economică 
a patriei. Vă raportăm, mult iubite to
varășe secretar general că producția de 
cărbune a municipiului nostru a crescut 
din 1965 încoace de 2,5 ori, la baza a- 
cestei impresionante creșteri aflîndu-se 
orientările și indicațiile dumneavoastră, 
măsurile de excepțională însemnătate 
adoptate pentru modernizarea mine
ritului carbonifer, grija cu adevărat pă
rintească ce o purtați muncii și vieții mi
nerilor din această puternică citadelă so
cialistă a patriei.

Profund recunoscători pentru împlini
rile acestui timp măreț, dînd glas do
rinței fierbinți a tuturor minerilor și ce
lorlalți oameni ai muncii și locuitori 
din vatra de cărbune a Văii Jiului vă 
adresăm și cu acest prilej, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
întreaga gratitudine pentru tot ceea ce 
ați întreprins și întreprindeți în folo

sul minerilor, spre binele și fericirea în
tregului popor, pentru prosperitatea și 
înflorirea națiunii noastre socialiste și 
înfăptuirea edificiului comunist al fru
moasei noastre Românii. însoțim aceste 
gînduri și de recunoștința ce o purtăm 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminentă personalitate 
a științei, învățămîntului, artei și cultu
rii românești, care desfășoară o neobo
sită activitate creatoare pentru înflori
rea și progresul neîntrerupt al patriei.

însuflețiți de mărețele împliniri soci
aliste obținute sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă și cutezătoare, și pe 
deplin încrezători în viitorul prefigurat 
de hotărîrile Congresului al XlII-lea, ne 
angajăm în modul cel mai solemn să fa
cem totul pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin, a indicațiilor ce ni le trasați 
pentru accelerarea ritmului de dezvolta
re multilaterală a patriei. Vom munci cu 
toată energia pentru a livra patriei 9 
milioane tone de cărbune net, cocsifi- 
cabil și energetic, conștienți că pe aceas
tă cale contribuim Ia întărirea Români
ei socialiste, la 
tregului popor.

Mîndri pentru 
bîndit și fericiți
cu un erou glorios al păcii mondiale în 
aceste momente sărbătorești, vă rugăm 
să primiți mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, urările noastre 
cele mai fierbinți de viață îndelungată 
și sănătate deplină, putere de muncă a- 
lături de mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al parti
dului și statului, pentru a conduce pe 
mai departe patria, poporul nostru pe 
înaltele culmi ale civilizației socialiste 
și comuniste.

Din adîncul inimilor, însoțim aceste u- 
rări de tradiționalul salut mineresc de 
„Noroc bun !".

creșterea bunăstării în-

înfăptuirile ce le-am do- 
că sîntem contemporani
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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE |

Arhitectura noului 
cartier Petroșani-Nord 
— o îmbinare armoni
oasă între tradiție 
modernitate. -

Răspuns mineresc 
cerințelor 

naționale
pe măsură
economiei

■ Răspunzînd cu ma
ximă eficiență chemării 
conducerii partidului, a 
secretarului său general, 
de a spori continuu pro
ducția de cărbune, mine
rii vulcăneni raportează 
importante succese în 
extracția cărbunelui, do- 
vedindu-și din plin înal
tul lor atașament 
de sarcinile ce le 
în bătălia pentru 
nele țării.

Minerii sectorului 
înregistrează „la zi“ 
plus de 3179 tone, 
mulînd de la începutul a-
nului 7400 tone extrase 
peste prevederile planu
lui. Un aport deosebit în 
obținerea acestor succese 
l-au avut brigăzile con
duse de Traian Borșa 
Cezar Butnaru, care 
realizat în abataje 
meră productivități 
pînă la 8,7 tone 
ca și brigada de 
condusă de Iosif 
re s-a mobilizat 
secvență pentru
rea liniei de front active 
la nivelul capacităților de

față 
revin 

cărbu-

IV
un

acu-

producție preliminate. 
Dintre schimburile celor 
două brigăzi care lucrea
ză în abataje s-au evi
dențiat în mod deosebit 
cele conduse de Gligor 
Costea, Nicolae Labă, 
Gheorghe Giosanu, Nico
lae Cioflică și Miron Rus 
din brigada lui T. Borșa, 
precum și cele conduse 
de Constantin Dragomir, 
Petre Ghiunghius, 
tantin Lupu ' și 
Constantin, din
lui Cezar Butnaru.

mare săpată 
lună timp 
cîhd au în
de deschide--

Cons- 
Nicolac 
brigada

succes a fost obți- 
seama creșterii vi
de avansare care 
de 4 ori mai mari

și 
au 

ca
de

post,pe 
pregătiri
Pop ca- 
cu con- 
asigura •

■ Cu rezultate hune 
încheie luna iulie și mi
nerii sectorului VIII al 
întreprinderii care tota
lizează un plus de 581 to
ne peste prevederile pla
nului la zi. S-au eviden
țiat prin munca de înaltă 
eficiență brigăzile con
duse de loan Șincă, 
Gheorghe Bob și Dumitru 
Valica, precum și cele 
de pregătiri conduse de 
Emil Teleman și Cons
tantin Scutelnicu.

G. CHIRVASA

Viteze sporite 
de săpare

Luna iulie s-a încheiat 
pentru minerii, inginerii și 
tehnicienii de la I.M. Va
lea de Brazi cu o reușită 
deosebită — săparea unui 
volum la lucrările de des
chidere de aproape o jumă
tate de kilometru. Este dis
tanța cea mai 
într-o singură 
de doi ani de 
ceput lucrările
re a acestei mine.

Acest 
nut pe 
tezelor 
au fost
decît în primul trimestru 
din acest an. La săparea 
lucrărilor pe verticală re
zultate deosebite au obținut 
brigăzile conduse de Ianoș 
Doboș — la puțul auxiliar 
a săpat și betonat 42 ml 
— și Gherasim Tamas, 
la puțul 7 a executat 
lucrări de săpare și beto- 
nare pe distanță de 40 ml.

Brigada condusă de loan 
Tamaș a executat 72 ml de 
betonări la lucrări specia
le, iar brigăzile conduse 
de Miron Moraru, Gheor
ghe Sagiu și Gheorghe 
Cercel au obținut viteza 
sporite la săparea magis
tralelor subterane.

Gheorghe ȘPINU

Dezbaterile exigente, premisă a
unor

Darea de seamă pre
zentată la adunarea gene
rală a reprezentanților oa
menilor muncii de la În
treprinderea de confecții 
Vulcan a reliefat succese
le cu care acest colectiv 
cinstește împlinirea a do
uă decenii de cînd 
tea partidului se 
mai iubit fiu al 
noastre, tovarășul 
Ceaușescu: realizarea pro
ducției marfă în proporție 
de 103 la sulă, confecții 
textile în proporție de 111 
la sută, planul producției 
pentru export fiind reali
zat — pe prima jumătate 
a anului — în proporție 
de 107 la sută Aceste re
zultate au fost obținute

în frun- 
află cel 
națiunii 
Nicolac

♦ Raid-anchetă: Neglijența și neatenția 
eradicate rapid și eficient din traficul 
rutier !

