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Mecanizare H Productivitate K Rentabilitate

Trei întreprinderi miniere

Plus 1000 tone de cărbune
într-o singură zi

a

Oamenii 
faptelor, 
faptele 

oamenilor In secția de bobina.)LR.1.U.M.P. Petroșani sînt oameni ce nădejde. Conti- nuînd rezultatele bune obținute în anul trecut meseriașii secției și-au depășit și în acest an sarcinile de plan lunare în medie cu 9 la sută. Luna aceasta, ca urmare f a cererii crescinde din partea unităților miniere de motoare pentru transportoare cu raclete, au fost deja pe bancul de lucru un număr de 150 motoare față de 130 planificate cu puteri variabile înccpînd cu 5,5 kW pînă la 40 kW, Recent, echipa co; dusă de Ludovic Bicskey sub lui tr-o la

Trei întreprinderi minie— Lonea, Lupeni și riera Cîmpu lui Neag extras peste sarcinile plan, într-o singură zi. 26 martie, l()00 tone cărbune, realizare care cum, în zilele premergătoare marii aniversări a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, capătă noi și importante semnificații, demons-, trînd cu puterea de convingere a faptelor profundul atașament al minerilor la întreaga politică economică a partidului și statului nostru. Dacă pentru mina Lupeni și cariera Cîmpu lui Neag depășirea sarcinilor zilnice de plan constituie un fapt obișnuit, întreprinderile amintite remarcindu-se în mod deosebit prin constanta realizărilor și ritmicitatea de-, pășirilor, plusul înregistrat

ca- au de în de a-
de minerii de la Lonea — aproape 300 tone de cărbune extrase peste planul zilei — constituie un adevărat reviriment.Succesul obținut de minerii de Ia Lonea, acum, în pragul încheierii primului trimestru al cincinalului 1981—1985, înseamnăun pas înainte, un pas ho- tărît pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor plan ale lunii martie de și totodată spre recuperarea șl ' reducerea considerabilă a minusului acumulat în prima lună a anului.Prin depășirile înregistrate în ziua de 26 martie, mina Lupeni a totalizat un plus de 4000 tone de cărbune peste prevederile a- cestei luni, jar carieră Cîmpu lui Neag a trecut de 2000 tone. de cărbune extrase suplimentar in ceeasi perioadă.

îndrumarea maistru- Francisc Lazăr. prin- intervenție operativă avaria unui turbocom-presor de la mina a scurtat termenul nere în funcțiune de ore. Pentru a
Uricani de pu- cu 42 asiguracontinuitatea lucrării, e- feetivul echipei a fost împărțit în două schimburi a 12 ore fiecare. S-au distins în mod deosebit Virgil Dumitrică. Rodica Alicii. Dumitru Cercel. Dumitru Costache și Imling Oscar,, ■ /
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Acțiuni susținute în organizațiile de sindicat 
în sprijinul creșterii producției de cărbune

Zile de producție mărilă• La mina Paroșeni, producția suplimentară de 5000 tone cărbune obținută de la începutul acestei luni pînă în data de 24 martie nu este socotită nicidecum o limită a posi- sibilităților acestui rimentat colectiv. expe- _.._________   însuflețiți de hatărîrea de a spori realizările trimestrului, minerii din abatajele mecanizate au răspuns recent, unei inițiative a grupelor sindicale de a participa la o nouă zi de pro
ducție mărită, în întîmpi- narea apropiatului Congres al U.G.S.R. Conducerea întreprinderii, corpul firmă orientarea tehnico-ingineresc din cadrul sectoarelor, . secretarii birourilor organizațiilorde bază și responsabilii

ganizarea șl desfășurarea întrecerii socialiste, acțiune din care fac parte a- ceste zile de producție mărită. Pregătite atent, zilele record, care dau măsura capacității profesionale a colectivului, conțin preocupări mult mai diverse, conducând la antrenarea unui mare număr de muncitori la găsirea de noi rezerve 
să amintim în acest context, îmbunătățirea indicelui de folosire a fondului de timp ca efect al intensificării acțiunilor educative întreprinse în grupele sindicale și la nivelul . comitetului sindicatului pe întreprindere.;• Sînt evidente, și la mina Petrila, strădaniile

grupelor sindicale au urmărit cu atenție realizarea preliminarului la fiecare loc de muncă, acționînd o- perativ pentru a sprijini formațiile de lucru în depășirea randamentelor și a productivității muncii în cărbune. Alături de mineri, personalul TESA și echipele de întreținere au contribuit la asigurarea rinei bune aprovizionări teii- interne. Este suficient nico-materiâle și Ia desfășurarea normală a transportului minier. Rezultatul obținut, miercuri. 25 martie, peste 500 tone extrase în plus față de plan, con- constan- tă a acestui colectiv pentru valorificarea tuturor resurselor, de creștere . a producției'de cărbune.Grupele sindicale se firmă tot mai mult ca cadru propice pentru 2-a)
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Șeful de brigadă Gri gore Circov și ortacii loan 
Tomulescu, Fraricisc Bertalan și Carol Gaier, cîți- 
va dintre fruntașii sectoru lui V de Ia I.M. Dilja.
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Dezbatere politico-ideolosicăliul șefilor de unități, personalul TESA și lucrători comerciali din . ! cadrul I.C.S. Mixte Lu- • .5 î . â
5 
I

Joi, la Lupeni, în organizarea Consiliului o- rășenesc de educație politică și cultură socialistă, s-a <‘ dezbaterea pe tema 
„Munca politică și i- 
deologică în sprijinul 
formării omului nou cu 
o conștiință socialistă 
înaintată". Au participat membri ai organelor de partid. U.T.C,, sindicat, O.D.U.S., comisiei de femei, c.o.m, consi-

desfășurat peni.Acțiunea se înscrie în multiplele manifestul i ce au loc in Valea Jiului, ca și în întreaga țară, în întîm- pinarea glorioasei aniversări a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român.

