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EXIGENȚE ALE ANULUI 1981

Mecanizare B Productivitate B Rentabilitate

Conducătorii între

prinderilor miniere

sînt solicitați să

râspundâ

1. Ce măsuri ați întreprins pentru 
introducerea și exploatarea eficientă a 
utilajelor de mare productivitate ?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivității muncii planificate?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia luna Ianuarie, trimestrul I și anul 1981?

/*
Ing. IOAN DUMITRAȘ, directorul I.M. Vulcan, afirmă categoric: 

„în actuala situație nu pot răspunde 
la nici una din întrebările puse“Surpriză ! Uimire firească. Directorul minei ne conduce, fără prea multe explicații, la cabina dispecerului. In fața situației prezentate orice urmă de uimire dispare și ne încearcă același sentiment de îngrijorare, sentiment de îngrijorare și mai ales de nemulțumire care_l stă-

pînea și pe directorul minei Vulcan. Precizările tovarășului Ioan Dumitraș sînt concise, la obiect, sus. ținute de cifrele care ne stau îrr față :— Azi în schimbul I am primit, încărcat și expediat opt vagoane.., cu 312 tone de cărbune, în condițiile

cînd, tot azi dimineață (13 ianuarie — n.n.), aveam în stoc în silozuri 1950 tone, fără să numărăm vagone- lele pline de pe trasee.Acum (era ora 12,25 —
Dorin GIIEȚA

(Continuare in pag. a 2-a

Termoîicarea
Anul 1981 reprezintă un moment hotăritor pentru lucrările de termoficare a Văii Jiului. Pînă în trimestrul IV se.prevede prin plan să fie racordat la rețeaua de termoficare cartierul Aeroport Petroșani, spitalul . municipal și o parte din cartierul Carpați. Un fapt încurajator îl constituie preocuparea a- siduâ a beneficiarului — întreprinderea de gospodărie comunală și locativă — pentru asigurarea aparaturii necesare termofică- rii, pentru actualelor termice în moficare. convorbire mă' tovarășul ing. Alexan- ■ dru Todor, directorul treruperi, nu esteI.G.C.L. Petroșani, ne_a dat asigurări, printre altele, că în „trimestrul 1 aparatele de contracurent, schimbătoarele de temperatură, pompele și Vanele necesare împingerii apei calde de la punctele termice în rețelele din blocuri vor procurate, rămînînd să fie montate". Cucuvinte, 90 la sută cantitatea de utilaje cesare termoficăriâ contractate și asigurate. De asemenea sînt asigurate toate documentațiile, proiectele și finanțările. In aceste zile a fost contractată lucrarea pentru primul nunct s t e r m i c din Petroșani și vor sosi

de în
transformarea microcentrale puncte de ter- Intr-o recentă pe această te-

fi doar alte din ne~ sînt

primele aparate de con- trăcurent din tranșa necesară pentru 1981. Din punct de vedere al obligațiilor care revin beneficiarului sînt create astfel toate condițiile pentru terminarea lucrărilor de termoficare între Paroșeni și Petroșani.In această situație, respectarea termenelor termoficare depinde’ mod hotărî tor de activi ta-■ tea constructorului. In a- nul 1980 conducta de termoficare, în linii mari a fost adusă pînă la centrala termică nr. 10, din Petroșani. Spunem „în linii mari" întrucît, de-a lungul tronsonului Vulcan — Petroșani, conducta arc în_ ............... ... încăizolată și deci e departe de a fi gata pentru probe tehnologice. In urma demersurilor făcute în ziarul nostru prin articolul „Toate forțele folosite din plin pe șantierul termofi- cării", publicat în luna octombrie a anuluj trecut, articol în care argumentam necesitatea urgentării execuției rețelei de termcficare factorii vizați au dat dovadă de receptivitate. Conducerea șantierului Energo-construcția a sporit efectivele pentru accelerarea lucrărilor. Intre, prinderea de construcțiiVioreî STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a,•

Confecționera Eudo_ 
cliia Borca de Ia între
prinderea de tricotaje 
Petroșani, este una din 
cele mai harnice mun
citoare. 1

Colectivul dg oameni ai muncii de la mina Lu- penî a început noul an de muncă cu hotărîrea fermă de a amplifica realizările obținute în anul precedent, de a ridica întreaga activitate productivă la nivelul exigențelor înscrise în documentele Congresului al Xll-lea al partidului. Sarcinile planificate pe acest an sînt simțitor sporite față de cele din anul trecut. Pentru realizarea acestor sarcini și desfășurarea în cele mai bune condiții, a activității de extracție, încă de la finele anului 1980 comitetul de partid, conducerea minei au inițiat o serie de acțiuni de maximă însemnătate. Astfel, în adunarea reprezentanților oamenilor muncii din noiembrie 1980 nu numai că au fost dezbătute cifrele de plan

îi

pe anul în curs, ci mai mult — minerii au venit cu propuneri și soluții tehnice concrete care au vizat direct îndeplinirea chiar din primele zile ale anului 1981 a planului de producție. Tot în scopul realizării ritmice a planului la cărbune, organizați, ile de partid, sindicat, U.T.C., au luat măsuri de popularizare a cifrelor de plan. Au fost dezbătute pe larg, cu toți minerii de aici, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, la Plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 1980.
Marin CUCU, 

secretarul comitetului de 
partid al I.M. Lupeni, 

președintele Consiliului 
oamenilor muncii

Colectivul minei Dîlja 
prin realizările înre
gistrate de la începutul 
anului se situează prin
tre colectivele fruntașe 
ale Văii Jiului. Sarcinile 
de plan la zi au fost 
realizate la nivelul în
treprinderii, în propor
ție de 105,3 la sută, cea 
mai măre contribuție a- 
vînd-o minerii sectoru
lui III, care și-au înde
plinit prevederile 
plan de la începutul 
nului în proporție 
110 la sută, urmați 
;nd de minerii sectoru
lui I cu 106,3 la sulă, 
procent de realizare a 
planului.

Deosebit de impor
tant ! Minerii din aba
tajele tuturor sectoare
lor miniere' Dîlja și.au 
realizat și depășit pro
ductivitatea muncii pla
nificate pentru acest 
gen de lucrări: 110 la 
sută la sectorul I, 121 
Ia sută la sectorul III 
și 123 la sută la sec
torul IV.