♦ Rubricile noastre : Vă informăm, Atitu
dini.

realizări superioare
prin îndeplinirea măsuri
lor înscrise în programele 
proprii privind promova- 
rea noilor tehnologii, or

ganizarea superioară a mun
cii pc formațiile de lucru, 
valorificarea cu „maximă e- 
ficiență a dotării tehnice

ADUNĂRI GENERALE 
ALE 

REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII

și potențialului uman de 
care dispune fabrica. In a- 
tenția colectivului, a 
au stat permanent 
nătățirea calității 
selor, valorificarea 
vioară a materiilor 
și materialelor. A fost ur
mărită îndeosebi produc
ția pentru export, dovadă 
în acest sens fiind faptul 
câ planul din acest an a 
fost analizat încă din tri
mestrele III și IV ale lui 
1984.

Desigur, succesele de mai 
sus sînt legate de munca 
confecționerclor. Materia
lul prezentat în adunare a

c.o.m., 
îmbu- 

proclu- 
supe- 
prime

citat și numele lor, ale 
conducătoarelor formațiilor 
de lucru 2A, 2B,. 4A și 4B, 
Carolina Banhazi, Victoria 
Ene, Elena Mandia, Aurica 
F'ornade, ale confccționere- 
lor Paraschiva 
Elisabeta 
Căușan, 
George ta 
Mozeș.

In materialul prezentat 
și în dezbateri n-a lipsit însă 
nici critica neîm plinirilor.

Reliefarea acestora o 
considerăm a fi un fapt 
pozitiv ce denotă maturi
tatea unui colectiv de mun
că, care știe să analizeze, în 
spirit critic și autocritic, 
atît rezultatele cît și nere- 
alizările. Asupra acestui 
capitol s-a insistat mai ales 
în luările de cuvînt ale 
participanților. Ileana Ianc, 
Vela Dogaru, Petria Barbu. 
Marian Melinte, Catalina 
Block, Mircea Negru, di
rectorul tehnic al între-

Ivanovici,
Balog, Elena 

Niculina Axinte, 
Corici și Clara

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
I
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Adunări generale ale oamenilor muncii CARNETUL DE MUNCA

care se mai

. director E.G.C.L. Petrila 
Constantin Cacea, președin
tele Comitetului sindica
tului, — au arătat că mai 
sînt încă multe de făcut. 
Din dorința de a găsi re
surse proprii pentru per
fecționarea activității, s-au 
analizat problemele din 
perspectiva cetățeanului, 
ceea ce ni se pare platfor-

tă de materiale utile pentru 
activitatea de reparații cu
rente și capitale a unită
ții. In această privință — 
ca și 
surse 
sibile, 
puțin, 
dea nu numai de gîndit, ci 
și de'acționat pe viitor.

S-a arătat

a valorificării altor 
de materiale refolo- 
se face încă foarte 
ceea ce trebuie să

„Indicatorul^ esențial: 
Cum arată localitățile 

municipiului

consem-
va-

Vom începe cu conclu
ziile, către care au condus, 
de fapt, dezbaterile din ca
drul adunării generale a 
reprezentanților oameni
lor muncii de Ia I.G.C.L.: a- 
nume că, în activitatea în
tregului colectiv trebuie să 
se acționeze mai ferm pen
tru întărirea ordinii și dis
ciplinei, pentru îndepărta
rea lipsurilor 
manifestă. A- 
ceasta vorbeș
te de la sine 
despre spiri
tul de exigen
ță care a ca
racterizat lu
crările adu
nării. Și iată 
de ce. In pri
ma parte a anului, princi
palii indicatori de plan au 
fost realizați; volumul to
tal de producție-prestații 
a fost realizat în proporție 
de 109,1 la sută,
nîndu-se depășiri în 
loare de peste 13 milioane 
de lei, sporurile fiind în
registrate mai ales la in
dustria mică, gospodărie 
comunală, prestări în cons
trucții și desfacere comerț. 
De fapt, „statistica" ade
vărată, pentru un aseme
nea colectiv de muncă este 
însăși localitatea, munici
piul — cum arată, cum este 
gospodărit, cum sînt în
grijite spațiile locative și 
publice, cum sînt satisfă
cute cerințele cetățenilor. 
Iar în această privință ma
joritatea vorbitorilor — 
între care notăm interven
țiile tovarășilor Constantin 
Cioiu, șef sector E.G.C.L. 
Lupeni, Grigore Pop, mais
tru, secția apă I.G.C.L., Ni- 
colae Ardeleanu, 
tehnic
Nicolae 
ner-șef 
Ion 
P e t ] 
Culda, 
E.G.C.L.
Lungu, contabil-șef E.G.C.L. 
Petroșani, Fridcrich Da- 
radics, director E.G.C.L. 
Lupeni, Dumitru Grunță,

r

director
G.I.G.C.L. Deva, 
Chirculeseu, ingi-

E.G.C.L. Vulcan, 
Răucă, E.G.C.L. 
o ș a n i, Petru 
șef de sector
Uricani, Valentin

ma cea mai solidă pentru 
a răspunde cerințelor be
neficiarilor. (In legătură cu 
aceasta, poate ar fi fost 
potrivit ca la adunare să 
fie invitați și reprezentanți 
din partea asociațiilor de 
locatari, a constructorului, 
a altor 
nitatea 
natura

Cum 
narea 
cu temeinicie 
muncii în această a 
jumătate a anului și 
stabilit soluții 
te in planul de măsuri pen
tru semestrul al II-lea. Ele 
vizează, în principal 
treținerea fondului 
tiv, pregătirea pentru 
zonul rece 
termice 
bunătățirea 
localităților 
ridicarea : 
tativ al prestărilor 
populație etc. O problemă 
importantă, căreia nu i 

s-a acordat încă suficientă 
atenție, dar care a fost 
subliniată cu tărie, este cea 
a recuperării 
refolosibile. In Valea 
lui se 
pentru 
mult, 
sînt o

factori cu care u- 
colaborează, prin 
activității sale).
era și firesc, adu- 

generală a analizat 
prioritățile 

doua 
a 

consemna-

în- 
loca- 

se-
a capacităților 

de încălzire, îm- 
salubrizării 

municipiului, 
nivelului cali- 

către

materialelor
Jiu-

demolează mult, 
că se construiește 
Construcțiile vechi 

sursă încă heglija-

Dezbateri
(Urmare din pag. 1)

prinderii, au arătat că, în 
ceea ce privește 
narea pregătirii 
nale, disciplina, 
integrală a celor 
minute de lucru, 
face și mai mult.