Trebuie intensificate acțiunile 
de ordine fi curățenieMarți, 24 martie a.c. am parcurs cîteva cartiere, .-din Petroșani. Unul din ni-1 sabilul blocului nr, din strada Republicii, Stelian Crlsțeă, scrisoare adresată, dacției. Cităm din ceasta: lui 1980, blocului nostru au venit constructorii cu magazii și materiale pentru a construi tacă două blocuri. Le-au construit, le-au dat în folosință șiau plecat, fără însă a lă-șa locul, adică zona verde a blocului 103, așa cum ție metalică un contai-au găsit-o. Acum, cînd a ner gol și o grămadă de

reperele urmărite reclamase respon- - - 103
ii 

într-ore- a- „In primăvara ta apropierea

sosit primăvara, sîntem puși in situația de a nu putea face ordine și curățenie în jurul blocului din cauza resturilor de materiale și a trei barăci a-
Raid-anchetă

bandonate, după cite vede, în apropierea cului nostru".La fața locului am zut împrăștiate Peverde a blocului 103 bucăți mari de prefabricate din beton, o construc-
se blo-vă- zona

cenușă depusă pe spațiul de parcare pavat (?■), numeroase capete de cablu, pietre etc. Tot aici, adică între blocurile 103 și 105 se aflau trei barăci ale șantierului de instalații, două „izvoare" ce împiedică amenajarea zonei și multe, multe reziduuri. Cînd au de gînd constructorii • să degajeze spațiul dintre cele două blocuri; îndeosebi de e- lementele din beton și de cele trei barăci, să „sece" cele două izvoare ? Să permită astfel locatarilor trecerea la amenajarea
Tom# TAțArcA

j Ocupat ...mai puțin preocupat, dar foarte exigent
ii- :i cele două cuvinte — O- care nu-1 vom nominalî-I CUPAT și PREOCUPAT za pentru că ar fi păcat
l

»

ț 
ț

La prima vedere între caz. Omul nostru — pe curate pîinea, untul, lap-care nu-1 vom nominali- tele, a auzit că s-a pus... .. . . . . --- -- Qdin cine știe ce— nu există o diferență prea mare. Chiar în dicționarul limbii române moderne, în dreptul adjectivului OCUPAT (despre persoane) scrie — negru pe alb — care au 
mult de lucru, cu multe 
treburi, preocupat, absor
bit (deci cel ocupat ar trebui să fie Șl preocupat), iar in dreptul adjectivului PREOCUPAT 
stăpînit de griji, de 
duri. ■ :Nu ne-am propus facem o analiză a dului în care sînt

în vînzare cafea la unitate
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(Continuare în pag. a 2-a!

să se creadă că doar EL. ...._____ w„w ..... „este în cauză, cînd sînt colț al Văii, și se duce de fapt mai mulți în a- să-șiș.a.m.d. apropie sînt două ore pînă la terminarea zilei de lucru. Și... din nou uși trîntite. același vîrtej, aceleași întrebări, „unde-i...?". „ce-a ! ■ făcut..,?". Omul foarte o- cupat lasă și el impresia că este preocupat cînd de fapt acesta-i singurul lucru care-i lipsește, preocuparea. preocuparea pentru bunul mers al întreprinderii sau instituției, în schimb este foarte .exigent cu cei care, cine știe cum s-au „molipsit", tot de la el de același grad ridicat de ocupare. Numai că și alții văd cît este de ocupat : ‘ și mai ales cît de... preocupat.
Tudor MUNTEANU

procure și el Ziua de lucru se de sfîrșit. Maiceastă situație ™ este FOARTE O C U P A T. încă din primele minute
ale zilei de lucru monstrează cît este activ. Ușile subalternilor se deschid si se închid una după alta. Trece vîrtej pe la fiecare, runcă o vorbă două, interesează de unul, altul, „Ce au făcut", au de gînd să facă". Cînd și cînd tună și fulgeră, iar după un sfert de oră.- - GU douăzeci de minute sefuncții de răspundere mai lasă o liniște deplină, mari sau mai mici. Vă Foarte ocupat, omul dis- -dărri un singur exemplu, pare din clădire.vă prezentăm un singur probleme. Trebuie

fiîn-să mo- . datedefinițiile în dicționarul amintit. Vrem doar să prezentăm felul în care aceste adjective caracterizează activitatea unor anumiți oameni, semeni ai noștri, mai ales

valA-se de „Ce
Are 

pro
A



politico-ideologic
Un mod antrenant de participare 
la invă|ătnîntulorganizații de tuală In secțiile I.U.M.P. consumurilor de materiale și energie se face cu adevărat științific, punînd întrebări cai Se cunoaște cît se econo, misește lunar ? Dacă se depășesc în vreo lună normele de consum. măsuri se stabilesc? In liceu industrial; cazul că se ivesc astfel de neri și tinere urmează însituații, sînt ele cunoscu- prezent liceul seral. Or-ganizația noastră de par- '‘ ' 'L" ’ nu se irtuițUliiește cuatît. Membri ai organizației de bază ca Ion Oraș, Gheorghe Scurtu, Titus Peștenaru și Gheorghe Maghieru — comuniști cu multă experiență — au primit sarcina de a se ocupa de tinerii membri de partid. a-i îndruma să-și ridice continuu, nivelul polîtico.ideologic. Un lucru este cert: tinerii membri de partid, prin îndrumare și sprijin con. creț. își dezvoltă continuu calitățile moral-politice și profesionale ce-i definesc pe comuniști".

I. BĂLAN

La două 
bază de la întreprinde- urmărirea 
rea de utilaj minier Pe. 
troțanl am poposit cu în
trebarea : Ce aveți nou In 
stilul șl metodele muncii 
de partid ? Iată opiniile 
exprimate de Gheorgha 
Iliescu, secretarul orga, 
nizațiel de bază mecani
că : .Folosim dezbateri
le învățămintolui politi
co-ideologic din organiza
ția noastră de partid în. 
tr-un mod adecvat, an
trenant pentru a suscita 
interesul cursanților de 
a participa 1# diseearea i- 
deilor temei abordate, de 
a recepta mesajul lor și 
însuși, noi cunoștințe teo
retice și practice. Și am 
să argumentez faptic. Penti u luna aceasta am ținut învățămîntul în data de 3 martie. Biroul organizației da bază a făcut 
în prealabil o intensă mobilizare a cursanților la 
învățămîntul de partid, folosind -și agitatorii — Dumitru Petreanu, Aurica Albeanu și Gheorghe Beș
leagă — pentru a sta de vorbă cu comuniștii în vederea asigurării unei bu
ne prezențe. Tema dez. baterii era de stringentă 
actualitate: economisireamaterialelor, energiei ți combustibililor în lumina sarcinilor ■stabilite de conducerea superioară de partid, a indicațiilor date de secretarul gene, ral, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la plenare
le C.C. al P.C.R. din octombrie și decembrie 1980. In jurul modalităților practice, la îndemînă și la locurile noastre de muncă, de reducere a consumului de metal și ener. gie electrică s.au încins aprige discuții. întrebările ce și le puneau cursan- ții reciproc unii altora și răspunsurile precise si competente ce și le dădeau tot la fel, opiniile, opțiunile, soluțiile de e. cononii.sire nu mai conte, neau. La un moment dat experimentatul sudor A- lexandru Covaci — un bun cursant — a ridicat problema dacă la ora ac-

