
c:-s
WbbETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

%

IP/I Steagul în ziarul de azi

roșu
ANUL IXL, NR. 10 293 JOI, 17 OCTOMBRIE 1985 4 PAG. — 50 BANI

j ♦ Pe teme de educație i Dar școala ? Dar 
familia ?

i
i ♦ Rubrica noastră i „Vă informăm".

(In pagina a 2-a)

i ♦ Bărbați care onorează titlul de mineri 
Virtuțile tradiției» » '

i ♦ Cabinet juridic : Disciplina muncii — con. 
diție .necesară desfășurării normale a pro
ducției

| ♦ Ancheta noastră i In căutarea timpului 
pierdut

9
î (In pagina a 3-a)

ȚÂRII. Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Sprijinul sectorului —hotăritor!
După ieșirea din schimb, 

o scurtă și eficientă ana
liză la sectorul II al 
minei Aninoasa : sînt e- 
valuate rezultatele zilei, 
dar mai ales se insistă a- 
supra măsurilor ce trebu
ie întreprinse în viitorul 
apropiat. Cum este și fi
resc 
tate“ 
găzile
trebuie

recupereze 
restanțele în
registrate 
nă acum
cele conduse de Ludovic 
Kovacs și Ion Hoțea. In
ginerul Gheorghe Ne
grul trasează, împreună 
cu brigadierul Kovacs 
și cu șeful de schimb Ion 
Preda, de- la brigada Ho
țea, „strategia1* activită
ții viitoare — care impli
că asigurarea materiale
lor în apropierea punctu
lui de lucru, fluența tran
sportului, „pontajul** pre
zenței, la momentul o- 
portun, în frontul de lu
cru, a artificierilor ctc.

Cărbune cocsificabil 
peste plan

Prin telefon, Veronica 
Mărăscu, subinginer în ca
drul compartimentului pla
nificare de la I.M. Uri- 
cani ne-a informat că mi
nerii sectorului III au li
vrat economiei naționale 
în această lună, 750 tone 
de cărbune cocsificabil su
plimentar sarcinilor de 
plan. Este rodul bunei or
ganizări a muncii, a res
pectării disciplinei tehno
logice, a aprovizionării rit
mice cu materiale și pie
se de schimb în brigăzile 
conduse de Dumitru Iz- 
voreanu, Traian Pop, 
Ion Nichițelea și Ștefan 
Baciu. Factorii de răspun
dere din conducerea secto
rului au reușit să a- 
sigure zilnic posturile la 
activitățile de bază. (Gh.S.) 

Brigada condusă de Ilie Necula din cadrul sectorului II A, I.M. Uricani, împreună cu maistrul Nico
lae Mocanu, discută la ieșirea din șut, despre realizările formației. Foto : Al. TATAR

Se ia legătura cu biroul 
aprovizionare, pentru că 
se are în vedere o peri
oadă mai mare de timp, 
în care toate cele nece
sare realizării producți
ei din subteran să fie 
livrate ritmic brigăzilor. 
Pregătirile minuțioase 

vizează un obiectiv esen
țial și ambițios: sectorul 
este hotărît nu numai să 
atingă nivelul planului 
pe luna octombrie, dar 
să și recupereze, din res
tanțele de pînă acum 
2 000 de tone de cărbune. 
Și, în acest sens, o pîr- 
ghie importantă, care se 
„utilizează** în prezent, 
sînt brigăzile rămase sub 
plan. Paralel cu contri
buția însemnată a unor 
puternice colective mi
nerești ale sectorului,

Inepuizabila sursă de
Valoarea pieselor re

cuperate, recondiționate 
și refolosite, în acest 
an, la I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani se ridică la 
6 191 000 lei. Pentru a în
țelege însă mai bine sem
nificația pe care o are 
pentru colectivul de aici 
activitatea circumscrisă 
celor „3R“, este nevoie de 
o explicație. Dacă res
pectivele piese ar fi fost 

.achiziționate, ele ar fi 
costat 9 596 000 lei. Di
ferența este, credem, con
vingătoare pentru a rele
va eforturile ce se fac 
în vederea economisirii, 
prin acțiuni de recupera
re și recondiționare, a 
Unor importante sume de 
bani.

cum ar fi cea condusă de 
brigadierul fruntaș Nico- 
lae Bocor. Pentru atinge
rea acestui deziderat, au 
fost luate o serie de mă
suri tehnice printre care 
subliniem, pentru efecte
le lor în optimizarea ac
tivității brigăzilor ră

mase sub
plan, ordona
rea transver
salei pentru 
orizonturile
11 și 10 (ul
timul, ori
zont de cap).

In felul acesta se asigură 
un transport ritmic al ma
terialelor și deci o apro
vizionare corespunzătoa
re în fronturile de lucru, 
se creează condiții opti
me pentru evacuarea ste
rilului de la lucrările de 
deschidere ce pregătesc 
blocul zero, se îmbunătă
țește acrajul din subte
ran.

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

Economistul Adrian 
Todor, din cadrul com
partimentului plan-dez- 
voltare, evidențiază, în 
primul rînd, Secția de 
stîlpi hidraulici din Vul-

feECUPERARE 
Jecohditionare 

Aefolosire
can. „Aici, ne spunea in
terlocutorul nostru, au 
fost supuse recondițio- 
nării 1420 ventile de 
stîlpi hidraulici. Și, mai 
concret, peste 24 500 pie
se de schimb, ca ș3ki- 
bul ventilului, pistonul, 
inelul, corpul ventilului, 
piese de închidere, bucșa

Pe agenda consiliilor populare

Pregătirile pentru sezonul rece
Odată cu răcirea vremii 

în ultimele zile pregătiri
le pentru iarnă au deve
nit o problemă principală 
aflată nu numai între pre
ocupările mai mult inte - 
rogative ale cetățenilor, ci 
în atenția neslăbită a con
siliilor populare. Existînd 
experiența ultimei ierni 
grele, s-a acționat și conti
nuă să se acționeze pen
tru a se asigura, în spiri
tul hotărîrilor celui de-al 
III-lea Congres al consi
liilor populare, cele mai 
bune condiții de muncă și 
viață îri sezonul friguros.

— In ansamblul activi
tăților destinate pregătiri
lor pentru iarnă, ne spu
nea ing. Nicolae Giurgiu, 
șeful secției de gospodărie 
comunală și locativă de 
la Consiliul popular muni
cipal, o atenție constantă 
s-a manifestat pentru lu
crările la centralele, punc
tele termice și magistra
la de termoficare, efectu- 
îndu-se în fiecare săptă- 
mînâ aralize cu factori răs
punzători și luîndu-se ce
le mai adecvate măsuri 
concrete. Tot în sfera a- 
ces'ur preocupări s-a ac
ționat și se continuă acti
vitatea pentru asigurarea, 
în fiecare stație a transoor-

economii
și calota de etanșare pro
venite de la ventilele 
vechi și uzate, au fost 
recondiționate și introdu
se în procesul de fabri
cație a noilor ventile.

Tot colectivului de la 
S.S.H. îi aparține și ini
țiativa recuperării țe
vii de la cilindrul și pre
lungitorul stîlpilor SVJ 
280 și 315. Recondiționa
te, aceste componente de 
bază sînt folosite la fa
bricarea stîlpilor de di
mensiuni reduse, cum e 
Cazul e 160, 200 și 250. 
Faptul prin acest pro
cedeu s-au executat 1425 
stîlpi hidraulici de a-

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a) 

tului în comun, a materi
alului antiderapant, ame
najarea de staționare pen
tru cetățeni în aceste 
locuri, modernizarea și as
faltarea străzilor. In a- 
ceastă perioadă se conti
nuă supralărgirea străzii 
din zona Aeroport. O altă 
direcție de acțiune o for
mează înfrumusețarea și 
buna gospodărire, efectu- 
îndu-se plantările de toam
nă, me terialul dendrolo- 
gic ce va fi amplasat a- 
vînd o valoare de 700 000 
Iei.