„In semestrul al doilea a- 
vem de recuperat o res
tanță de 2 milioane de lei 
din primul semestru; ...să 
facem în așa fel incit co
menzile ce le avem să fia 
cunoscute de către fiecare 
om al muncii; ...cred că 
ar fi util un schimb de 
experiență între muncito
rii noștri și cei de la în
treprinderile cu profil ase
mănător", iată cîteva din 
ideile prezente în cuvîntul 
directorului tehnic al în
treprinderii. Otilia Indre, 
din partea Centralei In
dustriei Confecțiilor Sibiu, 
a insistat asupra sarcinilor

perfecțio- 
profesio- 
folosirea 
480 de 
se poate

exigente
ce stau în fața colectivu
lui în perioada imediat ur
mătoare: realizarea pro
ducției pentru export și 
încadrarea în costurile ma
teriale și totale. „Este ne
cesar ca 'fiecare om cil mun
cii din fabrică să se mo
bilizeze exemplar mai ales 
atunci cînd este vorba de 
producția pentru export; 
...fiecare lucrătoare să cu
noască cel puțin trei ope
rații de pe fluxul de fa
bricație". Acestea au fost 
doar cîteva probleme pe 
care s-au axat dezbaterile.

In încheiere, cei prezenți 
au adoptat programul de 
măsuri privind activitatea 
din semestrul al II-lea și 
anul urnfător. Angajamen
tele asumate în acest sens 
constituie garanția că oa
menii muncii de la I.C. 
Vulcan vor acționa exem
plar pentru ca prevederile 
de plan să fie transpuse în 
cel mai scurt timp în viață.

yo [nfopmorr
DEZBATERE. Astăzi, 

de la ora 17, în sala ar
telor de la Casa de cul
tură a sindicatelor din 
Petroșani, în cadrul stu
dioului artistului amator, 
va avea loc o dezbatere 
cu tema „Teatrul politic, 
teatrul realității contem- 
porane“. (G.B.)

CURS DE CALIFICARE. 
La I.M. Valea de Brazi 
se organizează, începînd

că o pîrghie 
importantă a 

perfecționă
rii activității 
de viitor o 
constituie în
tărirea ordi
nii, și discipli
nei. Cum 
altcumva se 
poate răspun- 
solicitării ce-

mai înregistrează 
de la program, 

nemotivate, în-

de prompt
tățenilor, cum pot fi salu
brizate la timp subsolurile, 
reparate instalațiile sanita
re, ridicate containerele de 
gunoi etc, dacă indicele fo
losirii timpului de lucru 
este de doar 94,3 la sută, 
dacă se 
înțîrzieri 
absențe

călcări ale Decretului 400 din 
1981. Este clar că, în 
ceastă privință, mai este 
mult de ’făcut. Ca și în ce 
privește mai buna organi
zare a propriei activități, 
urmărirea mai atentă a 
realizării propriilor hotă- 
rîri, manifestarea unui mai 
acut simț gospodăresc.

Este cît-se poate de evi
dent că sfera muncii colec
tivului de la I.G.C.L. e 
foarte mare, că ea impune 
o complexitate de aspecte. 
Dar este tot atît de limpede 
că posibilități de perfecți
onare există în chiar uni- 

• tatea respectivă.

a-

Reglementarea distinctă, printr-un 
decret al Consiliului de Stat — nr. 92 
din 16 aprilie 1976 —' confirmă impor
tanța problemei în discuție.

Prin acest decret, după definirea ro
lului carnetului de muncă, sînt prevăzu
te modalitățile de întreținere, comple
tare, păstrare și eliberare a acestuia; 
stabilesc condițiile 
telor ce se înscriu

i, se 
de valabilitate a ac- 
în carnetul de mun-

din

cu 
retri-

B Potrivit art. 1 
Decretul 92/76, carnetul de 
muncă este actul oficial 
prin care se dovedește ve
chimea în muncă — de 
toate categoriile — vechi
me în funcție, meserie sau 
specialitate, timpul lucrat 
în locuri de muncă 
condiții deosebite,
buția tarifară de încadra
re și alte drepturi ce se 
includ în aceasta, 
și date cu privire la 
rea civilă, pregătirea 
Iară și' profesională a 
laiului, recompensele 
rice alte situații care, po
trivit legii, se menționează 
în carnetul de muncă.

gj Deși potrivit art. 
din decret, carnetul 
muncă se întocmește pen
tru personalul încadrat pe 
bază de contract de mun
că (și pentru membrii co
operativelor meșteșugă
rești), iar conform art. 3 
carnetul de muncă se în
tocmește și se păstrează de 
unitatea socialistă... unde 
cel în cauză s-a încadrat 
pentru prima dată, în cel 
mult 30 de zile de la înca
drarea în muncă, totuși, în 
cazul muncitorului Neagu 
S„ încadrat la 4 mai 1984 
la S.E.F. Bara Mare 
parținînd I.F.E.T. Deva, 
vada calității sale de 
cadrat in muncă a fost 
cută, în instanță, nu 
carnetul de muncă (neîntoc
mit la data acțiunii) ci cu 
o adeverință eliberată de 
unitate (la 28 ianuarie 1985).

precum 
sta- 
șco- 
titu- 

și o-

2 
de

a- 
do- 
în- 
fă- 
cu

DIACONU

cu luna august a.e., un 
curs de calificare pentru 
mineri. Pentru început 
sînt prevăzute 50 de 
locuri. înscrierile și alte 
amănunte se primesc la 
sediul întreprinderii, din 
orașul Uricani. (V.S.)

FOTBALISTICA. Ziarul 
„Viața nouă", Galați din 
28 iunie 1983, după 
nultima etapă din 
pionatul diviziei B, 
I, la meciul dintre 
Iul Galați și Viitorul Me
canica Vaslui, încheiat cu 
scorul de 7—0 pentru pri

pe- 
cam- 
seria 
Oțe -

că, efectuarea înregistrărilor în legă
tură cu contractul de muncă, rectifica
rea înscrierilor, dreptul titularului de 
carnet de a se adresa cu o pjîngere ju
decătoriei împotriva înscrierilor și rec
tificărilor efectuate în 
zului de eliberare a acestuia, precum 
răspunderile titularului ș 
cazul încălcării 
materie.

carnet sau refu-
Și 

și a unității în 
prevederilor legale în

■ Modificările interveni
te în executarea 
tului de muncă după 
tocmirea lui, trebuie, 
trivit art. 6 din decret, 
municate în 15 zile de 
data producerii lor, titula- 

de mun- 
însărci- 
înscrie- 

să certi-
Și

contrac- 
în- 
po- 
co- 
la

rului carnetului 
că, iar personalul 
nat cu efectuarea 
rilor este obligat 
fice prii? semnătură

Cebinet juridic

parafă, cu numele și func
ția deținută, la locul 
văzut în formularul 
netului de muncă, 
respectarea acestei 
vederi legale 
giul dintre 
Traian P. și 
za" Lupeni 
1985) în sensul că în car
netul de muncă al acestu
ia, pentru perioada 1948— 
1950 în care a lucrat ca a- 
jutor mecanic la I.M. 
peni, mențiunea „în 

a fost ștearsă 
de cine), fără 

și parafă, astfel 
în cauză apărea ca 

„la supra-

pre- 
car- 
Ne- 
pre- 

a născut liti- 
muncitorul 

I.F.A. „Vîsco- 
(dosar 1926/

Lu- 
sub- 
(nu 
cer-

teran‘‘ 
se știe 
tificare 
că cel 
prostind munca 
față". Plîngerea acestuia a 
fost admisă de instanță ca
re a dispus rectificarea 
mențiunii respective.