NOU în stilul și 
metodele muncii 

de partid

ce

țlei noastre de bază orientat în exclusivitate spre tineretul de vîrstă u. tecistă. Cum ne acupăm de ei, să-și dezvolte calitățile moral-politice ? Cu toții, acești tineri au calificare, fiind absotlvenți 
de școli profesionale, de unii ti-
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(Urmat* din pag l)
NOI REGLEMENTARIde a recupera restanța a- cumulată la producția fizică și de a încheia luna martie cu planul realizat. La începutul acestei săp- tămîni, comitetul sindicatului pe întreprindere a întreprins o amplă acțiune educativă în urma căreia s-a îmbunătățit simțitor indicele de folosire a forței de muncă și a fondului de timp. Consiliul oamenilor muncii a analizat îmbunătățirii stării împreună cu șefii formațiilor de lucru cauzele ră- mînerii sub plan a unor brigăzi, adoptînd măsurile necesare. Miercuri, 25 martie, în cadrul zilei de producție mărită, susținută detoate grupele sindicale, s-a sențele nenlotivate au scă-înregistrat creșterea reali- zut cu. circa 50 la sută, cazărilor. cu 250 tone eărbu- xistînd posibilități pentru ne față de media zilelor îmbunătățirea continuă anterioare. O altă zi de producție mărită a avut

i’ ieAdfe toți oamenii muncii din uzină pentru a ac-- ționa cu toții la remedierea neajunsului? Toate acestea erau prea impor. 
tente simple întrebări, reținut pentru biroul or- : ganizației de bază, iar peste o săptămînă, în a- dunarea generală a organizației de bază am dat răspuns comuniștilor despre sistemul de urmărire e consumurilor specifice practicat în uzină.Iată cum dezbaterea din învățămîntul politico-ideologic, în care s-au antrenat un număr mare de cursanți, a fost o Vie cu prețioase minte și foloase 
toți**.

PRIMIREA ÎN PARTID, 
ORIENTATA SPRE 

TINERET

pentru a rămîneLe-am

Ioc joi, cu participarea.,colectivelor din toate sectoarele productive și de întreținere. precum și a personalului tehnic-ingineresc care asigură asistența tehnică și contribuie la soluționarea problemelor ce se ivesc în abataje, pe circuitul de transport și al a- provizionării tehnico-ma- teriale.Acțiunea educativă a comitetului de sindicat pe întreprindere. destinată disciplinare, a fost preluată și de birourile grupelor sindicale, în sensul că și la acest nivel au fost întreprinse discuții cu cei care absentează de la locul de muncă. Consemnăm că ab-
a 

indicelui de prezență pe 
întreprindere.

Pentru a preveni u- nele abateri grave pe care le săvîrșesc frec-1 vent conducători auto profesioniști și amatori, au fost elaborate noi reglementări privind cazurile în care vor fi suspendate permisele de conducere. Pentru a le face cunoscute, redăm în continuare cazurile de suspendare a perm isului de con ducere, în afara celor prevăzute deja de articolul 
41, Decretul 328 /66 republicat:

Neoprirea la semna
lul agentului de circu
lație sau al altor lucră
tori ai miliției

Circularea cu o vite
ză mai mare de 20 
km/h decît viteza ad
misă de lege pentru toa
te categoriile de auto- 
vebicule

lecție învăță- pentru
de„Caracteristica muncii primire în organizația noastră de bază este actualmente orientarea ei spre tinerii de vîrstă ne spune Ga- secretarul de bază . _ care reprezintă din efectivul De altfel, în anul
titecistă — 

vrilă Dan, ganizațieinătorie — o treime secției.trecut, din cei 9 membri de partid nou primiți, 8 provin din rîndurile tinerilor din organizația U.T.C. — turnători, oțe- lari, modelori. Și în a- cest an, biroul organiza-

or- 
tur-

Dînd dovadă de multă pricepere și competență 
profesională, strungarul Nicolae Leorinț din cadrul 
atelierului de prelucrări mecanice de la U.E. Paro- 
șeni, este unul din cei maj apreciați meseriași ai în
treprinderii. Foto : Șt. NEMECSEK

• IN CASA NOUA, In- I că 40 de locuințe, cu una J și două camere, aflate în ! scara a IH-a a blocului nr.■ 12 din strada Trandafirilor și • scara I a blocului nr. 15 din strada Bărbă- teni au fost acordate locatarilor la Lupeni. Noile locuințe ilustrează sprijinul- ’ pa careI constructori din■ Bacău și Bihor îl dau la l îmbogățirea zestrei edili-

Trebuie intensificate acțiunile 
de ordine și curățenie

/Urmare din pag Ispațiilor respective.In aceeași zonă a orașului, pe lingă continuarea într-un ritm mai susținut a lucrărilor de modernizare prin extinderea la patru benzi a străzii Republicii, este urgentă astuparea șanțului car* a fost săpat pe strada Slătin jț tara, după care vor trebui refăcute porțiunile de trotuar afectate și amenajat scuarul <Hn fața restaurantului „Mignon".Cartierul Aeroport. Spațiile verzi ale primelor blocuri din strada Păcii, greblate și cu porțiuni da pămînt proaspăt săpat și aranjat făceau dovada unor recente acțiuni gospodărești ale locatarilor. De altfel, în întregul cartier .insulele" de curînd curățate, alternau cu cele doldora de hîrtii, ziduuri. și crengi. In fața scării a Il-a a blocului nr. 4 din strada Ottuz, jumătate din zona multă cu gărduleț era săpată. De asemenea, e- rau săpate și rondurile si chenarele cu flori ponsabi] de scară Vasile Enache). Dar, pe larg dintre blocurile și 2, o mane groapă pată mai demult si reclamată de o apărută pe conducta alimentare cu apă bilă în apropiere mau o acțiune din partea locatarilor celor două blocuri. La fel zona verde curată, ronduri de aranjate a din strada alterna cu centrala termică nr. 3. pe care se puteau vedea multe hîrtii, pietre și zgută.