Pentru largul interes ce
tățenesc, la ordinea zilei 
se află lucrările destinate 
asigurării căldurii în a- 

• partamente. Specialiștii de 
la I.G.C.L. au revizuit toa
te acționările electrice afla
te pe magistrala de termo
ficare, fiind în curs de fi
nalizare la I.U.M. Petro
șani elementele reiu Poa
relor de turație ce vor fi 
terminate pînă la 25 oc- 
tombr ie. Refacerea izola
ției pe magistrală și revi
zuirea alimentării cu e- 
nergie electrică a unor 
vane din Petroșani și Vul
can au fost un alt gen de 
lucrări a căror situație se 
schimbă de la o zi la alta 
prin munca plină de res
ponsabilitate a echipelor 
de la I.G.C.L.

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare in pag. a 3-aj

Investițiile anului 1985

Zile hotâritoare la pregătirea 
fronturilor de lucru pentru iarnă

Constructorii din cadrul 
brigăzii nr. 10 a A.C.M. 
Petroșani acționează pe un 
front larg . pentru lichida
rea restanțelor, pentru re
alizarea sarcinilor prevă
zute în planul anual. In 
cartierul Aeroport sînt în- 
tr-o fază avansată de
construcție blocurile A și 
B, în Petroșani-Nord au 
fost atacate multe din lu
crările necesare închiderii 
spațiilor comerciale de la 
parterul blocurilor. Blocul 
turn 76 a fost prezentat la 
recepție (fără spațiile co
merciale). O problemă deo
sebită care se conturează 
în prezent o constituie pre
gătirea frontului de lucru 
pentru perioada de iarnă. 
De la o zi la alta frigul se 
simte tot mai puternic, pe
rioadei apariției înghețu
lui este aproape. In ce 
stadiu se află, în acest 
context, pregătirea frontu
lui de lucru pentru iarnă ?

Din investigațiile făcute 
pe șantiere se poate con
stata că preocupare exis
tă. In cartierul Petroșani 
Nord au fost atacate lucră
rile la un Pfou bloc de lo
cuințe, blocul 103. Funda-

IC. VULCAN

Cu 17 milioane lei 
mai mult decît anul 

trecut

Colectivul întreprinde
rii de confecții Vulcan a 
depus în perioada care a 
trecut de la începutul anu
lui eforturi susținute pen
tru creșterea producției la 
export. O dovedește pres
tigiul de care se bucură 
azi produsele realizate aici 
pe piața externă prin creș
terea volumului de măr
furi livrate partenerilor din 
Cehoslovacia, Cuba, 
U.R.SiS., Elveția, Belgia, 
S.U.A. și din alte țări. Numai 
în nouă luni au fost li
vrate rochii, bluze și fuste 
pentru femei, pijamale, 
șorturi și costume bărbă
tești în valoare de 44 500 000 
lei, valoare superioară cu 
17 000 000 lei producției li
vrate partenerilor externi 
în întreg anul 1984. La 
aceasta au contribuit re
alizarea ritmică, începînd 
din primele zile ale anu
lui, a producției fizice șl 
îndeosebi a celei .destinate 
exportului, întăririi ordi
nii și disciplinei în toate 
sectoarele ce concură la 
această activitate, înnoirii și 
perfecționării tehnologiilor 
de lucru, fapt ce a contri
buit la creșterea producti- 

. vității muncii cu 17—18 la 
sută față de anul trecut. 
S-au evidențiat în mod deo
sebit formațiile conduse de 
maiștrii Carolina Banhazi, 
ajutorii de maiștri Elena 
Mandia, Aurică Fornade, 
Maria Muscari și Vatica 
Dogaru.

ția a fost săpată și beto
nată. Dar în ziua de 15 
octombrie a.c. la blocul 103 
nu erau repartizate efecti
ve de constructori. Moti
vul îl aflăm de la tovară
șul Gheorghe Neagoe, șe
ful unei echipe de dulgheri, 
care lucrau la cofrajele de 
la extinderea spațiilor co
merciale la parterul blo
cului 77; „vara ne-au lip
sit betoanele, iar acum nu 
avem panouri pentru co- 
fraje". Deci, lucrările Ia 
blccul 103 sînt întrerupte 
din lipsă de cofraje...

La blocul 13 A lucrări
le stau ceva mai bine. Se 
ridică structura de ' re
zistență. In cartierul Ae
roport, lîngă fundația blo
cului S2 a fost montată 
macaraua. „In curînd vom 
ataca lucrările la structu
ra de rezistență, ne-a spus 
tovarășul Constantin Mi- 
hăiescu, șeful lucrărilor 
care se execută în cartie
rul Aeroport. Pînă în no
iembrie putem încheia 
structura de rezistență și

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)



2 Steagul ro 5 u JOI, 17 OCTOMBRIE 1985

Dar școala ? Dar familia ? Zile hotărâtoare
(Urmare din pag. I'

E adevărat, și elevii tre
buie să vizioneze un film, 
să meargă la o cofetărie, 
să iasă la plimbare etc. Dar 
acest lucru trebuie făcut în 
afara orelor de curs, in 
timpul liber și, de ce nu, 
în mod organizat, aspect 
asupra căruia factorii de 
răspundere din școli ar tre
bui să insiste mai mult. 
Desigur, raidurile organiza

prezentonți 
miliție. Pe 
general al 
chiulul de la ore — om fost 
puși in situația de a asis
ta la comportări total biza
re din partea elevilor sur
prinși 
ficări 
ciuni 
nențe 
Iul ui.

oi organelor de 
lingă aspectul 
problemei —

în abatere, la justi- 
penibile pină la min- 
sfruntate sau imperti- 
de domeniul ridico- 

Cel mai urit exemplu

Pe teme de educație

muncii tutu-
In
la

Școala reprezintă factorul 
determinant in desăvirșirea 
educației copiilor, elemen
tul esențial al împlinirii și 
afirmării profesionale ole 
tuturor elevilor, viitoarea 
forță de muncă a societă
ții. Din acest unghi de ve
dere, desfășurarea unei ac
tivități educative susținute 
pentru educarea și forma
rea pentru muncă și viață 
a elevilor, prin formele și 
mijloacele specifice școlii, 
constituie o caracteristică 
generală a procesului in- 
structiv-educativ, principala 
motivație a
ror cadrelor didactice, 
atare condiții este de 
sine înțeles că marea majo
ritate a elevilor își însușesc 
in mod conștiincios valorile 
moral-profesionole conținu
te în procesul instructiv-e- 
ducotiv, rezultatele muncii 
educative regăsindu-se în 
activitatea productivă pe 
care elevii de acum o vor 
desfășura miine la viitoarele 
locuri de muncă sau pe 
băncile amfiteatrelor învă- 
țămîntului superior. Cu toa
te acestea există 
de elevi pentru 
plina școlară, 
procesului de 
sînt- considerate 
banale, de cele 
ori fiind ignorate, în orele 
de cursuri, elevii găsindu-și 
alte preocupări, deși părin
ții știu că sînt la școală.