La sectorul II al 
I. M.sec ia în acest

de 
a._ 
de 
fi-

A n i n o a s ator care pre- 
x_ _ an ceamai însemnată pondere a creșterilor de plan pe care le înregistrează mina, se desfășoară o vie activitate pentru pregătirea de noi fronturi productive, între care un nou panou de exploatare în stratul 13 și cea dinții capacitate de producție din stratul 15 blocul 0. Brigada la a cărej conducere a fost numit de curînd minerul Dumitru Luca — șefi de schimb Iosif Marica, Augustin As- marandei, Ghcorghe Bondaciuc și Gheorghe Munteanu I —• ocupă locul de frunte ăl entuziastei întreceri a brigăzilor din sector, depășind nivelul planificat al productivității muncii cu 720 kg/post.

(Continuare în pag. a 2-a)

i

generații, vor 
altele, poezia

Rezultatele deosbite 
obținute de brigada 
condusă de minerul spe
cialist Tilu Teacenco de 
la sectorul I al I.M. 
Paroșeni, în exploata
rea complexelor meca
nizate și obținerea de 
producții record, sînt 
bincunoscute.

In imagine destoini
cul șef de brigadă îm

preună cu cîțiva ortaci.

DE LA MINISTERUL 
EDUCAȚIEI Șl 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
Cursurile în învâță- 

mîntul preșcolar, pri
mar, gimnazial și li
ceal se reiau luni, 19 
ianuarie 1981.

„Fiind băiet, păduri 
cutreieram/Și mă cui. 
cam ades lingă izvor...". 
Aceste versuri, cu tar. 
mec amețitor, cum atîtea 
sînt în lirica lui Emines, 
cu, le murmur astăzi 
și.mi reamintesc de un 
moment din vară anului 
trecut, de o întîmplare 
care m.a făcut să le ros. 

tesc (pentru a cîta oară?). 
Era pe marginea unui 
drum din apropierea u. 
nui sat de munte. Un bă
iețaș, care probabil că a. 
vea îh grijă cele cîteva 
oi de prin apropiere, ci. 
tea o carte. M.am apro
piat de el să văd ce ii 
absorbea făptura, gin.

Permanența poeziei
dindu.mă la vreo lectură 
captivantă pentru atîția

■, CU O 
cartea

„Scrisoarea a 
o ediție' din 
Mihai Emi.

copii. Mi.a arătat, 
privire senină, 
deschisă la 
III-a“. Era 
„Poezii" de 
nescu.

Au trecut 
urma multe 
eminesciană va fi citită, 
recitită și recitată de co.

.......................... cu același 
învăluitor 
a noastră, 
sufletului 
o perma. 
de aripa

pii, de noi toți, 
tulburător și 
sentiment că-i 
că aparține 
nostru, că este 
nență neatinsă 
vremii. S.a scris și se vă 
mai scrie mult despre 
Eminescu, despre creația 
lirică, despre proza, tea
trul sau publicistica sa.

Toate, însă, vor reuși 
să limpezească deplin 
acest proces subtil, de 
asimilare alit de firească, 
de naturală, a poetului 
nostru național, care tră
iește atît de pregnant în 
ființa fiecăruia dintre 
noi. Se împlinesc astăzi 
131 de ani de la nașterea 
lui Mihai Eminescu, poe. 
tul de geniu care a sin
tetizat talentul și forța 
creatoare a poporului. 
Vom murmura, cu mare 
bucurie lăuntrică, creații 
de o frumusețe indefini
bilă la care ne întoarcem 
mereu și mereu, ca la un 
izvor pentru înșelații de 
poezie pură și înălțătoa
re.

T. SFAtARU



în actuala situație nu pot răspunde 
la nici una din întrebările puse

Urmare din pag. I)n.n), nu am încărcat debit un singur vagon și trebuie să stăm. Locomotiva s_a defectat și nu se pot manevra vagoanele sub siloz. Uitâți-vă acum la situația transmisă din mină. De la ora 10 rînd pe rînd brigăzile au început să reclame absența vagonetelor goale.Să nu credeți că ziua de 13 ianuarie e o excepție.

Situația se repetă zilnic. Stocul rămas de la O zi la alta este cuprins între 1000 și 1200 tone de cărbune. Chiar și în ziua de 5 ianuarie a rămas un stoc de 600 de tone. Mai mult, vagoanele care ne sînt trimise nu pot fi încărcate la capacitate din cauza cărbunelui rămas sub ele. vreo două zile în8 vagoane nu au intrat de. cît 295 tone de cărbune, azi, după cum ați constatat, doar 312 tone. Nici cel

puțin 40 tone pe vagon.Așa că, în actuala situație nu pot răspunde la nici una din întrebările puse.Scurt și cuprinzător. Este foarte adevărat, mina în prima decadă nici nu 
a putut să-și verifice potențialul productiv. Dar,Cu tot atît de adevărat este urmă în că mina trebuie să-și rea-lizeze sarcinile planificate. Cum vor proceda ? Vom afla și vă vom informa operativ.

HOTĂRÎREA nr. 121980
a Consiliului popular al municipiului Petroșani

pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții 
privind desfacerea și consumul de băuturi alcoolice 

Consiliul popular al municipiului Petroșani ;
Jn temeiul dispozițiilor art. 2 litera b din Legea 

nr. 32/1968, privind stabilirea și sancționarea con. 
travențiilor, precum și ale art. 46 aliniat 2 și art. 
50 litera s din Legea nr. 57/1968, de organizare și 
funcționare a consiliilor populare republicată ;

HOTĂRĂȘTE:‘ Art. 1. Constituie contravenție și se sancționează după cum urmează :a) Vînzarea către populație de băuturi alcoolice de orice fel de către u. nitățile de desfacere a- limentare și de alimentație publică, înainte de ora 10.b) Consumarea băuturilor alcoolice pe străzi, drumuri, în parcuri și pe zonele verzi, in piețe, precum și în orice alte locuri publice din localități, care nu sînt destinate acestui scop.Art. 2. Contravențiile de la articoluj 1 litera a se sancționează cu a- mendă de la 300 lei Ia 500

lei, iar contravențiile de la art. 1 litera b se sancționează cu amenda de ia 200 lei la 400 lei.Art. 3. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se face prin proces verbal încheiat de primari sau împuternicițîi acestora, precum și de ofițerii și subofițerii de îriilițieț.,Art. 4. împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plîngere în termen de 15 zile de Ia comunicare.Art. 5. Plingerea se de. pune la organul din care face parte agentul constatator și se soluționează

în termen de 30 zile de către :a) Comitetul, sad biroul executiv al Consili. ului popular pentru sanc. țiunile aplicate de primari.b) De primar în cazulcontravențiilor constatate de împuterniciții a- cestora, precum și de. către organele locale ale miliției, pentru contravențiile constatate de o_ fițerii și subofițerii de miliție.Art. 6. Contravenției prevăzute de prezenta hotărîre, îi sînt aplicabile dispozițiile Legii 32/1968, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.Art. 7. Prezenta hotă, rîre intră în vigoare in termen de 30 zile de la publicare și afișare.Art. 8. Cu aceiași dată se abrogă Hotărîrea nr. 6/1977.
Președintele sesiunii, 