Acțiunile de întreținere și «amenajare a zonelor verzi au început și la alte blocuri de pe strada Independenței, dintre care se detașează prin multitudinea de aranjamente estetice și numărul de flori de care dispun blocurile ’ nr. 22 (responsabil Viorel Hălălaie), nr. 7 și altele. Am întîlnit și cîteva excepții : blocul 13, a cărui zonă verde hiberna încă, și blocul 18, unde ioca- tarul Iosif Mihuțoîu, sfi. dind prevederile unor acte normative, a construit și, după cîte se vede permanentizat. în fața scării 1 un coteț de găini. (Referitor la atitudinea re. trogradă a acestui cetățean am mai publicat o notă pe care ara trimis-o organelor obligate să intervină, dar, după cum am constatat, nu s-a luat nici o măsură. întrebam de ce ?). încă o remarcă referitoare la aceeași stradă : cu excepțiile relevate imprej- mai sus. zonele verzi ale blocurilor de pe latura numerelor eu soț, gardurile vii ale acestora . „găz- ? duiaiu" încă prea multe hîrtii, pietre și resturi vegetale, dovadă că o parte din locatarii străzii mat așteptau primăvara.Alte .insule" in contrast : strada Saturn, zona din dreptul transformare amprente ale cu strada Venus, partea din jurul blocului 5 și celelalte vecine acestuia, curată, cu ronduri de flori săpate și- aranjate, blocul „J". cu magazine zonă era săpată și însămînțată cu iarbă, cu spațiile blocurilor nr. 32. 30, 28, toate djn strada Aviatorilor,

neîntreținute. Și, am putea continua șirul unor astfel de exemple.
IN LOC DE CONCLUZII

alte re-

(res-spațiul4 să- alt a spărtură de potaie cla- en îrgiră stației de cu multe dezordinii.
cuflori săpa’e șiblocului nr. 1Independentei la parter, a cărui taluzul dinspre

Șantierele gospodarilor sporesc cu fiecare zi frumoasă de primăvară dela un capăt la altul alPetroșaniului. Sute de cetățeni dau o ținută proaspătă zonelor verzi, străzilor. Se string reziduurile — procedîndu-se corect acolo unde acestea sînt depuse numai în containere —, se fasonează arborii ornamentali și gardurile vii — în unele cazuri cu mai puțină pricepere, poate chiar cu rea- voință, ceea ce reclamă coordonarea acestor treburi de oameni cofape- tenți și preîntîmplnarea efectelor destructive —.se plantează. Aspăctul gospodăresc de ansamblu al orașului reclamă însă intensificarea acestor acțiuni în toate cartierele, pe toate străzile, la toate blocurile, completarea lor cu o participare mai susținută a secției de gospodărie comunală și lo- cativă cu un număr sporit de mijloace de transport la evacuarea îndeosebi din cartierele Aero port si Carpați a grămezi lor de reziduuri adunate de pe zonele verzi nisip și pămînt strîns la marginea străzilor, crengi si moloz. Este necesară si o contribuție mai consisten. în- si ordine ale în- instituțiilor.• comereiaie' ca* datoare să efec. să mențină cură- Incinte și pe por- de trotuare si

Parcarea autovehicu
lelor proprietate de stat 
la domiciliul conducă
torului auto sau în alte 
locuri decît cele stabi- 
lite de conducerile uni
tăților

Folosirea autovehicu
lelor proprietate de stat 
în interes 
efectuarea 
gale

Trecerea
roșie a semaforului e- 
lectric

personal sau 
de curse He-

pe culoarea

tâ pe șantierele de frumusețare orașului din partea treprinderilor. unităților re sînt ■ tueze și țenia în I țiunile străzi ce le revin.

CU MAȘINA LA». 
GOGOȘISe cunosc dispozițiile privind închiderea mașinilor în cazul că stat oprite și părăsite conducătorii lor. Cu toate acestea, un control efectuat de agenții de circulație în ziua de 26 martie a.c. la parcarea din piața Petroșani a pus în evidență cîteva abateri de la această regulă, cel puțin ciudate. In mașina lăsată deschisă de către Ion Moraru de - la A.T.A. Petroșani oricine putea umbla în voie cu permisul de conducere, buletinul și foaia de parcurs. Aurel Limbău Căldârar de la A.U.T.L. Petroșani procedase la fel, iar Nicolae Brădea- nu de la A.T.A. Petroșani lăsase chiar și motorul în funcțiune. Unde credeți că erau în asemenea situații „nevinovății" noștri? După... gogoși !
; ’ , ★ Y:

Duminică, 29 martie 
a c. este permisă circu
lația autoturismelor pro
prietate personală în
matriculate sub nume
re FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul serviciului 
circulație al Miliției 

municipale Petroșani

de

tare a orașului Lupeni,- In a început «condiționarea ție participă reprezentanți lămas neacoperit cu aceeași localitate, tructorii din județul Cluj lucrează în prezent la te- au prezentat J scara I a blocului nr. 13. . .
• LA ADRESA NOUA, tuz și Aviatorilor, din car- județe.Ieri, a fost redeschis în tierul Aeroport.spațiul special amenajat de la parterul tronsonului F al blocului 69 din Petroșani, ipagazinul de produse electrotehnice, mutat din strada Republicii.
• REPARAȚII LA TE-muncitorii RASE. Profitînd de zilele județele frumoase, compartimentul „fond locativ" din cadrul E.G.C.L. Petroșani,

ale mint dintr-un... excavator, din la recepție rasele blocurilor cu același Valea Jiului și județ» prenumăr, 10, din străzile Oi- cum și invitați din alte
cons- unor terase de blocuri. Se ai secțiilor de profil asociațiilor sportive

• SPECTACOL PENTRU
• „CUPA MINERI I/ MINERI. Ieri. în sala de LA SCUL Astăzi și mîine. apal a minei Dîlja, forma- 

pe pîrtiile din apropierea ția de satiră ă petroliști-' - » «. _ jQr din doinești a prezentat un reușit spectacol cu tematică de recuperare a materialelor «folosibile.
• S.O.S. EXCAVATOR 

DĂRĂNEȘTI. Imaginea alăturată redă ce a mai
cabanei „Straja" din masivul cu același nume se ■ desfășoară tradiționala competiție de schi dotată cu „Cupa Minerul". Alături de schiorii secției de schi a asociației gazdă. Minerul Lupeni, la competi-

RubricS redactată de 
T. VRANCEANU

adică brațul și cupa. Restul se află sub pămîntul basculat, la capătul podului de la Dărănești. Al cui este excavatorul ? De ce i s-a hărăzit O asemenea soartă ? Recuperați-1 revalorificați-l !
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FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI
“1O manifestare ’ 

cultural-educativă și 
artistică de prestigiu j ASTÂZI,..