o categorie 
care disci- 
obl igațiile 
invățămînt 

ca aspecte 
mai multe

te iși au și ele rostul lor, 
dar de cele mai multe ori 
sînt cotegorisite ca mijloa
ce de vinare a abaterilor, 
deși repetăm, eficiența lor, 
datorită frecvenței mari 
este deosebită, însă valoa
rea lor educativă nu poate 
să se ridice la un nivel 
superior, cei mai mulți din
tre elevii Surprinși în locuri 
nepermise datorită orarului 
și regulamentului școlar re- 
petînd aceeași abatere. Din 
acest punct de vedere se 
poate aprecia că chiulul 
de la ore a devenit pen
tru unii aproape o obișnuin
ță. Este, de 
cluzia ce se 
ultimul raid, 
împreună cu 
cretariatului 
rășenesc Lupeni al U.T.C., 
îndrumători U.T.C. de la 
liceele din localitate și re-

altfel și con- 
desprinde din 
recent efectuat 
membri ai se- 

Comitetului o-

ni l-au 
Ghica 
clasa 
ceul 
Carol 
că a 
rin < 
prompt două nume false 
atit pentru el cit și cole
gul lui, mințind cu neruși
nare și> dînd numele a doi 
colegi care se aflau la o- 
rele de curs. Aceeași ati
tudine lașă a avut-o și Ște
fan Chiorean din clasa a 
IX-a B, același liceu, care 
a invocat frica de injecții, 
unde o fi văzut el comisie 
de racolat elevi pentru a li 
se face injecții, el știe? 
Cert este că și el ca și 
Nicolae Baidan, din aceeași 
clasă ca și Ionel Lăcătuș, 
Vișinei Pintilie, a X-a D, li
ceul 1, loan Popa și Ște
fan Țurleo, anul I C, liceul

oferit elevii Sorin, 
i și Carol Voinea, din 

a X-a C, Li- 
industrial nr. 1, 

Voinea a fugit văzînd 
fost surprins, iar So- 

Ghica, ne-a servit

nr. 1 ori co Mihai Oșco- 
dan, Ion Cheresteș și Pe
tre Preoteasa din clasa a
IX- a B, liceul de chimie, în 
loc să se afle la școală, a- 
colo unde știau părinții că 
sînt, au fost găsiți la ci
nematograf, în cofetării sau 
pur și simplu pe stradă. Un 
caz cu totul aparte sînt e- 
levele Mihaela Dreptate, a
X- a E, liceul 1, care nu 
vine la școală aproape de
loc și cele două bune prie
tene Licuța Dragu și Da
niela Palușec, anul II, Școa
la profesională, liceul nr. 2, 
care de cele mai multe ori 
preferă orelor de școală 
barul, tutunul și compani
ile deocheate, lată doar ci- 
teva dintre preocupările co
tidiene ale u ror elevi, a 
căror situație școlară ar 
trebui să ridice multe sem
ne de întrebare pentru pă- 
r nți, care <?b. ie 
vină hotărît pentru 
aceste căi greșite 
au apucat copiii 
tru a le desăvîrși 
și pregătirea profesională 
fără de care nu vor putea 
păși cu șanse de reușită pe 
drumul drept și cinstit al 
muncii, sarcină care este 
lăsată doar in seama șco
lii, fără ca părinții, familia 
să-și spună în vreun fel cu- 
vintul. Dar organizația 
U.T.C. ce are de spus ?

după 
mari

solu- 
pre-

mai a- 
poate

să inter- 
a curma 
pe care 

lor, pen- 
educația

G.C. B1RLÂDFANU

să asigurăm acoperirea 
blocului S2, deoarece con
strucția se face 
ția cu panouri 
fabricate".

La o analiză
prof un dată se mai 
constata însă că există cî- 
teva obiective unde peri
oada rece a anului poate 
să aducă necazuri. Bună
oară la parterul blocului 
119 — unde se execută în 
prezent închiderea spați
ilor comerciale de la me
zanin și unde în iarna tre
cută au înghețat instalați
ile, provocînd neajunsuri 
locatarilor de la etaje — 
a rămas mult în urmă o 
lucrare de extindere 
spațiilor comerciale de 
narter. La parterele blo- 
cm ilor 1 (ultimul tronson) 
și 81 se află spații care 
trebuie închise cu priori
tate, deoarece apartamen
tele de la etaje sînt locui
te, iar înghețul poate să 
apară de la o zi la alta 
Dar atît la blocul 81 cît 
si la 1B, în 15 octombrie 
nu se aflau plasate echi
pe de constructori Destul 
d- întîrziate sînt și lucră
rile de construcție la noul 
punct termic din 
rul Petroșani Nord 
abia 
tura 
aici 
buie

a 
la

cartie- 
unde 
struc-

Și 
tre-

Pasaj... pasat
O problemă veche, „ 

sată“ mereu de la Consi
liul popular Aninoasa la 
C.F.R. și invers este cea 
a pasajului de peste calea 
ferată, la intrarea în co
mună. Pasajul reprezintă 
un real pericol pentru 
deteriorarea autovechicu- 
lelor. Soluția cu dalele, 
care a fost realizată, nu este 
cea mai fericită. De 
este necesar un 
(mic I) conjugat, din 
tea conducerii gării

d
a între-
raza co-

i a consi- 
comunal, 

acest

nut nu numai la construc
ție, ci și la montaje, pen
tru a asigura din timp căl
dura și apa caldă locata
rilor noilor 
de pe strada 
Groza.

In finalul 
de pe teren, la probleme
le ridicate a răspuns sing. 
Ilie Gaja, adjunctul șefu
lui brigăzii nr. 10 Petro
șani. „Este greu să plasăm 
toate locurile de muncă din 
cauză că ne lipsesc efecti
vele. Lucrăm zilnic cu 
un efectiv mai mic decît 
cel necesar și prevăzut în 
plan. Ne lipsesc îndeosebi 
zidarii, geamgiii, mozaica
rii. Intr-o recentă ședință 
la nivelul conducerii An
treprizei de construcții și 
montaje Petroșani s-au 
stabilit măsuri pentru des
fășurarea unor lucrări cu 
prioritate în Petroșani. 
Printre priorități sînt in
cluse spațiile comerciale 
de la parterele blocurilor, 
punctul termic, uncie fa
țade de blocuri și asigura
rea frontului de lucru pen
tru iarnă. In acest con
text mizăm și pe sporirea 
forței de muncă la nivelul 
cerințelor din planul 
în cadrul brigăzii nr.

Măsurile stabilite 
desigur, judicioase, 
după cum s-a putut 
stata, ele au nevoie 
acoperire în fapte, 
șantierele din reședința de 
municipiu, suplimentarea 
forței de muncă reprezin
tă în prezent un dezide
rat, pentm evitarea ne
ajunsurilor eu care s-au 
confruntat locatarii în iar
na trecută 1

apartamente 
Or. Petru

investigației

fizic 
10". 
sînt, 
Dar, 
cbn- 

și de
Pe

acum se ridică 
de rezistență. Or, 

ritmul de lucru 
să se mențină susți-

Sprijinul sector ului—hotar itor I
(Urmare clin pag. 1)

aceea
efort

croni, districtului 
muri și poduri, 
prinderilor de pe 
munei Aninoasă și 
liului popular ■ 
pentru a rezolva și 
neajuns. (B. Mircescu)

fUrniare din pag. I)

la sursă de

in 
la

i

semenea tipuri doar 
acest an vorbește de 
sine despre munca unor 
formații cum sînt cele 
coordonate de -Aurel lo- 
nescu. Dumitru Ciovîr- 
nache și Nicolae Borbelv.

Nu mai prejos 
tuează — cînd e 
de recondiționare 
folosire — secția
parații și întreținere 
utilajului minier din 
vezeni. Lăcătușii 
brigăzile lui Ion Ștefanic, 
Vasile Ilyeș, Ion Tofan 
și Ioan Groza au trecut 
prin faza de recondițio
nare numeroase roți din
țate, arbori motor, pis-

se si- 
vorba
Și 

de
re- 
re- 

a 
Li- 
din

| MASA ROTUNDA. Printre 
| acțiunile politico-educative 
I desfășurate de organizația

U.T.C. de la I.M. Livezeni, 
Icele vizind perfecționarea 

stilului și metodelor de mun
că ocupă un volum impor- 

Itont. Curînd, după cum ne 
asigură secretarul comitetu- 

■ lui U.T.C. pe întreprindere. 
I se va desfășura, la cămine

le de nefamiliști o masă ro- 
l tundă pe tema „Forme ți

Cantina I.A.C.C.V.J. de la Peti'ila, o unitate' mo
dernă de care beneficiază minerii.

toane pentru compresor, 
trenuri de roți — piese 
a căror valoare de re
condiționare se ridică la 
peste 1 700 000 lei.