£3 La încetarea activită
ții, unitatea este obligată 
să predea carnetul de 
muncă titularului acestu
ia, conform art. 4 și 8 din 
decret, carnetul de mun
că neputînd fi reținut de-

cu 
la 

art. 23 
neîntocmirea 

de muncă în 
(30 zile) sau 
contractului de 

prezentarea 
(în

cît de către organul de ur
mărire penală, indiferent 
motivul invocat; neplata 
unor debite sau lipsa în 
gestiune a titularului de 
carnet — cum se moti
vează de cele mai multe 
ori, refuzul.

■ Constituie contraven
ții și se sancționează 
amendă de la 300 lei 
1000 lei, conform 
din decret: 
carnetului 
termen 
încheierea
muncă fără 
carnetului de muncă 
cazul celor ce au mai fost 
încadrați), neînregistrarea 
în carnet, fără motive te
meinice, în 15 zile, a mo
dificărilor intervenite, ne- 
eliberarea carnetului de 
muncă la încetarea rapor
turilor de muncă, degra
darea, distrugerea sau pier
derea carnetului de către 
persoana desemnată de u- 
nitate cu păstrarea lui. In 
cazul în care degradarea,, 
distrugerea sau pierderea 
carnetului este imputabilă 
titularului de carnet, amen
da este de 100—500 lei.

y înscrierea unor date 
false și obținerea, pe ba
za unor declarații false, a 
două carnete de muncă, 
constituie infracțiune și 
se sancționează potrivit 
legii penale.

David MANIU

Gata 
dintre 
ticipă 
Mureș.

INVITAȚIE. Aducem la cunoștința celor intere
sați că în moderna bază de agrement din cadrul 
I.Ă.C.M.M. Petroșani funcționează și ștrandul ter- 
inoficat. Acesta este deschis -zilnic, cu excepția zilei 
de luni, între orele 8—21. Sîntem asigurați că gaz
dele iși așteaptă cu căldură vizitatorii cărora li se 
oferă toate condițiile, atît pentru practicarea îno
tului cit și a altor sporturi îndrăgite pentru care 
baza I.Ă.C.M.M. oferă largi posibilități materiale. 
(G.C.)

ma echipă, preciza: „Ero
ul meciului de pe stadio
nul „Oțelul" a fost ata
cantul Pachițeanu. El a 
manifestat multă poftă 
de joc, a căutat perma - 
nent golul pe care l-a gă
sit de cinci ori. Intr-ade
văr, Pachițeanu a marcat 
duminică cinci goluri, 
performanță foarte greu 
de realizat". Sperăm ca 
la noua sa echipă: Jiul 
Petroșani această perfor
manță să fie depășită. Ii 
dorim succes noului ve
nit. (Gh.S.)

DE-ALE TELEFOANE
LOR. In plin sezon esti
val, cînd casa de bilete a 
agenției de voiaj C.F.R. 
din Petroșani este intens 
solicitată, cetățenii nu pot 
face comenzi pentru bile
te pe rute îndepărtate fi
indcă telefonul e defect 
de mai multe zile I (V.S.)

SESIZARE. Deși cunosc 
de multă vreme că loca

tarii apartamentelor 9?f 
94, 96, 98 și 100 din sca
ra a III-a a blocului nr. 
2, Aleea Trandafirilor dip 
Petroșani, nu au apă din

de start, una 
plutele care par
ia expediția

Foto: Fr GALINSCHI

data de 8 iulie, decit 
bucătărie, meseriașii
E.G.C.L. se pare că nu 
se sinchisesc de acest 
lucru. Sesizăm și noi a- 
cest aspect conducerii în
treprinderii specializate, 
așteptînd măsurile de 
rigoare. (A.T.)

INTILNIRE Tinerii din 
căminele de nefamiliști 
ale întreprinderilor 
niere Lonea și 
și-au programat 
a'tăzi o întîlnire 
riștii celor două 
miniere, în care vor fi a-

mi- 
Petrila 
pentru 
cu ju- 
unități

în numele
tinerilor...

Canicula stăpîneștc 
pretutindeni. Un tele
fon sosit Ia redacție (in
terlocutoarele se nu
mesc Edith B„ și Coca 
A., studente la Institu
tul de mine din Petro
șani, a adus cu sine o 
propunere interesantă;

(

reluarea 
în aer 
pe te
al Școlii 
reședința 
Propune-

este vorba de 
„discotecilor'* 

liber, eventual 
renul de sport 
sportive din 
de municipiu,
rea ni s-a părut intere
santă.

Așteptăm un răspuns 
concret, în numele ti
nerilor, dar nu după 31 
august. O muzică bună, 
un dans, o seară de va
ră la un sfîrșit de săp- 
tămînă, iată un subiect 
care merită atenția Ca
sei de cultură a sindi
catelor din Petroșani și 
a Comitetului municipal 
U.T.C. (II.D )

bordate probleme de le
gislație a muncii. (G.C.)

SPORTIVA. In toate 
întreprinderile miniere, 
sub coordonarea comite
telor U.T.C., s-au declin- 
șac întîlnirile din cadrai 
cupelor „Minerul1* și „23 
August" la fotbal și tenis 
de masă. (G.C.)

«

I
I
I

Rubrică realizată de 
Gh CIIIRVASA
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semnificațieMoment cu

Amabilități

Text și foto
Ovidiu PARAIAN

semnificații: 
ultimul șut. El, 
Mihai Cârșmar, 

i 1963 a străbătut 
Paroșeniului,

la 
pro- 

într-un 
scurt, pentru 

prepa-

o veri-

Alexandru TATAR

> mpor- 
rac or -
C.F.R. 
prepa- REPORTAJ NOCTURN

puțin stranie, 
unor lucrători 
în ce privește 
ambalajelor de

In
insistăm

ora 
„ Ma
ca lea 

din „li- 
Uzina 
stația 

Este 
mar-

.. Joi, 25 iulie a.c.
23. Mecanicul de pe 
tisa" (aparat de fixat 
ferată) se retrage 
nia curentă" dintre 
de p1 eparare și 
C.F.R din Lupeni. 
primul semnal care 
chează finalizarea unei ac
țiuni de mare complexitate 
și — de o deosebită 
tanță — realizarea 
dului dintre stația 
Lupeni și Uzina de 
rare.

...Ora 23,30. După 
ficare atentă, minuțioasă, 
de înaltă profesionalitate, 
decizia este luată : cale li
beră trenurilor înspre și 
dinspre Uzina de prepa
rare a cărbunelui I

Am redat pînă aici sec
vențele momentului final 
al unei ample desfășurări 
de forțe și energii. Totul 
într-o cursă contracrono- 
metru !

Lucrarea a început 
ora 12,30. Se punea 
blema finalizării 
timp cît mai 
:a ; provizionarea 
rației să nu aibă de sufe
rit, iar expedierea cărbu
nelui preparat să poată fi 
făcută cu maximă opera
tivitate. Executarea ra
cordului dintre stația C.F.R. 

Necesitatea ridicării continue a calității cărbu
nelui livrat economiei naționale a impus permanen
te modernizări ale fluxului tehnologic din preparații, 
așa cum, dealtfel; reiese și din imaginea de față 
ce înfățișează un aspect de muncă din cadrul pre- 
parației Coroești.