Petru BARB

Termoficarea
(Urmai e din pag. I)căi ferate .Timișoara care a început lucrările de extindere a gării Livezeni, deviind traseul inițial al conductei . de termoficare, in urma adresei și articolului din ziar ne răspunde : „Plafonul de decontare penfru derocările și zidul de sprijin — din zona gării Livezeni s-a admis ia Banca de investiții din Deva abia în 10 octombrie 1980. Durata de execuție a aces. tei lucrări este de 16 luni, iar termenul inițial, ținînd cont de întîr- zierea de la admiterea la decontare, a fost de 31 decembrie 1980. Șantierul nostru, ținînd cont de importanța acestei lucrări a început lucrarea î- nainte de termen, iar în urma sesizării dv. s-a intensificat ritmul de execuție prin sporirea efectivelor. Șantierul nostru va termina zidul de sprijin din stația Livezeni înainte de termenul prevăzut în contract".Deci, una principale termoficăriirată, astfel incit termenul de execuție: al conductei Vulcan-Petroșani va putea fi . respectat. In acest scop se jmpune încă din prima lună și din primul trimestru ale acestui an, intensificarea lucrărilor de taje. de racordări, conductei în zonele prezintă întreruperi.

conductei în zona de deviere Livezenj să fie posibile -probele tehnologice pe întreg traseul Vulcan — Petroșani.Pentru constructor — Energoconst’rucția Deva — de care depinde respectarea termenelor lucrării de termof'icare a Văii Jiului, în anul 1981 nu mai pot fi admise nici un fel de scuze de „motivări obiective" cum s_a apelat în anul trecut la lipsă forței de muncă. Termoficarea tronsonului Paroșeni — Petroșani poate și trebuie să devină în acest an fapt împlinit.

(Urmate din pag. I)

FLASH
La Uricani, pe strada 

23 August, circulația 
autovehiculelor a fost 
serios “ periclitată de 
faptul că în dreptul u_ 
nui bloc, din cauza unei 
spărturi la instalația de 
canalizare, apa a inun
dat strada Pe o lungime 
de peste 200 m. De abia 

trec autobuzele, ca să nu 
mai vorbim de autotu
risme. Și situația aceas
ta durează de vreo cinci 
zile. Pe bună dreptate 

se întreabă conducăto
rii auto : „In sarcina cui 
cade oare remedierea a- 
cestej stări de lucruri?*'

Gheorghe OLIMPIU

Angajare plenară a colectivului

dîn piedicile de pe traseul va fi înlătu-

mon- ale care Acolounde conducta este pozată pe stîlpi de susținere se cer continuate în ritm susținut lucrările de sudură și ■ de izolație, astfel îneît imediat după terminarea .

De asemenea, la ședința consiliului oamenilor muncii din 7 iandarie a-c. s-a analizat modul de îndeplinire a sarenilor de plan pe luna în curs. Cu acest prilej au fost trasate sarcini concrete lă toate nivelele, brigăzi, sectoare. Intre principalele măsuri luate de c.o.m. se cer a fi menționate ceie privind realizarea ritmică a pro. ducției fizice de cărbune, îmbunătățirea calității cărbunelui, aplicarea noului mecanism ecOnomico-fi- nanciar, reducerea cheltuielilor materiale etc. Pentru a îndeplini, in acest an, planul la producția de cărbune, minerii de la Lupeni își vor axa activitatea pe intensificarea mecanizării lucrărilor din subteran. Asțfel, la ora -actuală am introdus deja, în cadrul sectorului VI, un complex mecanizat. Pî.nă la finele lunii ianuarie

fice de executare a acestora pe zue. Toate aceste masuri politico-organ.za- tbrice vizează în crearea condițiilor pentru îndeplinirea de lună în acest an
esență optime lună pro- lTe. pro_ cu-sens eforturile noastre orientate spre folosi- utilajelor la întreaga capacitate. Pentru buna folosire a

minei Lupenivom mai introduce tot în același sector incă un complex mecanizat. In planurile de muncă ale organizațiilor de bază, sînt cuprinse măsuri care vizează creșterea răspunderii 
comuniste și a preocupărilor pentru sporirea productivității muncii. In a- cest sînt rea lor maiutilajelor, nimerii din ca. 
diul sectorului IV, au preluat inițiativa comunistului Constantin Lupu_ lescu, de a prelungi cu un ciclu ’duratei de funcționare a complexului mecanizat.Pentru rentabilizarea întregii noastre activități, comitetul . de partid, c.o.m. au hotărît urmărirea zil- de bride-nică a consumurilor materiale la nivel de gâzi și sectoare. S.au falcat sarcinile de plan pe decade, s-au elaborat gra-

a ducției fizice și nete, gaiirea temeinică a ducției anuiui, 1981 a prins toate laturile activității productive, inclusiv, cea a organizării și apro-- vizionării fiecărui ioc de muncă cu piese de schimb și materiale. Așa siînd iu. cruriie se poate spune că minerii de la Lupeni au început noul an, primul ai cincinalului calității și eficienței, cu hotărîrea fermă de a realiza ritmic sar- . cinile de plan. Făptui că ia zi, pe luna ianuarie s-a înregistrat un plus de 2290 cinciau cie in eo-
tone cărbune, că i sectoare de producție substanțiale depășiri plan, dovedește odată plus că minerii din lectivul nostru sînt puternic mobilizați în îndeplinirea’ sarcinilor.
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Pruncul, petrolul 
și ardelenii

Pruncul, 
și ardelenii", 
Dan Pița revine la seri
alul de peripeții al celor 
trei frați ardeleni ajunși 
în vestul Statelor Unite 
la sfirșitul veacului tre
cut. Acest al treilea epi
sod din serial vine să 
susțină faptul că wester
nul românesc, căruia cri
tica nu-i acordase mare 
credit, nu es-------------------
te o pastișă .a genului, C'OniCa f,lmU,U’ ci un prile j 
original de a privi, o 
lume apusa și îndepărta
tă prin ochii unor ță
rani ardeleni. O privire 
critică, dublată de bunul 
simț și discernământul 
propriu românului.