Inregistrînd economii 
de mai bine de 2 mili
oane lei, secția repara
ții electrice — unul din 
punctele forte ale activi
tății de recondiționare — 
ocupă, pe drept euvînt, 
lin loc de frunte 
în acțiunea de recupera
re, recondiționare, refo- 
losire. Zeci de axe, scu
turi, cutii borne, capace 
pentru cutie borne, flan- 
șe de etanșare, diverse ti
puri de bobine, cantități 
însemnate de conductori

economii
din cupru au trecut prin 
mîinile lăcătușului Nico
lae Grecea, ale strunga
rilor Pavel Dănilă și Gri- 
gore Tănăsescu și ale ce
lorlalți oameni din sec
ție, pentru a fi redate 
circuitului productiv în 
■-tarea în care ai zice că 
sînt venite din fabrică.

Recuperarea, recondi- 
țicnarea și refolosirea 
pieselor constituie o tra
iectorie pe care și de a- 
cum înainte colectivul 
de la I.P.S.R.U.E.E.M.P. 
va acționa perseverent. O 
face pentru că a găsit, pe 
bună dreptate, în aceas
tă activitate o importan
tă sursă de economii.

Brigadierul Ludovic 
Kovacs și șeful de schimb 
Ion Freda, împreună cu 
ortacii lor din cele două 
brigăzi, s-au implicat in 
atingerea acestui dezi
derat — cel al intrării 
pe plan, în această lună 
și în următoarele și re
cuperarea din restanțe
le acumulate pînă acum. 
Sînt conștienți de faptul 
că, ajutorul sectorului 
fiind hotărîtor, acum to
tul depinde de ei. De mo
dul cum își organizează 
munca la nivelul aces
tei „celule de bază" a 
producției, de felul cum 
își vor folosi dotarea 
tehnică. In acest sens, 
solicită o mai bună co
laborare din partea for
mațiilor de la întreține
re, pentru ca staționări
le accidentale ale mași
nilor să fie cît mai mici, 
în interesul producției, 
al creșterii productivi
tății muncii.

Desigur, avînd în 
dere hotărârea 
lor sectorului, 
le tehnice 
rice «teta te, 
optimismul 
de muncă de aici, pe ca
re îl dorim concretizat, la 
sfîrșitul lunii, în cifrele 
corespunzătoare acestui 
angajament. Și să avem 
prilejul, îmbucurător, de 
a le putea consemna în 
coloanele ziarului.

In încheierea investiga-

Din
Ion Dă- 

uni- 
faptul 
mate- 

de 
râs-

gazdă pentru an
din 

in 
mine-

ve- 
mineri- 
măsuri- 

și organizato- 
impărtășim 
colectivului

ției noastre la mina A- 
ninoasa privind brigăzi
le rămase sub plan, ca 
resurse importante de 
creștere a producției de 
cărbune, se cuvine să sub
liniem un aspect impor
tant, dccurgînd din spri
jinul concret și perma
nent al conducerii între
prinderii miniere, 
dialogul cu ing.
buleanu, directorul 
tații, am desprins 
că acest ajutor se 
riaJizează, schimb
schimb, pentru a se 
punde comandamentu
lui major al actualității, 
care, în acest ultim tri
mestru al anului, nu 
poate fi decît realizarea 
planului, recuperarea res
tanțelor. „Facem tot 
ce depinde de noi — ne 
spunea 
bătălia 
pind și 
fiecare 
nizează 
citatea 
brigadierilor, a șefilor de 
schimb, a fiecărui miner 
și component al brigăzii, 
de gradul ei de califica
re". Este, acesta, un a- 
devăr care se verifică în 
activitatea de zi cu zi — 
și calificarea — pe lingă 
celelalte probleme im
portante (cea a asigură
rii materialelor, a bunei 
funcționări a utilajelor, a 
optimizării transportu
lui) — este o pîrghie de
cisivă, influențînd pro
ducția zilei, dar și cea 
de perspectivă.

interlocutorul, dar 
și victoria 
de modul 

brigadă își 
munca, de 
profesională

de-
cum 

orga- 
capa- 

•a

Turnee
Casa de cultură a sindi

catelor din Petroșani se 
dovedește a fi aceeași a- 
înabilă
samblurile artistice 
întreaga țară aflate 
turneu în mijlocul 

' i ilor Văii Jiului.
Duminică vom putea lua 

parte la un spectacol fol
cloric pe care îl va susți
ne ansamblul artistic „Ma
ramureșul'' din Baia Ma
re. Spectacolul, sugestiv 
intitulat „Codrule, vatră 
străbună" va reuni iniei- 
preți de frunte ai folclo
rului muzical — Angela 
Bueiu, Nicu Moldovan, 
Ioana, Ion și Ștefan Pe- 
treuș — conducerea muzi
cală este semnată de 
lexandru Vinan.

Teatrul dramatic 
stanța ne propune, 
tru săptămîna 
întîlnire cu Take, 
și Kadîr, eroii lui 
Ion Popa. Protagoniștii E- 
mil Birlădcanu, Alexan
dru Mereiîță și Jean Iones- 
cu, într-un spectacol a 
cărui regie este semnată 
de Gheorghe Jora.

Pentru copii. Teatrul de 
păpuși „Prichindel", din 
Alba Iul ia, ne oferă, tot 
în săptămîna ce urmează, 
o călătorie în lumea bas
mului cu dramatizarea „Fa
ta babei și fata' moșului".

Ii. DOBKOGEANU

A-

i.'on- 
pen- 

\ iiloare, o
Ianke
Victor

metode folosite de organi
zația U.T.C. în educarea prin 
muncă și pentru muncă a 
tineretului". (G.C.)

POPICÂRIE. Se apropie de 
finalizare o modernă popică- 
rie in orașul Vulcan, care va 
fi prevăzută cu patru piste 
din material plastic și care 

va oferi noi posibilități de pe
trecere în mod util și plăcut a 
timpului liber al oamenilor 
muncii. (T.A.)

AZI DE LA orele 18 și 20 
în cadrul programului de 
cinematecă se poate vizio

na, la cinematograful „7 No
iembrie", din reședința de 
municipiu, filmul „Primo pa
gină" în regia lui Bill Wilder 
Vă puteți reîntilni cu actorii 
Walter Mantthan și Jack 
Lemmon.

METEOROLOGICA. După 
cum ne-a informat ieri dimi
neața, meteorologul de ser
viciu Maria Șerban, în Paring 
zăpada și-a făcut apariția, 
stratul măsurînd 2 cm, iar 
temperatura aerului a fost 
de minus 3 grade. In Petro
șani mercurul termometrelor

a coborit pină aproape de 
zero grade.

FILIALA O.J.T. Petroșani 
organizează, duminică, 27 
octombrie t excursie la me
ciul de fotbal înfrățirea Ora
dea — Jiul Petroșani, oca
zie cu care se pot vizita și 
băile Felix. Informații supli
mentare la sediul filialei.

TUNEL... AD-HOC ! O i- 
nițiativă care sperăm să fie 
cu viață... scurtă. Călătoria 
(de seară) cu trenul cursă de 
persoane Petroșani —„Lupeni 
și invers se transformă în- 
tr-o călătorie prin... tunel.

Asta datorită comodității de a 
asigura iluminatul în compar
timente! De aici probleme 
care nu ar trebui să existe. 
(A.T.)

PIERDERE. Un cetățean bi
nevoitor a adus la redac
ție certificatul de naștere al 
copilului Rus Valentin, de 
4 ani. Părinții acestuia, Va
sile Rus sau Maria Rus se 
pot prezenta la redacție să 
ridice actul de naștere al 
copilului. (M.B.)

DUPĂ cum ne informează 
Consiliul municipal al sindi

catelor, Televiziunea Română
va înregistra in curînd noi 
piese cbrale în interpretarea 
formațiilor de amatori de
gen din municipiul nostru.
înregistrările vor fi transmise 
in cadrul emisiunii „Coruri 
muncitorești pe platformele 
industriale". (AI.H.)

Rubrică realizată de 
Gh. SPINU
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Virtuțile tradiției
Brigada lui Radu C. 