— partea nouă — și Uzina 
de preparare, dictată de 
modificările sistemului de 
linii pentru sporirea capa
cității transportului fero
viar din bazinul -Jiului de 
Vest a fost executată de 
brigada nr. 4 Deva — con
dusă de ing. ion Șișca — 
din cadrul A.C.M. Timișoa
ra.

Aceste date ne-au fost 
furnizate joi seara, la ora 
23,35, de însuși directorul 
A.C.M. Timișoara, ing. Ion 
Rogojinoiu, sub îndruma
rea căruia s-au desfășurat 
lucrările acestei operațiuni 
de anvergură. Alături, au 
coordonat lucrările ing. 
Cornel Mistor — inginer 
șef al antreprizei aminti
te, adjunctul șefului bri
găzii 4 Deva, sing. Petru 
Fopșor, și ing. Traian Tu- 
ducea.

Pe puternica mașină de 
fixat linia, tip „Matisa" 
mecanicul Gbeorghe 
ron a lucrat non-stop 

la ora 12,30 pînă la ora 
23, ca de altfel și echipa de 
consolidare a structurii 
căii, condusă de maistrul 
Teodor Popescu. Nelipsit a 
fost în tot acest timp de la 
locul lucrărilor loan Ră- 
deseu, din partea C.M.V.J., 
ca reprezentant al benefi
ciarului.

!A fost o lucrare de ma
re amploare, o adevărată 
investiție de muncă făcută 
cu competență și pasiune. 
Referitor la reușita lucră
rii, ing. Ion Rogojinoiu, di
rectorul A.C.M. Timișoa
ra, auzind că vrem să 
scriem despre această fap
tă, ne-a spus ■-

— In fond am făcut un 
lucru obișnuit. Am rezol
vat o sarcină ce ni s-a în
credințat. Afirmația con
ține o mare doză de mo
destie și bun simț. Pro
fesiunea de credință a u- 
nor oameni pentru care nu 
contează orele, programul 
de lucru, ci contează rea
lizarea a ceea ce li s-a în
credințat la timp și de ca
litate. Chiar dacă prin a- 
ceasta datoria, munca și 
eroismul cotidian îmbracă 
curatele „straie 
bi.șnuinței...

Sesizări primite la re
dacție și constatările noas
tre pe teren evidențiază o 
optică cel 
din partea 
comerciali, 
colectarea 
sticlă de la populație, 
rîndurile de față 
asupra a două aspecte ca
re, se pare, revin mai frec
vent : se refuză, de către 
unele unități, achiziționa
rea contra numerar a sti
clelor și borcanelor goale, 
invocîndu-se imaginare re
glementări care ai- preciza 
că aceste recipiente pot fi 
primite doar prin schimb 
de marfă, apoi se pretinde 
o curățenie excesivă a 
respectivelor ambalaje.

Acestor pretexte, care 
seamănă adeseori a șicană,

Ziua de 30 iulie a în
semnat pentru maistrul 
minier Mihai Cârșmar, de 
la I.M. Paroșeni, un 
moment încărcat cu pro
funde semnificații: ieși
rea din 
maistrul 
care din 
galeriile 
mina’fiind pentru el locul 
în care s-a format și la 
rîndul său a format și 
pe alții ca mineri, ca oa
meni, a fost'sărbătorit în 
această zi de iulie de că
tre ortacii săi.

le răspundem nu prin 
linierea importanței 
cuperării materialelor 
folosibile (pentru că, 
pare, această acțiune, 
maximă eficiență econo
mică, nu găsește ecou în 
activitatea unor aseme- 

iiirtiiriinjuiiiiiiiiiiiinir.

iniiiiiiiiiiiiiiriiiriiiiriiii

comerciali), 
amintirea

Ministe-
In teri or

nca lucrători 
ci chiar prin 
reglementărilor 
rului Comerțului 
în această privință.

Decretul nr. 146/1980 pre
vede că toate unitățile ali
mentare care vînd produse 
îmbuteliate sînt obligate 
să primească de la popu-

a muncit mai 
de ani. Ne-a 
că va reveni 
ori este ne-

Desigur, momentul pen
sionării nu înseamnă des
părțirea completă de lo
cul în care 
bine de 26 
mărturisit 
ori de cîte 
voie în mijlocul foștilor 
ortaci pentru a vedea ce 
fac tinerii pe care 
lăsat în urma sa, să-i 
jute, să-i sfătuiască dacă 
aceștia i-o vor cere.

refolosi- 
valoarea 

numerar.

lație ambalajele 
bile, achitîndu-le 
prin marfă sau 
In acest ultim caz, lucră
torii comerciali au dreptul 
să folosească pentru plată 
sumele încasate din vînza- 
rea mărfurilor proprii — 
deci nu vedem de ce s-ar 
invoca lipsa de numerar.

In ceea ce privește sta
rea de curățenie a amba
lajelor, ne rezumăm 
cităm din Ordinul 
96/1981 al Ministerului A- 
provizionării care stabi
lește ca ambalajele de sti
clă 
nu 
fie

să
nr.

„să nu fie ciobite, să 
prezinte crăpături, să 
curate, să nu aibă mi

rosuri străine sau dopuri
în interior, să nu aibă res
turi de produse pietrifica
te". Așadar...

C.T.D.

Situat în plin centrul o- 
rașului noul bloc de locu-, 
ințe aflat în construcție, 
cel opus Băncii municipa
le, se bucură de mare 
prioritate. Atît de mare in
cit constructorii A.C.M. Pe
troșani lucrează, de mai 
multă vreme, în program 
continuu. Lucrul este îm
bucurător, dacă avem în 
vedere nevoia de noi locu-

Să respectăm 
odihna 

oamenilor !
ințe pentru oamenii mun
cii, și constructorii merită 
toate felicitările. Un sin
gur aspect însă au scăpat 
din vedere harnicii cons
tructori: faptul că în blo
curile vecine locuiesc tot 
oameni ai muncii care au 
a doua zi aceleași respon
sabilități la locurile lor de 
muncă și au nevoie de o- 
dihna necesară refacerii 
psihice și fizice.

Departe de noi intenția 
de a critica faptul că la 
acest bloc se lucrează și 
noaptea, repetăm o iniția
tivă demnă de toată lauda, 
dar să împiedici vecinii să 
se odihnească nu mai cons
tituie un motiv de laudă. 
Ială de ce considerăm că 
efectuarea unor lucrări, ca
re să nu producă zgomot 
pe timp de noapte repre
zintă un lucru foarte seri
os ce trebuie luat în consi
derare de cei ce se ocupă 
de organizarea muncii pe 
șantier. Tot respectul pen
tru constructori, pentru 
munca lor, dar după cum 
se știe, la respect se răs
punde cu aceeași monedă.

Să respectăm deci odih^ 
na oamenilor !

In aceste zile de vîrf în circulația rutieră îm
preună cu un echipaj format din maior Traian Ber- 
beceanu și pit. Gigei Buză — din serviciul circulație 
al miliției județului Hunedoara, am întreprins un 
raid-anchetă în localitățile Petroșani, Vulcan, Lu
peni și Uricani. Iată constatările noastre.