Aceleași personaje prin
cipale se confruntă . cu 
noi peripeții in drumul 
lor spre casă. Ion Brad, 
devenit John, (Ovidiu iu. 
liu Moldovan), un dur al 
Vestului sălbatic, gene, 
ros. cinstit și mai ales 
ascultător față de fratele 
mai mare, are de înche. 
iat cîteva „conturi" cu u. 
cigașii ailați în simbria 
unui personaj care tero
rizează orașul. Actorul

petrolul In periplul familiei prin 
regizorul neprevăzute întîmplărV în 

drumul spre casa. Tot 
timpul îngrijorat de soar
ta mijlociului pe care-l 
știe „iute de minie' Tra
ian Brad nu uită de 
nul simț al țăranului 
delean. AfUndu-se 
tr-o dispută surdă 
neștiută cu locuitorii 
Poplaca, se bucură, 

tuși, citul 
lă că li 
va spori fami
lia cu 

suflet, amenințînd 
vocea-i tunătoare, 
neamul Brădenilor nu se va stinge așa cum ar fi 
vrut alții. Pe pămint 
străin se poartă consec
vent, ardelenește, dove- 
dindu-se un patriot în
flăcărat, cu admirație 
pentru Măria sa lancu.

llarion Ciobanii, 
jocul său simp.u.

bu- 
at
in

și 
din 
io
ni
se

un cu 
ea

prin 
fără 

artificii, dă consistență 
și credibilitate icefsona- 
jului interpretat. Mijloa
cele sale de exprimare se 
răsfrihg de la gesturi 
simple la porniri, de la 
vorbe la tăceri grăitoare. 

Noutatea distribuției o 
constituie apariția acte.

Ovidiu Iuliu Moldovan, rului Jean ’ Constantin 
cu o expresie dură, imo- (Preotul) ale cărui far. 
bilă, cu o voce fără in- mec și vervă se revarsă 
flexiuni subtile, schim- într-un personaj wtorese. 
bă convingător registrul ■ Scenariul 
interpretativ devenind 
tandru, cu replici ase
menea unor șoapte învă
luitoare.

Mircea Dlaconu (Romu
lus Bradi si mai ales lla
rion Ciobanu (Talon 
Brad), cel ne care nu 
l-au speriat nici turcii la 

• Plevna, îi vom revedea 
I............ . .......  ................

Și Jiul are nevoie de oa- Aleea Florilor din cartie. meni de gol ! rul Carpați.
© NOI BENZI de mag- • DOTĂRI CULTURA, netofon cu ultimele nou- LE. Clubul cultural Stu_ tați muzicale, înregistrate dențesc a procurat de cu_ în studioul Radiotelevi- ~ ' ziunii, oferă pentru imprimare melomanilor Unita, tea nr. 2 a cooperativei „Unirea" de pe strada Dr. Petru Groza, Petroșani (lîngă restaurantul „Minerul").
• REPARAȚII CAPI

TALE. Lucrătorii E.G.C.L.

și predat constructorului amplasamentul complex. Va în apropierea : lui „Perla".
O DIN

FOTBALULUI VĂII JIU-Tînărui fotbalistLăsconi, . component . al. lotului național de juniori a marcat intr-un recent meci cu echipa Australiei un gol care a cintărit greu la victoria cu 3—0, avind o aa demarat în aceste zile contribuție deosebită la lucrările de reparații capitale la blocul 3 de pe

acestui fi amplasat restaurante- «

• UNITATE DE REPA. 
RAȚII RADIO. O nouă u- nitate pentru reparații radio a deschis cooperativa lui. „Unirea" lîngă agenția Loto pronosport de pe strada Unirii din cartierul Aeroport.

• COMPLEX ALIMEN. 
TAR. In anul acesta în o. rasul Vulcan va fi dat în folosință un mare complex de alimentație publică. In aceste zile a fost eliberat înscrierea celorlalte doua.

PEPINIERA rînd costume populare în valoare de aproape 100 000 lei. Urmează să reactiveze și formațiile care le folosesc !... IIRubrică redactată de 
Mircea BUJORESCU

lui Francisc 
Mnnteanu este fio?. și 
plin de bun simț ca de 
altfel . și muzica ce se 
adaptează genului .Prun, 
cui, petrolul și arde’enii", 
Ulm atractiv, lasă des
chisă acțiunea pentru un 
nou episod al serialului.

Ion DULĂMIȚĂ
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Două discipline de bază ale mecanizării

Munca și învățătura
Satisfacții și împliniri 
obținute prin muncă- Cu mult înainte de a intra depăși greutățile. Cum la în pensie, bătrînul Ion șut n.am avut nici o ne- Zgripcea a luat o hotărîre înțeleaptă; și-a adus fiii tocmai din Cărpinișul Gor- jului la mina Lonea, Ion a ajuns miner priceput, iar prîslea, Aurel, lăcătuș. Așa procedează de fapt toți minerii care-și iubesc meseria și totodată insuflă fiilor lor dorința de a le fi demni continuatori în breasla vredniciei. Frații Zgripcea au însă. conștiința și voința continuă todepășire, dacă Ion a termina de curînd dreptul, ambițiile lui Aurel s-au dovedit mai vaste, mai profunde, deși i-a fost _poate mai greu. A terminat t-jrit este însă că dacăaltăda_ mai întîi liceul seral, apoi împreună cu soția sa Silvia au reușit în toamna trecută ia Institutul de mine, subingineri —- seral, iar cumnatul său, Dumitru Mărgu- iescu, mecanic la pompe, tot de la I.M. Lonea, la ingineri. Performanța ,,în familie'1, mai ales că primele note ale sesiunii inaugurale S-au dovedit peste așteptări, ne-a îndemnat să-i descoperim secretul.— Să termini liceul la seral e greu, mărturisește Ion Zgripcea. N-aș fi reușit dacă n-aș fi avut sprijinul și înțelegerea ortacilor mei din sectorul VII, din echipa lui Dorel Marioane. Or, lăcătușii Nicolae Mihăilă, Gh. Ienulescu, loan Astaloș, Carol Buday, Șerban Nicolae, m-au îndemnat să nu mă dau bătut, au făcut ca programul meu de lucru să-mi permită să frecventez cursurile. Apoi, în vară, mi-au ținut pumnii pen. tru examenele de la institut....Pe masa din sufragerie stă deschis cursul de geometrie descriptivă. Pînă vine Silvia, Aurel mai rezolvă treburile gospodărești. De copil au grijă socrii, altfel nu s-ar descurca. învață împreună șf evident buna pregătire e răsplătită de 1note bune. 1— Ca muncitor în sub- lteran, ai avut greutăți cu iînsușirea materiei ? (— Disciplina din subteran m-a pregătit pentru a

implantată In lordeau-

motivată sau învoire, tot așa și la cursuri. Or, astfel, parcurgem materiile fără capitole ,,goale‘‘. E drept, la 30 de ani, nu e ușor să renunți la multe lucruri. Curaj am avut întotdeauna, știam doar să atîția muncitori de la Loiiea au ajuns specialiști cu diplomă. Chiar acum între colegii mei mai mari se află lăcătușul loan

doar o noțiune abstractă, ci a ajuns să devină realitate. Or, în Vale nu puține sînt brigăzile conduse de maiștri, de subinginerl, chiar de ingineri. Cine n-a auzit de maistrul Lupules- cu sau de inginerul Bolosin de la Lupeni, care conduc formații la abatajele cu complexe mecanizate ?Timpul studentului Aurel Zgripcea,
SA MUNCIM SI SĂ TRĂIM 2 