Ion, de la sectorul V al 
Întreprinderii 
Petrila, 
ceea ce 
virtuțile 
diție de 
re și-au 
prin 
șirii sarcinilor de plan, 
dar mai ales prin per
severența cu care au fost 
și sînt receptivi la nou. 
Biografia brigadierului 
este exemplară, din 
cest punct de vedere, 
venit, acum 21 de i 
dir. Stănileștii de 
Prut — nume pe 
îl rostește cu nostalgia 
fi'cască pentru locurile 
natale, care se întîmplă 
să aibă și rezonanță is
torică — și și-a înce
put cariera de miner, la 
Petrila ca muncitor ne
calificat. Cum 
ne, cu ACB-ul 
Pentru a urca, 
ție și dăruire, 
profesiunii, acum 
ani devenind șef de bri
gadă. Și preluînd, cu or
tacii săi, 
mecanizat < 
time. Este 
..preluînd 
mecanizat", 
vestiție de 
dăruire a însemnat 
cest lu^ru. Pentru 
Una din virtuțile tradiți
ei este tocmai această re
ceptivitate la nou; aceas
tă capacitate de a face 
saltul calitativ către o

miniere 
se așează sub 
am putea numi 
tradiției. O tra- 
fruntași, pe ca- 

făurit-o ei înșiși,
consecvența depă-

a-
A 

ani, 
lîngă 
care

s-ar spu- 
meseriei. 

cu ambi- 
treptele 

zece

un complex 
de mică înăl- 
ușor de spus 
un complex 

. dar cîtă in- 
pasiune și de 

a-, 
că

modernă,, efi- 
fără îndoială, 

ortacii săi.

tehnologie 
cientă. Și. 
împreună cu 
alături, adică, de Gheor- 
ghe Rusu, Costică Radu, 
Florea Feier — cîteva nu
me, cu străluciri de căr
bune, din brigadă. Ei 
au mîndria și îndreptă
țirea să spună că, 
tăm, „sîntem buni 
toate". La tot genul

Bărbați care 
onorează titlul 

de miner

ci
ta 

de

lucrări, adică : „numai 
săpări de puțuri nu am 
făcut". De toate, și toate 
repede și bine. De pildă, 
la montarea și dezechi- 
parea complexului au 
stabilit și recorduri — 
10 și, respectiv, 7 zile. 
Desigur, nu de dragul 
performanței în sine, ci 
pentru că sînt conștienți 
că fiecare oră, fiecare 
zi în plus de funcționa
re a utilajului înseam
nă zeci și sute de tone de 
cărbune în plus livrate e- 
conomiei naționale.

Deci, altfel spus, o al
tă virtute a tradiției este 
policalificarea. Au ajuns 
să cunoască „tainele" 
complexului, îneît repa
rarea lui, cînd este ca
zul, nu pune deloc pro
bleme. Dar este rareori 
cazul, deoarece întreține-

rea -,i exploatarea, în 
cond .ii ireproșabile cons
tituie o deviză a întregii 
brigăzi

Văzîndu-i la lucru pe 
ortacii din brigada lui 
Radu C. Ion înțelegi și 
o altă fațetă a acestei 
tradiții de muncă, pe 
care și-au făurit-o ei în
șiși. Anume, promovarea 
cu curaj <■ „generației"’ 
care vine. Sînt mulți ti
neri în brigadă, și ei 
sînt miza pe viitor, ga
ranția ă ștafeta succe
selor va fi preluată și 
dusă mai departe. Fi se 
numesc Simion Rogobe- 
te Alois Ghiucă, Dumi
tru Diacinu Mîine, vor 
fi alții, deoarece virtutea 
cea mai importantă a 
tradiției este să se per
petueze Ca orice verita
bilă familie
brigada iu’ Radu C. Ion • 
îi primește pe noii înca
drați u înțelegere, îi a- 
jută să se integreze în 
spe?ificul muncii din 
subteran și de la complex, 
dar le și pretinde să 

. ajungă repede la nivelul 
brigăzii, în ce privește 
seriozitatea profesiona
lă. în ce privește dărui
rea întru meserie.

Pentru că, poate, cea 
mai importantă dintre 
virtutfle tradiției în bri
gada lui Radu C. Ton este 
miza pe viitor, garanția 
acestui viitor al produc
ției.

Continuăm seria anchetelor noastre, 
întreprinse cu sprijinul organelor de 
ordine, pentru depistarea „elementelor" 
tinere, care practică meseria „fluieră

MODA PUNK, PI 
SLĂTIMOARA

minerească.

Petru Gălățan, de pe Slu
tii ioara, are 23 ani. Este 
uri băiat „bine clădit", îm
brăcat și tuns după mo
di' punk. Are blue-jeans și 
ti icouri cu fel de fel de 
inscripții... cosmopolite. 
Este cunoscut de organe
le de miliție. Poate fi vă
zui în oraș, pe oriunde, 
in afară de vreo întreprin- 
d're. Nu mai lucrează de
mult A absolvit 10 clase, 
școala profesională, în fru
moasa meserie de electro
nii canic. Cîndva, a lucrat 
la I.P.S.R.U.E.E.M. Mai 
are un frate care e student. 
De ce nu lucrează Petru 
Gălățan ?

— Ba lucrez, lucrez la 
coasă, în gospodărie. Pu
teți înt/eba pe oricine. Eu 
aș fi vrut să mă încadrez, 
dar nu mă lasă părinții. 
De cînd mă rog de ei 
să-mi dea drumul să merg 
la muncă, într-o uzină...

Hai, că-i bună 1 Ne în
doim că există părinți ca
re să nu-și lase copiii să 
muncească, să-și cîștige 
singuri existența. Și ne mai 
îndoim de ceva. Oare face 
casă bună moda punk cu 
coasa și grebla, sau cu țe- 
sala 9

rantului „Bulevard". O 
heamă frumos, amintind 

dc-un vechi tango, Ramo
na. Ramona Radulescu lo
cuiește pe strada 
pendenței, în blocul 
A terminat 10 clase 
Liceul industrial.

Inde- 
18. 
la 

A în
cercat la Liceul economic 
Și la o școală comercială,

vînt", cu alte cuvinte, taie frunză la 
cîini. împreună cu cpt. loan Bocoș, de 
la Miliția municipiului Petroșani, am 
mai depistat, cîțiva „contaminați".

Marmăneanu, elev în anul 
II la Școala profesională 
de pe lîngă Liceul indus
trial Petrila. La ora aceea 
ne destănuie că el ar fi 
trebuit să fie în practică 
la I.U.M.P., dar, (chipuri
le 1) are scutire medicală. 
Ce să mai credem 9

ANCHETA 
noastră

la București, dar proba
bil nu se pregătise lestul 
pentru examene. E cam- 
obraznică, după care iz
bucnește în lacrimi. Face 
parte dintr-o familie, în 
care nici pe mama, nici pe 
tata nu-i cheamă ca pe 
ea. Mama, Viorica Mihu- 
țo.iu este asistentă la Spi- 
t ilul municipal, iar tatăl, 
Iosif Mihuțoiu, tehnician la 
„Service — „UNIO" Satu 
Mare". Ne spune că nu-s 
țfarinții ei. Ramona este 
destul de bine îmbrăcată, 
arată bine și e la vîrsta 
cînd ar avea nevoie din 
partea acestora de supra
veghere și educație, pen
tru a o îndruma spre un 
loc de muncă. Partenerul 
ei

electrician. L-a 
pur și simplu pe 

pe 
de 
i-a

elevul Vasile 
la Liceul indus- 
„ordonat" : „Bă, 
leu 1“ Ciudățe-

DURUL...
Pe stradă, ne atrage a- 

tenția un incident, Un 
vlăjgan ținea de mînecă 
un elev. „Agresorul" se 
numește Romulus Cazacu, 
are 20 de ani și lucrează 
la sectorul II al I.M. Dîlj 
ja, ca 
acostat 
stradă 
Stoica, 
trial și
dă-mi un 
niile străzii 1 Va să zică, 
un muncitor, care cîștigS 
retribuție, oprește un co
pil să-i ia forțat din bu
zunar, fără să-l cunoască, 
leul lui...... de covrig". Su
punem atenției opiniei pu- 
blice acest caz. Dar mai 
întîi îl supunem atenției 
lui Gheorghe Cazacu. mi
ner la Dîlja, sectorul II, 
tatăl lui Romulus Cazacu 
„durul".