Cineciuburile partici-I
pun în evidență talentul și preocupările mii de artiști amatori. Munca și creația sînt caracteristica activității cultural-educative din care au izvorit numeroase inițiative apreciate pentru valoarea lor artistică de oamenii muncii din municipiu. Rezultatele artiștilor a- matori în etapa județeană a Festivalului național „Cîntarea României" sînt superioare celor din edițiile anterioare, confirmînd calitatea vieții culturale și susținînd necesitatea unui dialog cu artiști amatori din alte zone cu specific mineresc din țară. „Cîntecul adîncului“ a fost și este o astfel de manifestare în

înt 10 ani de cînd în Valea Jiu. lui se organizează, la fiecare în. ceput de primăvară, o manifestare care a intrat în tradițiile acestor locuri — Festivalul de muzică ușoară, creație literară și cinematografică, de artă fotografică „Cîntecul adîncului". Semnificația Iui este sugerată de amploarea mișcării artistice de amatori integrată și stimulată de Festivalul e- ducației politice și culturii socialiste „Cîntarea României", de conținutul și- calitatea tuturor activităților, astfel concepute, organizate și desfășurate încît care se concretizează și alte idei educa- să contribuie efectiv la mobilizarea e- nergiilor minerilor, tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului pentru infap. tuirea sarcinilor economice în acest an, primul an al cincinalului calității și e- ficienței, Organizat de Comitetul UniuniiSindicatelor din întreprinderile miniere, petrol, geologie și energie electrică, Consiliul județean Hunedoara al sindicatelor și Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă, festivalul „Cîntecul a- dîncului" se înscrie în ansamblul manifestărilor desfășurate în întîmpinarea aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român și a greșului sindicatelor.„Cîntecul adîncului", amplificat Un concurs de muzică ușoară la actuala manifestare complexă, primă profilul moral al minerilor, armonia muncii din abatajele Văii Jiului care se împletește cu activitatea educativă, culturală Și artistică, desfășurată în mare parte în sălile de apel ale întreprinderilor miniere. Spiritul de inițiativă muncitorească, atît de caracteristic vieții economice a municipiului, a stimulat și viața educativă în care își

Con.de la pînă ex.

tive generoase, stimulînd și orientînd preocupările creatoare ale oamenilor muncii. Prin forța și emoția etică și estetică, festivalul este o imagine cuprinzătoare a muncii și creației, a talentului unor oameni care clădesc cultura socialistă, sînt receptivi la valorile spirituale create de ei înșiși, de cei ce făuresc, printr-un nobil efort și o nobilă conștiință, cultura socialistă.^vupă o experiență îndelungată,JJ „Cîntecul adîncului" a ajuns o manifestare educativă cu conținut larg, ca înseși preocupările culturale ale minerilor, desfășurată în întreprinderile miniere din Valea Jiului, în sălile de apel care sînt spații în care se întâlnește activitatea economică cu cea educativă. De acum înain.te acest festival trebuie să-și consolideze, prin calitatea tuturor acțiunilor, prestigiul cultural, astfel încît să aibă o contribuție mult mai activă la stimularea talentului oamenilor muncii din întreaga țară. O manifestare de prestigiu este necesar să se înscrie eficient, prin însăși valoarea ei, în viața culturală a patriei, prin calitatea educativă și artistică.
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T. SPĂTARU

•
pante la festivalul „Cînte
cul adîncului" își prezintă 
filmele azi, la ora 5 în să
lile de apel ale întreprin
derilor miniere din Valea 
Jiului.

• La ora 15, la Casa de 
cultură din Petroșani, ara 
Ioc vernisajul expoziției de 
artă fotografică.

• De la ora 16, în sala 
mică a Casei de cultură 
din Petroșani, se va desfă
șura concursul de creație 
cinematografică.

• La ora 18 începe spec- 
tacolul-concurs de muzică 
ușoară și poezie. Reamin
tim că juriul care aprecia
ză valoarea interpreților 
și poeților amatori va fi 
prezidat de compozitorul 
Aurel Giroveanu șt poetul 
Ion luga. După spectacolirl- 
concurs, Doina Spătaru și 
Petre Geanibașu vor sus
ține un recital de muzică 
ușoară. De la ora 22 este 
organizată o seară cultu- 
ral-distractivă pentru par- 
ticipanții la a X-a ediție 
a Festivalului „Cîntecul a- 
dincului".

Ml INE...
• De la ora 10, specta- 

colul-concurs de muzică u- 
șoară și poezie.

• Gala laureaților edi
ției jubiliare a „Cîntecu- 
lui adîncului" va avea loc 
la ora 19. i

FAZA JUDEȚEANĂ 
a Festivalului național 
„Cîntarea României*4Mîine, la Hunedoara, are loc faza județeană a Festivalului național „Cîntarea României", ediția 1979—1981, pentru formațiile de dans tematic, balet, soliști balet, formații de datini și obiceiuri folclorice, spectacole folclorice de creație. La această ultimă etapă județeană a Festivalului național „Cîntarea României" — îa perioada aprilie-mai se va desfășura etapa interjudețeană, sub forma unor spectacole susținute în județe — Valea Jiului va fi reprezentată de artiști amatori de la Paroșeni — Vuican și Școala populară de artă.

Artistul plastic Ladislau Schmidt, în atelierul lui 
sculptează și în lemn.

in care n€ activitatea, a marilor care țara înfăptuit în

Formația de muzică ușoară de la în
treprinderea minieră Paroșeni a sus
ținut miercuri un atractiv program 
muzical pentru mineri, in sala de apel.

W
Oi
|ri

Șl APARATUL M FILMATO expresie a tinereții, a bucuriei de a trăi și munci se degajă din crearea unor filme despre u. niversul -—- -fășurăm o lume zări pe tră le.a mii 16 ani. Este și manentul motiv de ție al cineclubului „STUDIO 18“ al studenților din Petroșani, Nu voi încerca să prezint o istorie a a- cestui cineclub pentru simplul motiv să nu cădem într-o banală statistică de nume și date.„STUDIO 18" s-a „născut", trăiește șj va crea filme prin tinerii care au

des- Este ieaJi- noas- ulti- per. crea

Venit aici de numai un an, prelUînd ștafeta de la mai vîrstnicii colegi, astăzi majoritatea ingineri. Tematica diversă (filme de ficțiune, reportaje, animație, filme științifice — sub îndrumarea competentă a conf. dr. ing. Robert Czibula) face din cineclubul „STUDIO 18“ un cineclub cu preo. cupări multiple, un cineclub recunoscut și bine apreciat în ierarhia cine- eluburilor studențești din (ară. Dovada cea mai elocventă o constituie cele 6 premii (o medalie de argint, trei bronz,mențiuni) obținute recent la Baia Mare în cadruldouă

fazei naționale a Festivalului artei și creației studențești.Dar cel mai important lucru pe care l-au realizat studenții cineclubiști este cimentarea unei prietenii strînse,' o coeziune sufletească de echipă, sub supravegherea pricepută și plină de tact a lui Oscar Simonis, vechi» constant și pasionat cine- amator din Valea Viului. Să nu-i uit nici pe frații Iakab, cei care au impulsionat și încurajat munca în cineclubul Institului de mine. Și nu aif fost puține aceste „oscaruri" pe care studenții le-au ob- »ținut în ultimii ani.
Emil RADA, 