> IN CHIP COMUNIST -• *Bobar, frezorul Vladislav Toth de la secte rul VIII e- lectromecanic și alții. Impor-tă a urmă seralul însemna a-ți satisface o ambiție vană sau a găsi un locșor mai cald, acum această performanță este impusă de necesitățile mecanizării complexe a muncii în abataj. Mă gîndesc la mine. Ce știa sudorul Ion Zgripcea în urmă cu 12 ani, cînd a venit din școala profesională? Or între el și absolventul liceului seral și studentul de azi există c mare diferență de cultură generală, dar și ca nivel de cunoștințe tehnice. Maistrul nostru Iosif Duc ne spune să învățăm mereu, fiindcă minerul-tehnician nu este

după ieșirea din șut, este dijmuit. Se a- propie un e- xamen dificil. Iată de ce l-am lăsat a.plecat asupra cursurilor des_ cifrînd tainele geometriei împreună cu soția. Și ca ei sînt atîția Ia Lonea si în Vale. Ceea ce impresionează însă este faptul că a- cești tineri nu au doar ambiția de a fi titrați, dimpotrivă, setea de autodepă- sire este alimentată de convingerea că pentru a face față sarcinilor mecanizării complexe trebuie să învețe mereu. Iată dar un demn exemplu de înaltă conștiință muncitorească, exemplu care demonstrează totodată capacitatea lor tehnică și. largul orizont de gîndire, de afirmare a personalității profesionale și etice.
Ion VULPE

Ultima zi a anului 1980 a coincis pentru comunistul Alexandru Mulea, lăcătuș la atelierul de confecții metalice de la Prepa- rația Coroești, cu ultima zi de lucru. După 40 de ani de muncă Alexandru Mulea, felicitat de toți colegii de atelier, și-a luat rămas bun de la uneltele cu care a confecționat pe parcursul anilor sute sisute de coșuri de centrifugă,. destinate secției depreparare, urmînd ca de acum încolo să petreacă în tihnă anii unei pensii zăr, Lenuța Enache, Elisa- binemeritate.■— Nici nu-mi vine să cred, ne mărturisește cu emoție Alexandru Mulea, că mă despart de acest colectiv cu care m-am obișnuit atît de mult, conside- rîndu-1 ca o a doua familie a mea. Cu multi ani în urmă, în 1924, am venit în Valea Jiului împreună* cu familia. Tatăl meu era hc- tărît să lucreze la o mină. Aici am cunoscut viața grea a minerilor, munca pe care o desfășoară in subteran. In această perioadă mi_am clădit o avut satisfacții prin munca pe fășuram și am în rîndul celor mai des_ , tcinici fii ai clasei noastre muncitoare, devenind membru de partid.— Am lucrat mult timp alături de nea Mulea, ne spune tînăra Șimina Asan_ dei, proaspătă absolventă

a facultății de subingineri a Institutului de Petroșani. Eu, ca și colege ale mele am avut multe de învățat de comunistul Alexandru Miilea, atît pe linie profesională cît și în ceea ce privește conduita etică. Am primit totdeauna multe sfaturi cu privire la pro- • blemele solicitate. Nea Mu.lea a fest pentru mine cît și celelalte fete din echipa de confecții metalice —, Florica Nicolaescu, Mariana Amuntencii, Maria La_

mine altela

Lakatoș, Maria Sin- — un vrednic peda- și un inițiator în tai- meseriei. Ceilalți code muncă. Iuliu Luea,
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Iosif Pricop, din Petroșani, avea dd executat o pedeadpsă de un an și jumătate la locul de muncă, clemența legii, ar fi avut darul să_l convingă de un adevăr elementar tul, ci doar cinstită oferă material și moral al a- firmării personalității umane. Din păcate, I.P. nu a înțeles intenția completului de judecată, după cîteva luni de eschivare de la locul de muncă a fost arestat, urmînd să execute pedeapsa în penitenciar.

- că nu fur. munca cadrul

familie, am deosebite care o des- fost primit

beta zian gog nele legiAlexandrii Ficior, Alexandru Sicomaș, Vasile Hăr_ șan, Nicolae Saucă își exprimă aceleași bune aprecieri despre munca și activitatea desfășurată de fostul lor tevarăș de muncă, Alexandru Mulea.După o viață petrecută în vîrtejul continuu al muncii productive, cu conștiința datoriei împlinite, lăsînd vrednici urmași for- . mâți ca meseriași, ca cetățeni care să-i. urmeze e- xemplul, comunistul Alexandru Mulea se desparte de un colectiv de muncă harnic și priceput cu satisfacția datoriei împlinite.
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Ștefan NEMECSEK
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De -la o inimă la alta
• Intr-o scrisoare plină de obidă, administra, 

torul Asociației de locatari nr. 7 A din cartierul 
Aeroport al reședinței de municipiu ne aduce Ia 
cunoștință că Alexandru Simonfi, de profesie 
cizmar, dar neîncadrat în cîmpul muncii, este 
debitor asociației cu suma de 4036 lei, cheltuieli 
de întreținere neachitate la vreme. Prin*sentin
ța civilă nr. 3677 din 7 XI 1980, s-a dispus e- 
vacuarea rău.platnicului și achitarea sumai da
torate, totuși el continuă să.și ignoreze obligați
ile de locatar. A tolera o asemenea atitudine 
înseamnă a da apă la moară modului de viață, 
parazitar, care sfidează cu bună știință legile

nereguli, fără a da detaliile necesare, iată de ce 
îl invităm să treacă pe la redacție sau să adre
seze consiliului popular Uricani pentru a se 
verifica aspectele semnalate. Altfel anonima nu 
depășește stadiul de intenție de calomnie.