C.T. DIACONU „ĂSTA NU-I LOCAL, 
E TERASĂ

de „terasă" este Dorin Mircea BUJoRESCU

dintre „exemplarele" pe care, 
de ordine, le-ani depistat in

Pregătirile pentru sezonul rece
(Urinare din pag. I)

Din experiența iernii 
trei utc s-a acționat cu 
consecvență și atenție pen- 
ti u verificarea punctelor 
termice. Se pot face pro
bele la cald — care au și 
imput în 15 octombrie in 
întreaga Vale a Jiului — 
la punctele termice 5—11, 
15, 16, 17 și 18 din orașul 
Lupi ni, localitate în care 
s-au mai efectuat și alte 
operații de îmbunătățire a 
ter moficării 
t< lor. Cu 
ui mă se 
pune tele 
și 18. In
ta pentru probele la cald 
punctele termice 1—3; 5—8, 
Io-—17, 3 și cel de la 
E.G.C.L. Se mai efectuau

(re
de 
a- 

în-

Noile construcții edi
litare — o prezență co
tidiană și pe bulevardul 
Victoriei orașul
Vulcan.

Așa ne-a replicat o a- 
doleșcentă pe care am gă
sit-o, împreună cu un... 
minor (încă nu împlinise 
18 ani) pe terasa restau -

Sînt numai cîteva 
împreună cu organele 
Petroșani. Din nefericire, există o adevărată „faună' 
care cuprinde asemenea „păsări", e adevărat „rara 
avis". Datoria noastră, a tuturor, este să facem totul 
pentru a le „deschide ochii", a-i determina să mun
cească, fiindcă munca este izvorul fericirii și bucu
riei omului.

apartame.i- 
cîteva zile în 
mai lucra la 
termice 9, 10, 1/
Vulcan erau șa-

lucrări la p.t. 1, 4, 12 
pai ații la un aparat 
contracurent destinat 
pei calde, rebranșări,
locuiri ale unor porțiuni de 
i-acord etc). Și în Petroșani 
majoritatea punctelor ter
mice 
timp 
cald, 
lelor
(cu excepția CT 3 unde se 
mai lucra la rețelele exte
rioare) aceste obiective e- 
ri u gata, urmînd să 
efectueze probele Ia

Consiliile populare 
măresc 
treqga 
meniul 

p<ntru 
tu rai ea 
c ențe ce vor apărea 
această perioadă.

au fost pregătite din 
pentru probele la 
In domeniul centra- 
termice, în Pctrila

se 
cald, 

ur
și coordonează in

activitate din do- 
larg al pregătirilor 
iarnă, pentru înlă- 
eventualelor defi-

Disciplina
Disciplina muncii — ca 

o Îndatorire (de sinteză) a 
personalului muncitor de 
a realiza obligațiile de 
serviciu, de a respecta dis
pozițiile primite din par
tea conducerii unității, de 
a avea o comportare co
rectă, de a promova ra
porturi de întrajutorare cu 
membrii colectivului de 
muncă și de a combate o- 
rice manifestare necores
punzătoare — a fost și ră- 
mîne ’ o condiție necesară 
desfășurării normale a 
procesului muncii, insepa
rabil legată de organiza
rea muncii. De aceea, aba
terile de la disciplina 
muncii atrag sancțiuni dis
ciplinare, printre care cea 
mai gravă, prin consecin
țele ei negative, este des
facerea contractului de 
muncă.

Intrucît cele mai multe 
probleme în practica des
facerii disciplinare a con
tractului de muncă pri
vesc temeiurile legale ale 
acestei desfaceri și — așa 
cum se va vedea într-un 
articol viitor — procedu
ra ei, vom încerca să a- 
ducem lămuririle necesa

muncii - condiție necesară
re, apelind în acest sens, 
Ja exemple din practica 
Judecătoriei Petroșani.

1. Dreptul i'binun în ce
ea ce privește temeiul le
gal al desfacerii discipli
nare a contractului de 
muncă îl constituie art. 
130 al 1 lit. i din Codul 
Muncii, care prevede că 
pențru o abatere gravă 
sau încălcare repetată a 
obligațiilor de muncă in
clusiv a normelor de com
portare în unitate, persoa
nei încadrate în muncă i 
se poate desface, din ini
țiativa unității, contrac
tul de muncă.

2. In mod excepțional, a- 
eeastă măsură disciplina
ră este prevăzută și de 
art. 64 lit. t din Legea 
5/1978 privind organiza
rea și conducerea Unită
ților socialiste de stat (mo
dificată prin Legea 24 din 
23 decembrie 1981) potri
vit căruia adunarea gene
rală a oamenilor muncii 
poate hotărî eliberarea din 
funcție a cadrelor din con
ducerea unității sau des
facerea (disciplinară) a 
contractului de muncă 
pentru restul personalu

lui, în caz de abateri gra
ve de la disciplina mun
cii, de la normele eticii și 
echității socialiste sau 
pentru lipsă de răspun
dere în realizarea planu
lui." Comparînd cele două 
temeiuri, ale desfacerii dis
ciplinare a contractului de 
muncă (incluzînd și elibe
rarea din funcție), obser

Cabinet juridic

văm că ceea ce le deose
bește sînt atit gravitatea 
abaterilor cit .și sfera (în
tinderea) faptelor caracte
rizate ca abateri discipli
nare. Astfel :

a) Gravitatea abaterii 
disciplinare in situația a- 
plicării art. 64 lit. t din 
Legea 5/1978, trebuie să 
fie deosebită, ieșită din co
mun, corespunzătoare ca
racterului excepțional al 
sancțiunii respective. A- 
cest aspect, uneori, nu este 
just sesizat și apreciat, așa 
cum rezultă din sentința 
civilii 3956/1984 a Judecă

desfășurării normale a producției (I)
toriei Petroșani prin care 
s-a respins contestația îm
potriva desfacerii discipli
nare a contractului de 
muncă introdusă de Va
sile 1. de la I.M. Vulcan: 
„Din caracterizarea depu
să la dosar rezultă că 
contestatorul a mai fost 
sancționat disciplinar, in-
clusiv cu cinci desfaceri

de contract de muncă pen
tru absențe nemotivate, iar 
în cursul acestui an, a în
registrat 23 absențe nemo* 
tivate, 11 absențe într-o 
singură lună. Pentru a- 
ceste abateri disciplinare 
se putea lua hotărîrea des
facerii contractului de 
muncă în baza art. 64 
lit. t din Legea 5/78. Con
ducerea unității... a dispus 
însă desfacerea contractu
lui în baza prevederilor 
Codului muncii (art. 130 al. 
1 lit. i — n.a.), dînd con- 
testatorului posibilitatea 
de a se adresa instanței în 
situația în care ar fi con

siderat măsura ca fiind ne
temeinică" („concesie" ca
re, după părerea noastră 
este străină textului de 
lege respectiv, purtînd 
amprenta subiectivismu
lui).

b) Sfera abaterilor dis
ciplinare in situația pre
văzută de art. 130 alin. 
1 lit. i din Codul Muncii 
este mai mică, ea redu- 
cîndu-se la abaterile gra
ve privind încălcarea obli
gațiilor de serviciu și nu 
la nerespectarea tuturor 
regulilor referitoare la dis
ciplina muncii ca obligație 
de sinteză (așa cum a 
fost definită la începutul 
articolului) ca și în situa
ția prevăzută de art. 64 
lit. t din Legea 5/78. De 
asemenea, în privința nor
melor de comportare, a- 
baterea în sensul art. 130 
al. 1 lit. i trebuie să
aibă caracter repetat (nu și 
grav) și șă se limiteze la 
comportarea din unitate nu 
și în afara ei — ca în 
cazul încălcării normelor 
eticii și echității socialis
te (tot norme de compor
tare) conform art. 64 lit. t. 
Făcînd aplicarea crite

riilor distinctive de mai 
sus, conducerea l.P.R.U.C. 
Deva a desfăcut discipli
nar contractul de mun
că, in baza art. 130 al. 
1 lit i din Codul Muncii, 
muncitorului Aurel M, — 
frigotehnist — pentru ab
sențe nemotivate (trei zi
le ■ consecutiv), neîndepli- 
nirea frecventă a sarcini
lor de serviciu și prezen
ța repetată, în unitate, sub 
influența băuturilor alco
olice (sentința civilă 1189/ 
85), desfacere confirmată 
de colectivul de muncă.