student, anul V
t "aaaaa g taaat n

Amintiri ’47
Mai întîi 
avînd un căpătii prea moale, 
fiind și prea rotund în foaie, 
domnul dormea, dormea într-una 
visînd că are-n portofel 
și soarele și luna 
și galaxii topite-ntr-un inel 
In timp ce Ion .
flămind sub rogojină 
cu gîndul ia metindă 
cu cinci copii in tindă 
visa că iama n'nge cu făină.
Apoi, ionică puse mina pe secure 
și după el poporul 
cu toporul 
luă drumul spre conac, nu spre pădure 
Domnul, cu-averea și cultura lui aleasă 
vîrite intr-un geamantan și-o plasă 
s-a pripășit pe căi pierdute 
și-ndrugă acolo vrute și nevrute 
cum că i-am fi luat o pemă 
că l-am trezit din desfătare 
din lenea lui eternă 
tocmai cînd se credea mai sigur 
și mai mare 
pe vecie s-a-mbolnăvit de insomnie.
Cuvintul domn 
orice-ai face 
orice-aî drege 
se-nțelege 
rimează doar cu som 
sau cu nesomn.

V’aleriu BLTui.faSUU

Puțini sînt poeții români re să fi stârnit. un asemenea cou precum Octavian Gog»7 epoca sa și in totalitate ilor sociale și cultural țăranul neștiutor de cai telectualul de mare -____ a.Pentru că s-a vrut și a fost poetul „pătimirii noastre", cîntăre- țul marilor idealuri naționale, glasul lor de suflet, durere, frumusețe și ardere. Existență zbuciumată și contradictorie, poetul Goga. devenit și politicianul Goga, a fost, spre sfîrșitul vieții lui, personalitatea de care cercuri retrograde s-au folosit în acțiuni politice de tristă amintire. A-ceste împrejurări au făcut ca opera lui să intre, o vreme. în- tr-un con de umbră, dar nu o umbră de uitare ci de atenție și înțelegere. Astăzi, la un veac de Ia nașterea și patruzeci și trei de ani de la moartea sa, îl putem privi în adevărata lumină.Născut în Rășinarii Sibiului dintr-o familie de cărturari a căror existență e atestată încă de prin secolul al XV-lea, tânărul Octavian Goga s-a format în anii de puternică redeșteptare a conștiinței naționale a românilor din Transilvania, anii Memorandumului și ai Astrei. încă elev de liceu, se revoltă împotriva politicii de deznaționalizare a

IA NOI SUNT CODRI VERZI 
DE BRAD“românilor ardeleni, iar mai apoi va fi arestat și închis pentru activitatea sa patriotică și va fi unul din cei care vor pregăti marea unire. Chiar de la primul său volum de „Poezii" (1905), ............  „. ___ __ _Goga se impune ca poet națio- dă glas visului de veacuri nai. Vor urma „Ne cheamă pă- românilor ardeleni — Avem mîntul" (1909), „Din umbra zi-.........................................*

mă". Credincios acestui ideal, poetul se identifică cu el; — „Cu mine vin, roiesc într-una / Cei fără neam și fără număr* /, Ce-au sprijinit întotdeauna / E- ternitatea pe-al lor umăr" țiiun vis neîmplinit, / Copil al sufe-
1OO de ani de la nașterea poetului 

OCTAVIAN GOGAdurilor- (1913), „Cîntece fără țară" (1916) și „Din larg — poeme postume" (1939), piese de teatru și zeci de articole (acestea din urmă fiind partea discutabilă a scrisului său).In concepția estetică a lui Goga, poetul este expresia poporului său î „Am crezut întotdeauna că scriitorul trebuie să fie un luptător, un deschizător de drumuri, un mare pedagog al neamului din care face parte, un om care filtrează durerile poporului prin sufletul lui și se transformă într-o trîmbiță de alar- la pasivitate, jalea este un cu-

rin ții, / De jalea lui ne-au răposat / Și moșii, și părinții.»". Jâlea visului strămoșesc încă neîmplinit, a destinului nedrept în istorie, emană de pe întreaga întindere înscrisă arcului carpatin, contaminarea tragică pro- ducîndu-se nu de la natură la om ci de la om la natură. Cine nu cunoaște aceste versuri cu rezonanță polifonică ; „La noi sunt codri verzi de brad / Și Cîmpuri de mătasă; / La noi atîția fluturi sînt / Și-atîta ja- le-n casă"», ? Dar jalea nu duce

mul de mînie comprimată, în vatra vechilor decepții, tăciunii nu s-au stins, din ei se aprinde și arde mistuitoare revolta: „Ci-n pacea obidirii voastre, / Ca-ntr-un întins adînc de .mare, / Trăiește-nfricoșatul vifor / 
Al vremilor răzbunătoare". Această ambivalență jale-revoltă constituie esența celei mai î- nalte părți a poeziei lui Goga.Să nu uităm că Octavian Goga, asemenea lui Coșbuc, a gîn- dit, și a realizat, în cele din urmă, o monografie poetică a satului ardelean în datele lui esențiale. El privește însă acest sat de pe poziția dezrădăcinatului, a orășanului care crede, la modul rousseauist. că smulgerea din climatul originar — „De ce m-ați dus , de lingă voi, / De ce m-ați dus de-acasă ?" sună lamentația — impietează însăși premiza existențială a libertății.' 'Poetul Octavian Goga rămîne, pentru noi și pentru generațiile ce vor veni, cel care a înălțat, în vremuri de împilare, „cîntarea pătimirii noastre" și steagul i- dealului de unitate națională, autorul unei poezii de o măreață simplitate, păstrată în tezaurul de frumusețe și gînd al spiritualității românești.

— Corneliu RADULESCU
■g f a—t 4 mamv Z aaatt g aeata -a taa* a
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socialiste filmeBin tarile
MOSCOVA (Agerpres).. Apropiata aniversare a><Semicentenarului a fost marcată la uzina de automobile' „GAZ" din orașul Gorki pe Volga, prin realizarea automobilului cu numărul de ordine 10 milioane și prin începerea ‘ producției unei variante modernizate și îmbunătățite a cunoscutului autoturism „Volga". Noua mașină păstrează tot ce a avut mai bun modelul precedent, care se produce de zece ani. Printre noutățile încorporate în această variantă se numără un sistem perfecționat de ardere a carburantului în cilindri care asigură reducerea consumului de com-

bustibil și diminuarea no- „xeiar din gazele de eșapament.De la. înființare, uzina din Gorki a . Produs peste 200 de tipuri de autoturisme și autocamioane.*
SOFIA (Agerpres). „.... ultimul timp. în industriaîntextilă din Bulgaria s-au întreprins ample acțiuni de modernizare, care au făcut ca, în prezent, 80 la șută din utilajele . din filaturi să fie reînnoite, iar 83 la sută din războaiele de țesut să fie din tipul fără suveici. Aceasta va permite ridicarea nivelului calitativ al producției, livrarea unui sortiment bogat de articole de brăcă minte.