și normele de conviețuire civilizată, iată de ce 
invităm organele în drept să-și facă datoria. Fi
indcă se știe, buruienile care năpădesc ogorul 
trebuie combătute prin erbicidare, siau smulse 
din rădăcină, pentru a nu se înfrupta din gene
roasa sevă a pămîntului, cuvenită plantelor fo.

lositoare. Comparația funcționează și in i-elațiile 
umane ; nu putem admite ca un individ să-și 
bată joc de eforturile societății noastre pentru 
înălțarea unor blocuri spațioase confortabile. 
Să stea în ele cine le merită, cine Ie respectă.

• Un grup de feme; din cartierul vulcănean 
Coroești ne sesizează asupra traiului parazitar și 
jocului „de_a încadrarea" în care se complace 
un tînăr, S.B. din Vulcan. In acest sens vom 
întreprinde o anchetă, dar le rugăm să sesizeze 
și organul local de miliție pentru a întreprinde 
măsurile de rigoare.

• Un anonim din Uricani ne sesizează unele

, TIRG RATAT. In cea j de.a doua zi de tîrg a j acestui an, Edike Ham- 
! za, din Vulcan s_a în- ; ființat în piața agroali. ! mentară din Petroșani, ; dar nu cu intenția de■ a-și completa cămara, j ci pentru a „inventaria" j buzunarele cumpărăto.■ rilor. Surprinsă în fla- j grant delict, a fost con- I dusă, fără prea multă I tîrguială, la sediul mi- ; liției municipale, pentru I a se pune capăt „ocu_ ; pației" sale falimentare, i în totală contradicție cu ; climatul vieții noastre I sociale.I TENTATIVĂ ABAN- 
; DONATA. Gheorghe I Dosza, din Petroșani, intenționa să ajungă recordman absolut în materie de trai parazi. tar și furturi în dauna avutului obștesc și particular. După 11 tentative reușite de furt, i a fost „suspendat" din viața socială, sancțiunea dictată în temeiul legii avînd darul, măcar în ai doisprezecelea ceas, să_i deschidă bine octyi asupra adevăratelor valori etice ale societă. ții noastre. Cea 12_a tentativă nu mai avea deci loc,cordul de tristă aminti, re va fi totuși „omologat" și punctat cu o bonificație substanțială de... completul de judecată.
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In cadrul atelierului S.U.T. Iscroni ce aparține 
I.C.M.M._ului, alături de-meseriași cu vechi stagii 
de activitate, lucrează numeroși tineri care se evi
dențiază prin calitatea lucrărilor executate. Fotografia 
o reprezintă pe utecista Elena Pintea, -care execută 
cu multă- atenție perfecționarea unui set de prezoane 
pentru autovehicule.
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Se vedea de departe că 
finul era aghesmuit și 
că in centrul municipiu, 
lui mai funcționează în
că acel local de tocat ba
nii și vremea, porționate 
in „rînduri" de alcool 
botezat de două ori pînă 

'la (și în) masa consuma
torilor)

—Naș le, să n-am parte 
de ce văd în fața ochilor 
dacă nu luăm una mică.1 
Fac eu, cinste... S-ascul
tăm „Sîrba monetaru
lui", să zornăie arcușul 
să ajungi gestionar la 
„Lacătu’" dacă nu vii.

Nașul, care se visa u. 
neori că se află sub la- — cât, tot un calvar de so
iul cu „legea opșpe", 
scuipă în sin și după o 
„pușche pe limbă", își 

puse în șpăngi rubedenia.
— Bă, tu ai cumpărat 

vreo carte în viața ta ? 
Finul rămase trăznît. 

Pironit, cu ochii bulbucați 
pe chelia celui care dic
tase prețul cel mare la 
nunta cu dar, ca un bi

bliofil înveterat pe co
perta colecției „Globus", 
pe care arareori o vezi 
în librării. Se aude însă 
că unii au o vedere tac
tilă și că descoperă co
lecția pe sub mină.., Su
părat, finul îi întoarse 
spatele, îl ocoli multă

îi dăduse, sfatul cu cărți
le, fiindcă nu-și mai pri. 
mea tainul noutăților e- 
ditoriale. Cu zîmbetu.i 
convențional, oricare li- 
brăreasă îl anunța _ că 
finul procurase ultimul 
exemplar din fiecare 
best-seller. După zile deBibliofilul moralist

— Foileton —

vreme. Dar o schimbare 
se petrecu în viața -lui. 
Zic invidioșii că și in 
barul din sufragerie a- 
menajase o bibliotecă, 
devenise clientul numărul 
unu al librăriilor. Cu 
timpul'nașul află de me. 
teahna biblioiilă a linu
lui, în care căzuseră chiar 
și ospătarii care-l ser
veau cu otita esîrdie, 
chiar cînd era în stare de 
„imponderabilitate", ba 
chiar blestemă clipa cînd

frămîntare, își imploră 
finul să-i cedeze exem
plarele de prisos.

— Cu dragă inimă, răs
punse flatat finul, numai, 
naș’le, fiecare carte 
trebuie „udată", fac eu 
eu cinste.

Și așa ajunse nașul 
un alcoolic tară pereche. O- 
dată, la parafarea lichi
dă a unui nou tîrg, nașul 
beat turtă îi aruncă în 
obraz finului o bănuială 
încolțită de mai multă 
vreme

— Fin'le, tu cumperi 
cărți numai să nu ajung 
eu la ele... Ultimele pe 
care mi le-ai dat nu 

aveau nici măcar paginile 
tăiate.

— Da nășicule scump, 
eu nu mă prea omor cu 
cititul, am vrut doar 
să-ți dovedesc că prea 
multă carte strică..., Ha, 
ha, ha, mai luăm un 
rînd ?

Nașul - rămase interzis 
de parcă cineva l-ar fi 
anunțat că inopinant, 

' de.a adevăratelea, îi vin 
revizorii la inventar.

Andrei APOSTOL
P.S. Intimplarea nu 

are de.a face cu librări
ile din municipiul nos
tru, unde, de multă vre
me nu se aude de noutăți 
editorialei. De aceea

' orice, aluzie la adresa lu
crătoarelor din aceste
unități comerciale este 
departe de intenția auto
rului.
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Din tarile
MOSCOVA 14 (Ager

pres). In cadrul acțiunilor 
de modernizare a parcului 
de mașini destinate agri, 
culturii, în Uniunea Sovie. 
tică a fost realizat un nou 
tip de autocamion pentru 
agricultură care poate fi 
basculat în trei părți și 
care poate fi amenajat 
pentru transportul diver
selor produse agricole, in
clusiv al cerealelor prin 
supraînălțarea bordurilor. 
Capacitatea de încărcare a 
noilor mașini cu remorcă 
este de 15 tone.