3. In situația în care a- 
dunarea generală a oame
nilor muncii hotărăște că 
abaterea nu este atît de 
gravă pentru a justifica 
desfacerea contractului de 
muncă în baza art. 64 lit. 
t din Legea 5/78, conduce
rea unității (sau organul 
ierarhic superior, după
caz) poate dispune desfa
cerea contractului de 
muncă in baza art. 130 al 
1 lit. i din Codul Muncii,

David MANIU
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Noi și ample acțiuni 
în favoarea păcii

In preliminariile C.M. de fotbal

ROMANIA — IRLANDA DE NORD 0—1

WASHINGTON 16 (A-
gerpres). — Contrar cere
rilor tot mai insistente ale 
opiniei publice internațio
nale de a se pune capăt 
acțiunilor de militarizare a 
Cosmosului, Adunarea 
Atlanticului de Nord — 
organism consultativ al 
NATO compus din parla
mentari ai celor 16 țări 
membre — a aprobat o 
rezoluție care exprimă spri
jinul față de cercetările 
S.U.A. în domeniul Iniția
tivei de Apărare Strate
gică (S.D.I.) „războiul ste- 
lclor“. Sub presiunea cu
rentului de opinie care ce
re abandonarea proiectu
lui S.D.I., autorii rezolu
ției și-au condiționat spri
jinul cerînd ca cercetările 
militare americane în 
Cosmos „să nu contravină 
prevederilor Tratatului 
sovieto-american din 1972 
privind limitarea sisteme
lor de apărare antirache- 
tă (A.B.M.). Rezoluția ce
re, de asemenea, ca toate 
țările NATO să beneficie
ze de rezultatele cercetă
rilor întreprinse de Sta
tele Unite în cadrul S.D.I. 
și stipulează că o eventu
ală desfășurare a unui 
„scut strategic" „nu va 
putea avea loc decît după

Lucrările Forumului 
cultural al statelor 

participante la 
Conferința pentru 

securitate și cooperare 
în Europa

BUDAPESTA 16 (Ager
pres).— Miercuri, la Bu
dapesta au continuat lu
crările Forumului cultural 
al statelor participante la 
Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa. Reprezentanți ai ce
lor 35 de state semnatare 
ale Actului final de la 
Helsinki prezintă pozițiile 
țărilor respective față de 
problemele creației și co
operării culturale, relatea
ză agenția M.T.I.

In cadrul dezbaterilor 
generale, a luat cuvîntul 
reprezentantul țării noas
tre care a prezentat po
ziția României, concepția 
președintelui Nicolae
Ceaușescu privind rolul 
care revine coooperării cul
turale pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă și 
întărirea prieteniei din
tre state, pentru promo
varea destinderii și dezvol
tării colaborării pe conti
nentul european.

Lucrările conferinței 
continuă. 

consultări cu statele mem
bre ale Alianței Atlanti
ce și negocieri cu U.R.S.S.",

BONN 16 (Agerpres). — 
Oamenii de știință vest- 
germani de la Institutul de 
cercetări atomice de la 
Neuherberg au decis să 
nu participe la cercetări
le legate de programul mi
litar american cunoscut 
sub numele de „războiul 
stelelor", transmite a- 
genția France Presse. In- 
tr-o scrisoare adresată 
cancelarului Helmut Kohl, 
ei apreciază că acțiunile 
de cercetare științifică tre
buie să servească viitorul 
omenirii, și nu unor sco
puri militare.

Noua inițiativă urmează 
deciziei grupului de sa- 
vanți de la Institutul „Max 
Planck" cel mai prestigios 

centru de cercetare ști
ințifică din R.F.G., de a 
nu lua parte lâ acțiunile 
legate de acest program 
militar american, notează 
A.F.P.

ATENA 16 (Agerpres). 
— Grecia își va intensifica 
eforturile în direcția edi
ficării unei zone denucle- 
arizate în Balcani, a de
clarat ministrul de exter
ne Karolos Papoulias, la 
o conferință de presă ți
nută la Atena. Potrivit 
agenției A.D.N., el a re
afirmat, totodată, că men
ținerea păcii și dezarma
rea continuă să fie liniile 
directoare ale politicii ex
terne a guvernului său. 
In context, K. Papoulias a 
opinat că dezarmarea și 
securitatea internațională 
sînt strîns corelate și nu
mai în condițiile creării u- 
nui climat de încredere re
ciprocă ar putea fi rezol
vată problema securității 
tuturor statelor.

DHAKA (Agerpres). — 
Ca urmare a prăbușirii 
plafonului unuia dintre 
căminele-dormitor ale 
complexului universității 
din Dhaka, R.P. Ban
gladesh, peste 300 de stu- 
denți aflați în incintă au 
fost prinși sub dărîmă- 
turi. Dintre aceștia, po
trivit unui prim bilanț, 
50 și-au pierdut viața, iar 
mai mult de 250 au fost 
vătămați, fiind necesa
ră spitalizarea lor, tran
smit agențiile internați
onale de presă. In pre - 
zent au loc operațiuni de 
salvare a eventualilor su
praviețuitori, presupu- 
nîndu-se că numărul ce-

Raportul prezentat de M. Gorbaciov 
la Plenara C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 16 (Agerpres) 
— In raportul prezentat la 
recenta plenară a C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a relevat 
importanța documentelor 
dezbătute, care înfățișea
ză țelurile programatice, 
problemele fundamenta
le ale liniei generale a 
partidului, ale strategiei 
sale economice, formele 
și metodele activității cu 
masele în actuala perioa
dă istorică — relatează a- 
genția TASS.

Referindu-se la proiec
tul Programului P.C.U.S. 
în noua sa formă de re
dactare, vorbitorul a a- 
rătat că, în ultimul sfert 
de secol, în Uniunea So
vietică s-au pr idus im
portante mutații economi
ce și sociale cu caracter 
obiectiv, care au necesi
tat o analiză profundă, 
precizarea țelurilor cu
rente și a celor de pers
pectivă, ca și a noilor mo
dalități de abordare a 
activității organizatorice, 
econom ico-sociale și ideo
logice a partidului.

Proiectul Programului 
în noua formă de redacta
re, a arătat secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
reflectă, în primul rînd, 
continuitatea tezelor teo
retice și politice de bază 
ale P.C.U.S., dar această 
consecvență și continuita
te în teorie presupun dez
voltarea ei creatoare, îm
bogățirea ei cu teze prin

pearls
lor surprinși de prăbuși
re ar fi mai mare.

In țară au fost decre
tate trei zile de doliu na
țional.

☆
BELGRAD (Agerpres) 

— In urma unor săpă
turi arheologice, în loca
litatea iugoslavă Vela
Spilja din Insula Kor- 
kula (Adriatica) au fost 
descoperite două sche
lete umane datînd din 
epoca neolitică. Cotidi

cipiale în conformitate cu 
experiența istol’ică. Ra
portul a arătat în continua
re că o importanță princi
pială s-a acordat în pro
iect dezvoltării sistemu
lui politic al societății so
vietice, înfăptuirii tot mai 
plenare a autoconducerii 
socialiste a poporului.

In noua sa formă de re
dactare — a relevat M. 
Gorbaciov —, programul 
reflectă principalele ten
dințe ale evoluției mondi
ale. Situația internațio
nală, a subliniat el, a a- 
juns la acel hotar care nu 
mai poate fi depășit fără 
adoptarea unor hotărîri de 
cea mai mare răspunde
re pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor, a se 
opri alunecarea spre un 
război.

In continuare, raporto
rul a făcut o prezentare a 
proiectului Direcțiilor 
fundamentale ale dezvol
tării economice și sociale a 
U.R.S.S. pe perioada 

1986—1990 și în perspecti
vă pînă în anul 2000, care 
— a arătat el — urmează 
să materializeze tezele 
Programului P.C.U.S.