PETROȘANI

SANCȚIUNI PROMPTE, 
PE MĂSURĂ

Ora 11. Autofurgoneta 21 
IID 3931 (Vasile Mariniuc)
— cantina I.A.C.C.V.J. — 
este oprită în cartierul Ae
roport. Culoare nedefinită, 
lipsă viză medicală, numă
rul de înmatriculare ilizi
bil, lumini suplimentare 
(contrar reglementărilor)
— lanț de nereguli ! Auto
turismul de teren ARO 
21 IID 1527 (U.M.T.C.F. De
va), lot Iscroni. In autori
zație scrie : „Aproviziona
rea operativă formații de 
lucru". In mașină... un to
varăș, o pungă mare cu 
cartofi, un cofrag cu ouă 
și... cam atît ! In rest ma
șina (lucrează Ia pădure I) 
arată ca... în codru ! Ne
îngrijită. Autoturismul 3 
HD 2146 aparținînd de 
S.U.C.T. Petroșani „deta
șat" la I.M. Dîlja, transpor
tă 4 tovarășe care contro
lează pe cei cu nemotivate 
și concedii medicale". Afir
mația aparține șoferului 
Emilian Sele. Lui îi apar

țin și următoarele defici
ențe: lipsă certificat de în
matriculare, anvelope uza
te (ajunsese la... pînză !?), 
lipsa talonului de verifica
re tehnică, culoarea gal- 
ben-albastră (!?) mașină

RAID-ANCHETĂ

Neglijența și neatenția — eradicate rapid 
și eficient din traficul rutier!

total neîngrijită ! In fine, 
întrebat dacă-i merge șter- 
gătorul de parbriz — de 
fapt doar o singură ramă 
de ștergător — răspun
de candid : „Nici nu știu 
de unde să-i dau dru
mul...!"
VULCAN

CARUSELUL...
INCONȘTIENȚEI

Dacă în cazul automa
caralei 37 B 562 (Energo- 
construcția) singura vină a 

fost necompletarea foii, de 
parcurs — o neregulă to
tuși, la intersecția cu 
drumul spre mina Vulcan, 
în sensul Dincă — Lupeni, 
într-un loc de maximă pe
riculozitate autoturismul 
1 BC 9733 (condus de tînă- 
rul Ion Ardeleanu) se 
angajează într-o depășire... 
imposibilă. Din fericire 
pentru el a rămas doar 
fără permis. La numai do
uă minute, la circa 300 me

tri distanță (spre Lupeni) 
aceeași greșeală este comi
să de conducătorul auto
buzului 31 HD 5512. An
gajări repetate in depășire, 
în curbă deosebit de peri
culoasă, au pus în pericol 
atît pasagerii dm. autobuz 
cît și eventualii partici- 
panți la tra’fic din sens o- 
pus.
LUPENI
A.U.T.L.-UL LA... RAMPA!

Se pare că accidentul 
mortal produs recent din

neatenție (deschiderea ușii 
în timpul mersului de că
tre taxatoare, la autobu
zul 31 HD 8414) a avut 
prea puțin ecou, din mo
ment ce la Lupeni, la ca
pătul bulevardului Pă
cii, autobuzul 31 HD 8410, 
condus de Mihai Ionescu, 
este surprins de agenții de 
circulație staționînd pe
trecerea de pietoni — la
nici 20 m de curbă 1 —
creîndu-se pericol de ac

cidentare a unui copil, e- 
vitat în ultimă instanță.

Autobasculanta de 6 to
ne 31 11D 4291 este oprită 
în timp ce circula, avînd 
drept încărcătură... o casi
eră și un prieten ! La ve
chea piață din Lupeni, trasă 
pe dreapta, autobasculan
ta de 16 tone 09691 —
S.U.C.T. — avînd punct de 
lucru la carieră la Cimpu 
lui Neag. Șoferul Nicolae 
Rusu nu poate justifica 
„transportul" de... foi de 

parcurs la Vulcan (din mo
ment ce în foaie scrie ro
daj Uricani), cele 6 per
soane din cabină cu... do
uă locuri și nici mașina 
transformată în sorcovă 
(perdele, perdeluțe, abți- 
bilduri, păpuși, afișe). E 
drept în 3—4 minute mași
na devine... curată 1 Era 
ora 16,15. La aceeași oră 
„MultiCarul" E.G.C.L. Lu
peni circulă cu foaia ne
completată, fără certificat 

de înmatriculare, cu o 
singură persoană. A fost 
trimis „după niște oameni 
de către tovarășul inginer 
Păcurar", spune _ șoferul 
Constantin Picior, dar pes
te cinci minute se întoar
ce cu mașina... goală 1 Un- 
de este adevărul ? Aștep
tăm răspunsul ! In fine,, 
autobasculanta 31 HD 7391 
— S.U.C.T. Petroșani — 
(condusă de Gheorghe Ar- 
ghir) se deplasa spre Pe
troșani. Mașina goală (era 

ora 17,15) dar în cabină.' 
doi pe un loc, strîns lipită 
de șofer, o tînără. întrebăm 
cine este tovarășa ? „Știți, 
este o... ă, o... soră a lui 
mama !???“ In orice caz, 
că mașina se afla în plim
bare de agrement, nu înca
pe nici o discuție !

Terminăm raidul nos
tru cu o „captură grasă") 
autobuzul 31 HD 1619,
condus de Victor Bako, 
este folosit (și) în scopuri' 
personale. Ca atare, răs
plata celor 21 de călători 
clandestini ce au coborîl pe 
distanța Lupeni — Petro
șani (adică suma de 115 lei) 
nu poate fi justificată. Și 
aceasta — nota bene 1 —•
la o singură cursă ! (Acest 
aspect al' trebui să intre 
și în atentia controlorilor 
de Ia I.T.A. !).

In concluzie o zi nefas
tă pentru cei ce, cu bună 
știință sau neglijență, au 
eludat prevederile legale 
pentru circulația pe dru
murile publice. Sancțiunile 
primite, suspendarea per
miselor de circulație vor 
contribui — sperăm — la 
îmbunătățirea climatului 
de disciplină pe arterele de 
circulație ale municipiului.

Raid-anchetă realizat > 
de Alexandru TATAR j
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memento

Intervenție românească
t

la Conferința pentru dezarmare

Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților 

de ia Moscova
GENEVA 31 (Agerpres). 

— In cadrul lucrărilor Con
ferinței pentru dezarmare 
de la Geneva, țările în 
curs de dezvoltare și neali
niate (Grupul celor 21) 
au inițiat o dezbatere spe
cială consacrată proble
mei prevenirii unui- război 
nuclear, solicitind crea - 
rea unui organism subsi
diar al conferinței, cu 
mandatul de a examina 
toate propunerile și iniția
tivele statelor membre și, 
în primul rînd, cele care 
se referă la măsuri prac
tice în vederea prevenirii 
unui război nuclear.