BELGRAD 14 (Agerpres). 
In următorii cinci ani, 
producția de cupru a eoni, 
plexului minier și metalur
gic „BOR“ din Iugoslavia 
va atinge circa 93 000 to. 
ne pe an. Din această can
titate, aproximativ 30 000 
tone vor fi prelucrate în 
cadrul complexului, iar 
restul va fi livrat altor în. 
treprinderi de profil din 
Iugoslavia. Se prevede, de 
asemenea, exportul cupru, 
lui, dar sub forma unor 
produse cu un înalt grad 
de prelucrare.

ULAN BATOR 14 (Ager
pres). Formarea de cadre 
calificate în diverse sec
toare ale economiei națio
nale constituie una din 
principalele preocupări ale 

învățămîntului mongol. Ins. 
titutele de învățămînt su
perior și mediu tehnic, 
școlile profesionale for
mează în prezent zeci de 
mii de specialiști pentru

socialiste
economia națională. Cea 
mai nouă instituție de în
vățămînt construită în 
Mongolia este școala tehni
că a industriei ușoare și 
alimentare din Ulan Ba
tor, care și-a deschis por
țile în toamna anului tre
cut. i : '

★
HANOI 14 (Agerpres). In 

provinciile meridionale ale 
Vietnamului au fost reali
zate, în cursul ultimilor 
cinci ani, importante lu
crări de hidroameliorații și 
amenajări de sisteme de 
irigații. Lungimea totală a 
celor 22 de canale princi
pale ale acestor sisteme 
este de 430 kilometri.

„Acceptăm o O.N.U., dar
CAIRO 14 (Agerpres). Organizația pentru Eliberarea Palestinei va accepta orice soluție inițiată de Organizația Națiunilor U- nite pentru . problema palestiniană — a declarat președintele Comitetului Executiv al OEP, Yasser Arafat, într-un interviu a- cordat revistei egiptene „Al Chaab". El a subliniat că are în vedere o soluție elaborată de O.N.U. „Națiunile Unite sînt necesare, a adăugat ei, pentru că a- '■ van nevoie de garanții în

administrație nu o tutelă"ternaționale privind securitatea statului nostru împotriva acelora care ne tratează ca cetățeni de categoria a zecea".Yasser Arafat, a menționat că acceptă, de asemenea, „administrarea" . Ci- siordaniei și Gâzei de către Națiunile Unite pe o perioadă de tranziție de 3—6 luni, la sfîrșitul căreia a- ceste teritorii să fie remise palestinienilor- „Acceptăm o administrație '. a O.N.U., dar nu o tutelă" a precizat el.
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FILMEPETROȘANI — 7 
iembrie: Fericirea tr-o casă veche ; 
publica i Cînd voi veni uriaș;Pruncul, petrolul și ardelenii. . ,PETRILA: Comedie de modă veche.LONE A : V-is de glorie.ANINOASA: lnchi-riem apartament cu copil.VULCAN — Luceafă
rul : Ultimul sentiment;pe Nil, serijle Î-II.

No. din-
Re_ 
de-

Unirea :

Muncitoresc: Taina 0- rașului.URICANI; Vacanța la unchiul Toma.
TV9,00 Teleșcoală. 10,50 Pagini din istoria teatrului românesc. Reluarea. episodului VI. 12,00 Roman foileton. Trecea 

un călăreț. 12,50 Telex. 16,00 Telex. 16,05 Invă- țămînt-edueație- Curs de limbă 16,45 Teleșcoală. Viața culturală. Baschet feminin.Film serial pentru copii : Buralino. Episodul 2. 19,00. Telejurnal. 19,20 Ora tineretului.
Muncitoresc: Moarte “pe Nil, serijle I-II.LUPENI — Cultural tSecretul

16,25 rusă. 17,0518,0018,35

nisipurilor ;
20,00 Călătorie în univers. 20,50 ■ Concert simfonic extraordinar. 22,00 Telejurnal.

PREMIERUL Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. 
Coreene, Li Giong Ok, și-a 
încheiat, miercuri, vizita 
oficială de prietenie efec
tuată în R.P. Chineză, ‘în 
cursul căreia a avut con
vorbiri cu Zhao Ziyang, 
Premierul Consiliului de 
Stat al R.P- Chineze. și 
cu alte oficialități ale ță- 
rii-gazdă. Potrivit relată
rii agenției China Nouă, la 
încheierea vizitei cei doi 

premieri și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele 
fructuoase ale întilnirilor 
care au avut loc, expri- 
mîndu-se dorința dezvoltă
rii în continuare a relați
ilor de prietenie chino-co- 
reene.

„IN ANUL 1979, în lume au murit 13,6 milioane

de copii sub vîrsta de cinci ani, cea mai mare parte dintre e; in țările sărace. Aceste decese sînt atribuite -unor boli transmise pe calea apei“, scrie o publicație a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P-N.U.D.)
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asupra nivelului șomaju
lui, dat publicității de gu
vernul de la Ottawa, se 
arată că, în decembrie a- 
nul trecut, în Canada erau 
înregistrate 856 000 de per
soane aflate în căutarea 
unui loc de muncă. Aceas-

tă cifră este echivalentă cu 
7,4 la sută din totalul 
populației active, față de 
7,3 ia sută — în noiem
brie anul trecut.

LA PRAGA a fost semnat acordul privind schimburile de mărfuri între Cehoslovacia și R.D.G. pe perioada 1981—1985. Volumul acestor schimburi va crește în perioada respectivă cu 20 la sută față de perioada precedentă de cinci ani.

întreprinderea minieră Uricani
| încadrează direct sau prin transfer:

— mineri (și pensionari) 
pentru cariera Mîrșevoni — subteran.

Retribuția și condițiile de încadrare sînt 
cele prevăzute de legile nr. 12/1971 si 
57/1974.

■

In Sahadar,
SAN SALVADOR 14 (A- gerpres). Elementul calitativ nou aj evoluției situației . din Salvador in cea de_a patra zi de la declanșarea de către forțele insurgente a ofensivei generale împotriva trupelor ră- mase fidele juntei de guverna nun t — junta care s-a dovedit incapabilă să rezolve gravele probleme social-politice și economice interne — îl constituie hotârîrea Frontului Fa_ rabundo Marti pentru Eli. berare Națională de a-și regrupa forțele. Regruparea ale loc în vederea lansării unei operațiuni de anvergură, în următoarele zile. Cele mai recente informații parvenite din

Salvador pe calea undelor sau prin telex atestă că forțele insurgente dețin in prezent controlul in o- rașele Chalatenango, Santa Ana și Auachapan, precum și în alte aproximativ 20 de localități de mai mică importanță.Postul „Radio Libera- cion" a arătat că insurgenții ocupă poziții* strategice în zece dintre cele 11 departamente ale țării și că se pregătesc pentru d acțiune coordonată pe toate fronturile. ■Greva politică generală, declarată de Frontul Democratic Revoluționar din Salvador — de opoziție continuă.