In încheiere, secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., 
referindu-se la modificări
le care urmează să fie in
troduse în Statutul P.C.U.S., 
a arătat că ele au în ve
dere lărgirea democrați
ei de partid, dezvoltarea 
inițiativei comuniștilor, 
precum și creșterea răs
punderii pentru soluționa
rea problemelor generale.

anul croat „Vjesnik" in
formează că, potrivit pă
rerii specialiștilor, cele 
două schelete aparțin u- 
nei comunități umane de 
acum 5 000 de ani.

☆
DELIII (Agerpres). — 

Ca urmare a puternice
lor ploi și inundații ca
re au afectat întinse re
giuni din statul indian 
Uttar Pradesh, și-au 
pierdut viața 557 de 
persoane — relevă un 
ultim bilanț anunțat de 
agenția P.T.I. Cel puțin 
339 000 de case au fost 
avariate sau distruse. De 
asemenea, daune însem
nate s-au înregistrat în 
rîndul septelului.

Pe stadionul „23 August" 
din Capitală, în prezența 
a 30 000 de spectatori, s-a 
disputat miercuri meciul 
dintre echipele României și 
Irlandei de Nord din ca
drul grupei a 3-a europe
ne a campionatului mon
dial de fotbal. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 
(1—0) în favoarea oaspeți
lor, unicul gol al partidei 
fiind înscris de Quinn, în 
minutul 29.

Arbitrul danez Honing 
Lund-Sorensen a condus 
următoarele formații :
România: Lung — Negrilă

TELEX TELEX TELEX
LONDRA 16 (Agerpres). ”

— La Londra s-a efectuat 
miercuri tragerea la sorți 
a meciurilor din cadrul 
primului tur al ediției de 
anul viitor al competiției 
internaționale de tenis 
„Cupa Davis". Echipa 
României, care va evolua 
în zona europeană „A", 
este calificată - direct în 
turul secund, ca și forma
țiile Franței și Austriei. 
Iată rezultatul tragerii la 
sorți j Zona europeană 
„A“ : Luxemburg — Tur
cia; Egipt — Malta; Cipru
— Bulgaria; învingătoarea 
zonei africane — Portu
galia; Finlanda — Polonia;

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Declarație de 
dragoste; Unirea: Cap
cana; Parîngul: Căpita
nul răzbunării.

PETRILA ) Undeva, 
cîndva.

LONEA: Cu cărțile pe 
față.

VULCAN — Luceafă
rul: Acasă.

LUPENI — Cultural: 
Masca de argint.

URICANI: Dublura in
tră în acțiune.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

Mica publicitate

(din min. 46, Geolgău), Ior- 
gulescu, Iovan, Ungurea- 
nu, Rednic, Mateuț, Bo- 
loni, Klein, Coraș (din 
min 61 Pițurcă). Hagi; Ir
landa de Nord) Jannings, 
Nicholl, Mc Donald, O’Neill, 
Donaghy, Mc Creery (din 
min. 55 Worthington), Mc 
Ilroy, Whiteside, Mc Nal
ly, Penney (din min. 72, 
Armstrong), Quinn.

Următoarele jocuri în 
această grupă sînt progra
mate la 13 noiembrie ; An
glia — Irlanda de Nord 
și 14 noiembrie: Turcia 
— România.

Zona europeană „B“ : Mo
naco, Elveția și Israel sînt 
calificate în turul 2; Iran 
— Ungaria; Grecia — Siria; 
învingătoarea în zona a 
doua africană — Norvegia; 
Arabia Saudită — Olan
da; Belgia — Irlanda;

In grupa mondială — de 
elită se vor disputa urmă
toarele meciuri : R.F. Ger
mania — Mexic; S.U.A. — 
Ecuador; Australia — 

Noua Zeelandă; Spania — 
Marea Britanie; U.R.S.S. — 
Iugoslavia; India — Ceho
slovacia; Italia — Para
guay; Danemarca — Sue
dia.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomie,
20,35 Tinerețea noastră — 

tinerețea Epocii 
Ceaușescu (color). 
Emisiune - concurs, 
realizată în colabo
rare cu C.C. al 
U.T.C., Consiliul 
Uniunii Asocia
țiilor Studenților 

Comuniști din Româ
nia, Consiliul Na
țional al Organi
zației Pionierilor. 
Participă: județe
le Bistrița-Năsăud, 
Covasna, Dolj și 
municipiul Bucu
rești.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea pro

gramului.

memento

Tendința de creștere a 
cursei înarmărilor urma
tă de țările imperialiste a- 
pasă ca o grea povară pe 
umerii tinerelor state ale 
lumii. Potrivit statisticilor, 
peste 80 la sută din arma
mentul exportat de țările 
NATO este destinat „lumii 
a treia". Dacă numai o mică 
parte din suma destinată 
importurilor de arme s-ar 
aloca pentru finanțarea pro
gramelor social-economj,- 
ce, acest lucru ar aduce 
mari foloase popoarelor 
din Asia, Africa și Ameri
ca Latină. Este suficient să 
adăugăm un singur exem
plu : suma necesară achi
ziționării unui bombardier 
„F-16“ echivalează cu cos
tul construirii și dotării a 
7 000 de clase școlare.

Fără soluționarea pro

Povara înarmărilor
blemei cursei înarmări
lor nu poate fi eliminat, 
de exemplu, șomajul. Le
gătura dintre creșterea ar
senalelor militare, pe de 
o parte, și a șomajului, pe 
de altă parte, este eviden

DIN PRESA STRĂINĂ
(„INDIAN EXPRESS" — DELIII)

tă și ea nu poate să nu 
suscite neliniște. Pe mă
sura creșterii cheltuielilor 
mondiale pentru înarmări 
pînă la atingerea actual.-i 
sume de 700 miliarde do
lari, se mărește si numă
rul total al șom.'rilor, în 
prezent ajungînd să totali
zeze 50 milioane persoane. 
In țările membre ale 

NATO fenomenul este și 
mai evident. Odată cu 
creșterea în aceste țări a 
cheltuielilor pentru înar
mări de la 107 miliarde 
dolari în 1970, lâ 370 mi
liarde dolari în 1983, s-a 

mărit și numărul șomeri
lor respectiv, de la 7,7 mi
lioane la 32,2 milioane.

Cifrele de mai sus risi
pesc mitul întreținut de 
economiștii occidentali, 
potrivit căruia o dată cu 
creșterea cheltuielilor mi
litare s-ar crea și locuri 
de muncă mai numeroase. 
Faptele dovedesc cu pri

sosință contrariul: omeni
rea nu poate înainta pe 
calea - progresului . conti- 
nuînd cursa aberantă a 
înarmărilor. Este suficient 
să relevăm că 8—10 Ia su
tă din suma totală a chel
tuielilor militare ar fi su
ficientă pentru a pune ca
păt foametei, maladiilor, 
analfabetismului — feno
mene care confruntă tot 
mai acut țările în curs 
do dezvoltare. Faptul că, 
astăzi, tot mai mulți oa
meni politici lucizi din 
țările occidentale dezvol
tate se pronunță împo
triva cursei înarmărilor, 
constituie o dovadă că 
munții de arme nu servesc 
nici popoarelor, nici păcii, 
nici securității, nici pro
gresului.

(Agerpres)

PIERDUT foi de parcurs 
seria 810222 din 9 octom
brie și 810224 din 10 oc
tombrie 1985, eliberate de 
S.P.I.U. Timișoara. Le de
clar nule. (2139)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Ama- 
riei Vasile, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(2140)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLEGII plut. Tomescu Constantin sînt alături 
și iau parte la durerea pricinuită de decesul fulge
rător al tatălui său.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2141)

DIRECȚIA Apelor Jiu — Craiova, este alături 
de familia îndoliată prin pierderea celui care a fost 

IIABIAN nicolae
Sincere condoleanțe familiei. (2138)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Radu 
Mugurel, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(2137)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ernyei 
loan, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. 
(2142)
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