Sprijinind activ propu
nerea acestor țări, șeful 
delegației române a sub
liniat, în cuvîntul său, 
necesitatea de a se inten
sifica lucrările conferin
ței, de a se acționa cu un 
înalt spirit de răspundere 
pentru încetarea cursei 
înarmărilor, în primul rînd 
a celei nucleare, pentru

Reuniunea de la Helsinki
HELSINKI 31 (Ager

pres). — La Helsinki con
tinuă reuniunea consacra
tă celei de-a X-a aniversări 
a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa. Ea lucrări, care se 
desfășoară în sala „Finlan
dia", participă miniștrii a- 
facerilor externe din cele 
35 de state semnatare ale 
Actului final de la Hel
sinki (statele europene, 
SU.A. și Canada).

Au luat cuvin tul în ca
drul reuniunii, Eduard

Cheltuielile militare în dezbaterea
Senatului S. U. A.

WASHINGTON 31 (A - 
gerpres). — Senatul S.U.A. 
— respectiv Camera Su
perioară a Congresului a- 
merican — a adoptat tex
tul de compromis al pro - 
iedului de buget militar 
pe anul financiar viitor, 
care începe la 1 octombrie, 
preconizînd înghețarea, în 
termeni reali, a cheltuieli
lor militare la nivelul de 
302,5 miliarde dolari. Su
ma reprezintă o creștere 
de 4 la sută față de fondu
rile actuale, pornindu-se 
de la premisa că aceasta 
ar urma să fie rata anua-

VAL
DE CĂLDURA

Grecia nu a fost nici ea 
cruțată zilele acestea de 
valul de căldură, ce s-a a- 
bătut asupra zonelor din 
sud-estul continentului 
nostru. Potrivit agenției 
France Presse, cele mai 
înalte temperaturi au fost 
înregistrate la Larissa, în 
centrul Greciei, 45 de gra
de Celsius, și la Tricala, 
in vestul zonei centrale a 
țării, 43 de grade Celsius. 
La Atena, unde temperatu
ra a atins 40 de grade 
Celsius, cîteva sute de per
soane au trebuit să fie in
ternate în spital din cau

Oprirea producției de ar
me nucleare tot mai per
fecționate și trecerea ne- 
întîrziată la reducerea 
treptată a stocurilor exis
tente de asemenea arme, 
pînă la lichidarea lor to
tală.

Vorbitorul a evocat în 
plenara conferinței pozi
ție fermă și contribuția ac
tivă a României, a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea u- 
nor măsuri concrete, prac
tice de eliminare a perico
lului de război și de pre
venire a declanșării unei 
conflagrații nucleare mon
diale, care, de altfel, au 
făcut obiectul unui recent 
document de lucru pre
zentat de delegația româ
nă pe această temă.

Delegațiile celorlalte 
țări socialiste membre ale 
Conferinței pentru dezar - 
mare au sprijinit propu
nerea statelor neutre și ne
aliniate de creare a unui

Șevardnadze, ministrul a- 
facerilor externe al 
U.R.S.S., George Shultz, 
secretarul de stat al S.U.A., 
ministrul de externe al 
Franței, Roland Dumas, 
ministrul de externe al 
Austriei, Leopold Gratz, 
ministrul afacerilor exter
ne al Poloniei, Ștefan Ols- 
zowski, ministrul de ex
terne al Luxemburgului, 
Jacques Poos, primul mi
nistru și ministrul de ex
terne din Liechtenstein, 
Hans Bi unhart.

lă a inflației, relatează a- 
gențiile A.P. și U.P.I. Vo
tul în Camera Reprezen
tanților — respectiv în 
camera inferioară a Con - 
greșului — a trebuit însă 
să fie amînat pînă la re
luarea dezbaterilor, în 
toamnă, din cauza opozi
ției majorității deputați- 
lor care insistă pentru 
menținerea variantei a- 
doptate inițial. Prin aceas- 

-ta, cheltuielile militare pe 
anul viitor ar urma să fie 
înghețate la nivelul nomi
nal din bugetul actual, res
pectiv să fie tot de 292.6 
mihrrde de dolari.

za tulburărilor cardiace și 
respiratorii provocate de 
caniculă.

INUNDAȚII 
IN INDIA

Cel puțin 340 de per
soane și-au pierdut viața 
și peste 18 milioane sînt 
afectate ca urmare a puter
nicelor inundații provoca
te de ploile musonice care 
continuă să cadă — din 
luna mai — asupra unor 
regiuni ale Indiei, infor
mează agenția E.F.E. Po
trivit declarațiilor minis
trului indian al energiei și 
irigațiilor, pagubele cau
zate culturilor și edificiilor 
sînt estimate la 500 mili
oane de dolari.

DE 2000 DE ANI

In localitatea franceză 
Treglonou a fost descope
rit recent un colier de aur

Comitet special pe tema 
prevenirii unui război nu
clear.

Conferința pentru dezar
mare nu a putut lua însă 
o hotărîre. prin consens, 
în legătură cu crearea a - 
cestui organism subsidiar, 
ca urmare a opoziției de
legațiilor țărilor occiden
tale.’

Expoziție 
omagială

SOFIA 31 (Agerpres). — 
La Sofia a fost inaugura
tă expoziția de fotografii 
„20 de ani de la Congre
sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român", care o- 
glindește printr-un bogat 
material documentar, ma
rile realizări dobîndite de 
poporul român în opera cie 
edificare a noii orîndtiiri 
socialiste în perioada care 
a trecut de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

In cuvîntul său, prof. 
Ștefan Ganev, secretar ge
neral al Comitetului Cul
turii' din R.P. Bulgaria, a 
subliniat că cele două de
cenii de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Co
munist Român, eveniment 
de deosebită însemnătate 
istorică pentru poporul 
frate român, și-au pus o 
puternică amprentă asu
pra întregii dezvoltări a 
României socialiste.

ARTIȘTI ai celebrei sce
ne lirice italiene Scala din 
Milano vor ’face, în cursul 
lunii august, unul din cele 
mai îndepărtate turnee 
artistice : în R.P. Chineză. 
După cum a anunțat oficial 
direcțiunea teatrului, un 
ansamblu de instrumente 
de coarde, însoțit de cu
noscuta soprană Katia Ric- 
ciarelli, va da spectacole în 
țara în care cu secole în 
urmă Marco Polo a fost 
îneîntat de arta instru - 
mcntiștilor chinezi.

UN RAPORT al poliției 
federale braziliene relevă 
că secta de trist renume 
a reverendului sud-c.orean 
Sun Myung Moon posedă 
în Brazilia cîteva întreprin
deri în care „exploatează 
mîna de lucru în condiții 
de sclavaj". Documentul 
remis Ministerului Justi
ției, precizează că secta, a- 
vînd circa 6 500 de adepți 
din întreaga țară, foloseș
te îndeosebi tinerii la di- 

pe care experții îl consi
deră a fi de o excepționa
lă valoare, scrie ziarul 
„La Libre Belgique". Bi
juteria, găsită cu prilejul 
efectuării unor săpături 
pentru amenajarea unui 
teren de sport, datează de 
peste 1 500—2 000 de ani 
înaintea erei noastre.