al României socialiste fată de politica R.P.D. Coreene consacrată înfăptuirii aspirației naționale a poporului coreean — reuni ti- earea pașnică, democratică și independentă a patriei, s-a pronunțat împotriva acțiunilor de creare a „două Corei", pentru retragerea trupelor străine din Coreea de sud și a exprimat convingerea că reunificarea . Coreii corespunde inteCese-rei sale aspirații naționale lor poporului coreeân. cau- zei păcii și securității in zona sa geografică ți in lume. Vorbitorul a exprimat încrederea țării noastre că poporul coreean va repurta noi și hotărîtoare iz- ■ bînzl în lupta sa dreaptă pentru înfăptuirea dezideratului major al uniații naționale.
LONDRA 27 (Agerpres). tărît să adopte o serie —- In cadrul reuniunii la măsuri, printre care nivel înalt de la Maastricht numără întărirea suprave- (Olanda), țările membre a- glierii exporturilor japone- • • zc în C.E.E., necesitatea a-bordării acestei chestiuni la cel mai înalt nivel cu guvernul de la Tokio. înscrierea contenciosului dintre Japonia și țările vest- europene pe agenda viitoarei reuniuni la nivel înalt a principalelor șapte țări occidentale industrializate, programată să se desfășoare, în luna iulie, la Ottawa.

le Pieței comune au căzut de acord asupra necesității punerii în gardă a Japoniei în legătură cu dezechilibrul ce se agravează în schimburile comerciale nipone—C.E.E. — a declarat, la Londra, un purtător de cuvînt al Foreign Of- fice-ului. Purtătorul de cuvînt a relevat că participanta la sesiunea Consiliului Pieței comune au ho-
LA ÎNTOARCEREA din 

S.U.A., Ministrul japonez 
a] afacerilor externe, Ma
sayoshi 
țara sa 
încheie 
vernul 
blema c ___________  __ ____
tomobile. El a apreciat că 
această chestiune de liti
giu nu este numai de na
tură economică, și că ea 
îmbracă aspectul unei dez
bateri politice în S.U.A.

LA NICOSIA a fost realizat un acord ce prevede instituirea unei comisii care să investigheze asupra situației celor 2 000 de ci- prioțugreci dați dispăruți în urma conflictului militar izbucnit în insulă în

Ito, a declarat că 
. nu are intenția să 

un acord cu gu- 
american în pro- 

exporturilor de au- iulje-august 1974. informează agenția națională de presă C.N.A. înțelegerea a intervenit , între liderul comunității turco-cipriote, Rauf Denktas, și o delegație a părinților și rudelor persoanelor dispărute. A- cordul convenit va fi semnat, luni, la Nicosia în prezența reprezentantului special al secretarului general al O.N.U.. Hugo Gobbi, precizează agenția.

ALGER 27 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din capitala algeriană continuă lucrările celei de-a treia Conferințe mondiale pentru ' reunilicarea ■ independentă și pașnică a Coreii. Participarea numeroasă si reprezentativă la dezbaterile a- cestui for ilustrează largul interes.. solidaritatea opiniei publice internaționale cu lupta poporului . coreean pentru înfăptuirea arzătoa* i ‘ ’— reunilicarea liberă. în- . dependentă și suverană a patriei.Luînd cuvîntul, șeful delegației române. Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Centrului național pentru promovarea prieteniei și colaborării cu alte popoare, a reafirmat întregul sprijin

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Zbor planat; Republica: Pe aripile viatului, seriile I-Il ; Unirea: Capcana mercenarilor ;LONEA : Dumbrava minunată.AN1NOASA : Pierdut si regăsit.VULCAN — Luceafărul: L.a porțile dimineții;LUPENI .— Cultural: Infernul din zgîria nori ; Muncitoresc ; Vedere de la mansardă.URICANI; Roiul.

TV9,00 'Telcscoală.10,20 Film artistic : „As- 
ta-i lot ce s-a în- tîniplat'* (reluare). Producție a studiourilor engleze.1'2,00 Concert Bela Bar- tok.13,00 Mozaic cultural- artistic-sportiv.18,30 Martie: Cronicaevenimentelor politice.18,50 1001 de seri.19,0J Telejurnal. ;ș19 30 ..Foarte bine !" I20,00 Teleeneiclopedia, i20.45 Film serial : „Da-llas". Episodul 2. ii21,35 Armonii de primă-vară. 522,15 Telejurnal. Sport. 5; 22,35 Nocturna TV. s 
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Realități social-economice 
din țările în curs de dezvoltare
MAPUTO 27 (Agerpres). — In cadrul acțiunilor de valorificare superioară a resurselor naturale, în Mo- zanibic se acordă o atenție deosebită prelucrării lemnului de mahon, . esență deosebit de valoroasă. a cărui livrare pe piețele externe aduce înstemnate venituri. Autoritățile mo- zambicane au decis începerea unor lucrări de modernizare a utilajelor î cele opt unități de prelucrare a acestui arbore

precum si măsuri 
social în vederea 

de

PREȘEDINȚII Republi
cii Djibouti, Hassan Apti- 
don, și Republicii Kenya, 
Daniel Arap Moi, au su
bliniat atașamentul țărilor 
lor la prevederile Cartei 
O.N.U. și Cartei O.U.A., 
care consfințesc principiile 
integrității teritoriale și in
violabilității granițelor, a 
neimixtiunii în treburile 
interne ale altor stata — 
se spune într-un comunicat 
comun publicat la Djibouti. 
Cei doi șefi de stat, s-au 
declarat în favoarea trans
formării regiunilor Mă
rii Roșii, Golfului și Ocea
nului Indian în zone ale 
păcii.

tropical.pe plan . ... . ameliorării condițiilor viață ale muncitorilor.
★

KHARTUM 27 (Ager- pres). — In Sudan se acordă în prezent prioritate construirii de șosele pentru a asigura transportul da mărfuri. De curînd a fost dată în funcțiune soia șeaua care leagă Port Sudan de Suakin unde construiește un nou port.In regiunea Darfur se realizează o șosea de 210 km lungime între localitățile Nyala și Kas Zalingei, ceea ce va face mai accesibilă bogata regiune agricolă Djebel Marra.

încadrează în muncă temporar, începînd cu 
data de 1 aprilie 1981

— muncitori fierar-betoniști
— zidari
— lăcătuși
— dulgheri
din rîndul pensionarilor, pentru activi

tatea de construcții sociale in Petroșani.
Retribuția conform normelor legale în 

vigoare.
Informații la C.M.V.J. serviciul organi

zare — personal — învățămint — retribuire 
— social, camera 5.