SAN SALVADOR 14 (A. gerpres). Postul de radio „Liberacion" al Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (FMLN) din Salvador, care emite din clandestinitate, a a- nunțat că s_a înființat Comisia diplomatică comună a FMLN și a Frontului Democratic Revoluționar. 'Intr-o altă emisiune a postului de radio se arată că forțele insurgente au preluat complet controlul asupra localității San Vincente. Forțele guvernamentale. au deschis focul asupra populației civile din acest oraș, ca- și din localitățile Santa Clara și A_ pasatepeque, .virtual controlate de FMLN, arată postul de radio amintit.

Capriciile vremii
CIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). Șaizeci de ' mexicani au murit din cauza frigului la Ciudad de Mexico, în primele zile de iarnă, a anunțat servi, ciul medico-legal din capitala Mexicului.Consiliul municipal precizează că au fost luate măsuri pentru ajutorarea populației lipsite de hrană și locuințe adecvate și care se află intr-o situație gravă în condițiile valului de frig care s-a abătut asupra capitalei mexicane.
WASHINGTON* 14 (A- gerpres). întreruperi ale curentului electric, porturi ale căror ape sînt cuprinse' de ghețuri, turiști surprinși în haine subțiri pe plajele din Florida, numeroase perturbații ale activităților economice — a- ceștia sînt termenii în care agențiile internaționale de presă prezintă e- fectele valului de frig care s-a abătut în ultimele zile asupra teritoriului american ce . cunoaște, potrivit aprecierilor, cel mai rece sezon cunoscut de S.U.A. în ultimul secol.

„Prețurile alimentare - o surpriză neplăcută"O statistică mai puțin cunoscută din S.U.A. Indicele Prețului la Producător (I.P.P.), dă la iveală un mesaj de rău augur. I.P.P. urmărește preturile la care firmele americane își vina între ele produse, precum chimicale, mașini, combustibili, alimente. E_ Xistă mai multe modalități de măsurare a inflației și l.P.P. e una dintre ele, In luna iulie, potrivit acestor ultime cifre, l.P.P. a fost împins abrupt în sus de prețurile alimentare ridicate — în special la ce-, reale, carne și păsări. De-a lungul primăverii LP.P.-ul pentru produse finite (între care se includ alimentele) a „urcat“ în- tr_un ritm, relativ modest, de o jumătate de pre cent pe lună. Dar în iulie, el a crescut brusc, cu 1,7 la sută. Unul din motive a constat în seceta care a afectat părți ale teritoriului american și în efectul ei asu

pra recoltelor. Altul — cheltuielile sporite ale crescătorilor de animale și păsări. Aceștia au trebuit să reducă producția o vreme, iar efectele încep să se manifeste in preturi. Prețul păsărilor cu ridi

„Goldman Sachs and Co.“, firmă specializată în investiții bancare. afirmă că există si c altă posibilitate — nu o . probabilitate, subliniază ei. dar o posibilitate. Ei se referă la ceea ce numesc recesiunea cu
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cata a crescut, numai in luna iulie, cu 28 la sută. Prețurile alimentare sînt nctorii pentru instabilitatea lor și statisticile unei luni nu reprezintă o tendință. Dar această ultimă statistică este în mod categoric o surpriză neplăcută.Mai pare încă probabil ca recesiunea să se apropie acum de punctul maxim și economia să intre într-o redresare lentă. Dar specialiștii de la

dublă cădere. Prezenta, recesiune ar putea fi urmată de o scurta redresare și, apoi, de un nou declin. De ce? Principalele cauze ar consta in stagnarea, actualmente vizibilă, a economiilor vest-europene si' în e- fectele secetei asupra inflației în S.U.A.Această neplăcută posibilitate ilustrează faptul că tehnicile familiare si convenționale de politică economică nu maj oferă șabloane sigure. In cursul re

cesiunilor anterioare, guvernul putea în deplină siguranță să sporească) cheltuielile și să reducă rata dobinzii pentru a stimula economia și a crea locuri de muncă. Pericolul inflației nu venea decît mai tir- ziu. cind procesul de redresare era în plină desfășurare. Dar în aces. an de recesiune, două surse importante de inflație sînt complet în afara posibilităților de acțiune ale guvernului american — creșterile de' preturi ale petrolului din străinătate si vremea rea din America de Nord.Dubla cădere este încă, improbabilă, dar orice indiciu al unei inflații ridicate în cursul iernii viitoare o face mai puțin improbabilă. l.P.P—uI referitor la alimente este numai un prim indiciu, desigur, dar care arată, în același timp, un curs într-o direcție defavorabilă. (Agerpres)

Baza turistică B.T.T. „Valea de Pești"
încadrează urgent:

— contabil principal
— conducător auto
Condițiile de retribuire și încadrare sînt 

cele prevăzute în Legea 12/1971 si Legea 
57/1974. ’ .

Cei interesați se pot 'adresa Filialei 
B.T.T. Petroșani, telefon 41098.

strada Aleea C.F.R. nr. 9,

încadrează urgent pentru activitatea de 
service și asistență tehnică la produsele fa
bricate de întreprindere și în exploatare la 
unitățile miniere din Valea Jiului.

— un inginir, specialitatea* mecanică 
(electromeca nică)

— un inginer, specialitatea electroteh
nică

— 5 electricieni, categoria 3—6

— 5 lăcătuși, categoria 3—6

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 și respectiv nr. 
57/1974.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta
bil. în Petroșani.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-învățămînt-retribuire (telefon 
33970, interior 117 sau 160).

Mica publicitateVIND pești exotici și acvariu. Adresați Lonea, cartier 6 August bloc 6 ap. 4, între orele 18—21. (36)PIERDUT carnet de student pe numele Savă Or- tensia, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (33)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Miîler. Martin, eliberată de I.M. Lonea. Se declară nulă. (34)PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Cotigă- Mariana, eliberată de I.R.I.U.M. Petroșani, Se declară hulă. (39)PIERDUT geantă neagră cu baretă conținînd acte diverse. Rugăm găsitorul a se adresa strada Independenței Bloc 4 ap. 3, Lo- 
ghin Vistina, Aeroport — Petroșani. (37)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Popa Lucreția, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (38)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr, 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (sec(ii). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