REACTOARE 
ATOMICE

După cum reiese din- 
tr-un raport al Agenției 
Internaționale pentru E- 
nergia Atomică (A.I.E.A.) 
dat publicității la Viena, 
la sfîr.șitui anului 1984, 
in lume funcționau 315 
de reactoare atomice. Ele 
se a’flă în proprietatea a 
26 de țări membre ale 
A.I.E.A. și produc 13 la 
sută din producția mon- 
dială de electricitate.

MOSCOVzV ,>i (Agerpres) 
— Delegația tineretului 
din Romania socialistă Ia 
cel de-al Xll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și 
Studenților a desfășurat și 
în cursul zilei de miercuri 
o bogată activitate, parti- 
cipînd la o multitudine de 
manifestări cu caracter 
politic, cultural-artistic și 
sportiv, purtînd mesajul 
de prietenie, pace și cola
borare care ii animă pe 
toți tinerii din patria noas
tră.

Tovarășul N i c u 
Ceaușescu, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., conducă
torul delegației tineretu
lui român la festival, s-a 
intîlnit cu Eberhard Aurich, 
prim-secretar al C.C. al U- 
niunii Tineretului Liber 
German (F.D.J.) din R.D. 
Germană.

In aceeași zi, tovarășul 
Nicu Ceaușescu a avut o 
intîlnire cu Vu Mao, prim- 
secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist „Ho 
Și Min“ din R.S. Vietnam.

Conducătorul delegației 
tineretului român a avut, 
de asemenea, convorbiri 
cu Giancarlo Giacosa, pre
ședintele Mișcării Inter
naționale a Tineretului și 
Studenților pentru Națiu
nile Unite (I.S.M.U.N.).

Tovarășul Nicu Ceaușescu

ferite activități pentru ca
re nu sînt plătiți.

O GREVA generală a 
fost respectată marți de 
proprietarii arabi de ma
gazine din sectorul de est 
al Ierusalimului. în semn 
de protest față de închide
rea de către autoritățile 
israeliene a unui spital 
arab, ultimul așezămînt a- 
rab de acest fel existent în 
sectorul respectiv al orașu
lui.

GUVERNUL nicaraguan 
a prezentat o notă oficială 
de protest Departamentu
lui de Stat al S.U.A. în- le
gătură cu asasinarea a no
uă persoane și rănirea al
tor 18 în departamentul 
Matagalpa, în cursul unei 
acțiuni teroriste puse Ia

UN NOU BILANȚ
Potrivit unui nou bilanț 

oficial dat publicității la 
Roma, numărul persoanelor 
care și-au pierdut viața în 
accidentul provocat la 19 
iulie de ruperea unui dig 
în zona localității italiene 
Tesero se ridică la 226, 
transmite agenția Associa
ted Press.

UN COMUNICAT AL 
POLIȚIEI NIPONE

„De la începutul lunii iu
lie, 318 japonezi s-au îne
cat, aventurîndu-se în lar
gul mării" relevă un comu
nicat al poliției nipone dat 
publicității la Tokio. 109 
dintre victime erau copii

FAPTUL DIVERS 

a avut o întîlnire cu Ro
berto Zaminai ipa, coordo
nator național al Comisiei 
de tinerel a Partidului So
cialist Unificat din Mexic.

☆
Miercuri au continuat 

discuțiile din centrele de 
dezbateri politice, in ca
drul cărora reprezentanți 
ai tineretului de pe toate 
continentele au dat ex
presie îngrijorării lor pro
funde fața de escaladarea 
cursei înarmărilor, de 
deteriorarea climatului in
ternațional și au relevat ne
cesitatea sporirii partici
pării active șl unite a ti
nerei generații contempo
rane la lupta pentru pace 
și colaborare. Dezbateri
le pe marginea unor pro
bleme arzătoare ale' epo
cii noastre, cum sînt de
zarmarea și pacea, destin
derea și securitatea, edifi
carea unei noi ordini eco
nomice mondiale, democra
tizarea vieții internațio
nale, păstrarea echilibrului 
ecologic al planetei, drep
turile tineretului, au pri
lejuit reprezentanților ti
nerei generații a Români
ei socialiste . expunerea 
amplă a politicii externe 
românești, a inițiativelor si 
soluțiilor avansate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
în vederea realizării unei 
păci trainice, a unei lumi 
mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

cale de elemente contra
revoluționare si somoziste.

AUTORITĂȚILE de la 
Scul au plasat sub stare 
de arest la domiciliu pe 
Kim Dae Jung, unul din 
liderii opoziției sud-core- 
ene. Casa lui din Seul este 
încercuită de circa 100 de 
polițiști. Decizia intervine 
în ajunul convenției Nou
lui Partid Democratic din 
Coreea de Sud, formațiune 
politică a opoziției printre 
fondatorii căreia se află 
și Kim Dae Jung.

DEFICITUL comercial 
al S.U.A. în raport cu Ja
ponia a atins, în iunie, ni
velul de 4,57 miliarde do
lari, totalizînd pe primele 
șasb luni ale anului 23,9 
miliarde dolari, relevă sta
tisticile publicate la Was
hington.

OCOLUL SILVIC PETROȘANI 

încadrează urgent
— paznic de noapte 

pentru Centrul de fructe de pădure Iscroni.
Retribuția conform Legii nr- 57/1974.

Relații suplimentare la sediul ocolului 
— Petroșani, str. Cuza Vodă nr 23, sau ia 
telefon 13275.

Mica publicitate
SOȚIA, copiii și nepoții 

Loredana și Narcisa felici
tă pe scumpul lor Szabo 
Ioan, cu ocazia ieșirii la 
pensie și a împlinirii a 26 
de ani de căsătorie, urîn- 
du-i „Multă fericire și să
nătate !“. (4078)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Țănase 
Iulian, eliberată de I.U.M.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Rămășagul; U- 

' nirea: Horea; Parîngul: 
| Nick Carter superdetectiv, 

| PETRILA: Insula W’olmi, 

| LONEA: Ana Pavlova, 
i I-II.

VULCAN — Lucea- 
I farul: Rîdeți ca-n viață.

LUPENI — Cultura’:
Fapt divers.

URICANI: Zonă pericu
loasă.

I
I 
I
I
I

I
I
I I I

I

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Invitație în studio

ul de Concerte al 
Radioteleviziunii 
(color).

21,05 Memoria docu
mentelor.
Zile eroice pentru 
noul destin al țării 
(I).

— Avertisment împo
triva nopții și a ce
tii-

21.20 Serial științific (co-' 
lor),
„Planeta vie".
Episodul 6.

121,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la 

| tragerea pronoexpres din 
| 31 iulie 1985 :

Extragerea I: 13. 14, 2, 
I 39, 40, 32.

Extragerea a U-a ; 42, 
| 24, 37, 31, 3, 4.

I Fond total de cîștiguri: 
I 782,451 lei.

I

Petroșani. O declar nulă. 
(4076)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, și autorizația nr. 
37411 pe numele Roza 
Mihai, eliberate de C.F.R. 
Petroșani. Le declar nule. 
(4079)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mai .an 
Iustinian, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (4080)
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