*

se

*
RABAT 27 (Agerpres). — Potrivit datelor difuzate la Rabat, ca urmare a recoltelor foarte bune, exporturile de citrice ale Marocului au fost, în sezonul a- gricol 1980. de 768 000 tone. Această cantitate reprezintă o creștere de 43 la sută în ce privește livrările pe piețe externe de citrice fală de sezonul precedent.

*

Perspective „mai degrabă intunecate 1<4
• ••

organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

— șef birou contabilitate
“ contabil prețuri
— tehnician aprovizionare.
Condițiile de pregătire și vechime con

form prevederilor Legii nr. 12/1971 și De
cretului 280/1979.

Informații suplimentare se primesc la bi
roul personaî-învățâmînt-retribuire al între-, 
prinderii de tricotaje Petroșani, strada Lun
ca, nr. 117, Telefon 43812.

Mica publicitate

In fața noianului de a- precieri, prea, puțin optimiste, privind starea actuală dificilă și perspectivele încărcate de incertitudini ale economiilor occidentale. apologeții sis- • ternului capitalist recurg, în ultima vreme, tot mai frecvent — alături de arsenalul tradițional de „argumente" îri sensul „caracterului normal", „lipsit de gravitate" al fenomenelor ce confruntă lumea capitalului, -— la explicația potrivit căreia agravarea '“recesiunii, inflației, șomajului și a celorlalte dificultăți ar reprezenta, chipurile, o consecință „firească" a. „uraganului de crize" care ă lovit întreaga economie mondială 
în ultimii ani. Că lucrurile nu stau așa, că dincolo de crizele din economia mondială —• a energiei, materiilor prime, mo- 
netar-financiară etc. crizele lumii capitaliste reprezintă un „produs propriu" al acestei lumi, ’’ o atestă și raportul, publicat 
la 24 martie a.c. la Geneva, da Comisia Economică

a O.N.U. pentru Europa — organismaljtate nu poate fi contes- . tată — \expresses verbis că „schimbările structurale din industria vest-europeană sînt rezultatul acțiunii unor tendințe de durată, prea puțin afectate de criza e- nergetică și de creșterea explozivă a prețurilor la

a cărui împărți
VI ND grădină. Funicularului nr. 32 (zis Boznia) Petroșani. (286)CAUT femeie îngrijire copil de doi ani la domiciliu. Informații Strada Aviatorilor bloc 32 ap. 14, după ora 15. (280)CAUT femeie îngrijire

casă 3 camere, îngrijit, salvîndu-mi viața Informații strada și le urează sănătate sifericire.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vîlcea- nu Elena, eliberată I.R.I.U.M. Petroșani, declară nulă. (285)PIERDUT legitimație copil. Telefon 42568, între serviciu și permis de pes- orele 15—17. (288)SCHIMB apartament 3 camere. Aeroport, strada Aviatorilor bloc 6. ap. 22 cu apartament 2 camere. Hermes sau -piața, ; Informații adresa din Aeroport, după ora 16. (282)VULCAN schimb apartament două camere, terasă, etaj Ii, Aleea Viitorului cu garsonieră în blocurile G1.G2. G3. etaj I. II, III, telefon 70390 între orele 14—16. sau 20—22. (279)DUCA Gheorghe din Vulcan, mulțumește medicilor Samoilă și Kiss de la Spitalul municipal Petroșani pentru deosebita competentă cu care m-au

de 
Sede mediul diferit al ani- rativ cu primele trpi luni ale aceluiași an ; taptul ca indicatorii economici „nu sugerează nici o redresare pentru prima jumătate a anului 1981“ menținerea la cote ridicate, și chiar tendința de creștere a șomajului și ratei inflației; o rată scăzută, în continuare, a creșterii economice, în legătură cu care în document se ârată că „nici o țară occidentală nu se poate angaja, în prezent singură, pe calea creșterii economice".Sînt, toate acestea, puncte de vedere, susținute de date concludente, care vin să confirme o dată în plus că dincolo de măsurile de redresare e- conomică ale unor guverne occidentale și dincolo de eforturile de escamotare sau „cosmetizare" a amploarei crizei sistemului capitalist, aceasta rămîne o mare realitate a silelor noastre, realitate care are.

lor ’70 și de evenimente deosebite, cum U._‘. . .în care se arată ferea masivă a prețurilorsînt creș dela petrol.în încheiereațiilor pe această temă, raportul C.E.E./O.N.U. apreciază că dereglările din e- conomia occidentală din ultimii ani „par să reflecte mai degrabă impactul u-
considera-

Notă externă
petrol. Tendințele evideii- nei recesiuni fără prece țiind aceste schimbări — precizează documentul — deveniseră sesizabile încă la sfîrșitul anilor ’60, cînd prioritatea în industrie începuse să s0 deplaseze de la ramurile ce utilizează forță de muncă necalificată sau numeroasă, cum sînt textilele și confecțiile, la cele cu un grad mai mare de tehnicitate și profesionalizare, cum sînt chimia șl construcțiile dă mașini. Aceste tendințe au fost prea puțin influențate

- dent într-o variație ciclică normală în ponderea ramurilor industriale".In privința perspectivelor economiilor occidentale pe anul 1981, raportul C.E.E./O.N.U. le estimează a fi „mal degrabă întunecate", relevînd, în sprijinul acestei evaluări, asemenea date esențiale cum sînt: scăderea cu 5 la sută a nivelului produc- așa cum afirmă și exper- ției industriale în statele ții C.E.E./O.N.U., „pers- vest-europene în ultimul pective întunecate", trimestru din 1980 compa- N. C.

cuit sportiv, eliberate de I.U.M. Petroșani și Filiala de vînătoare Petroșani pe •" numele Florian Ioan. Se declară nule. (284)PIERDUT FOAIE de parcurs seria 851526, eliberată de I.C.C.F. Timișoara pe data de 20 februarie 1981 pe numele Oprea Aurel. Se declară nulă. (281)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Roman Dumitru, eliberată de I.M, Aninoasa. Se declară nulă. (278)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Roșu Elena, eliberată de Uzina electrică Paroșeni. Se declară nulă. (816)• INSTITUTUL DE MINE din Petroșani anunță că în ziua de slmbătă, 4 aprilie a.c., ora 9, are loc In . Aula institutului susținerea publică a tezei de doctorat intitulată „CERCETĂRI PRIVITOARE LA FLO- TAȚIA CU AER DEGAJAT DIN TULBUREALA", redactată de ing. Sanda Krausz.Tezj» este depusă spre consultare la Biblioteca institutului.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I Petroșani, «te. Republicii nz. 90. telefoane «16 62 (secretariat! « 246» (secții). TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67


