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!n întîmpinarea Zilei minerului In pagina a 3-a :

SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

și a marii sărbători de la 23 August
CULTURĂ - ARTĂ

iiczu Statele 
întrecerii socialiste
după primele 7 luni ale anului

De la Consiliul municipal al sindicatelor am oi), 
ținut rezultatele înregistrate în întrecerea socialistă 
pe primele 7 luni ale anului, desfășurată de colecti
vele întreprinderilor din Valea Jiului, calculate pe 
baza criteriilor stabilite, respectiv a realizării prin
cipalilor indicatori de plan, jn conformitate cu hotă. 
firea Comitetului Politie Executiv a; C.C. al P.C.It. 
privind îmbunătățirea organizării și desfășurării în
trecerii socialiste.

Iată punctajul obținut de colectivele fruntașe 
din principalele ramuri ale economiei municipiului.

IN INDUSTRIA CĂRBUNELUI
Locul I : Întreprinderea minieră Lupeni — 1387 

puncte ;
Locul

697,8 puncte ;
Locul III : întreprinderea minieră Paroșeni

151 puncte.

II : întreprinderea miniera Bărbateni

(Continuare în pag. a 2-a

I.M. LUPENI

ANGAJAMENTELE AU FOST DEPĂȘITE
I

Minerii Lupeniuluj au 
zilelor de producție record 
și organizare colectivă pentru a obține 
superioare sarcinilor planificate. Astfel, 
de 5 și 6 august au realizat o producție suplimen
tară sarcinilor de plan de 784 și, respectiv, 1113 
tone de cărbune. Cu aceste realizări, harnicul colectiv 
de la mina Lupeni totalizează de la începutul lunii 
august, o producție suplimentară de 2144 tone căr
bune. Cele mai bune rezultate în această lună au 
fost obținute de sectorul VI, cu un plus de 2460 
tone de cărbune, sectorul III eu 534 tone și secto
rul II cu 435 tone de cărbune.

Din sectoarele amintite se evidențiază în 
mod deosebit formațiile de mineri conduse de Pavel 
Bujor, Marin Mișu, Mihai Blaga. Grigore Costache.

confirmat și cu ocazia 
puterea de mobilizare 

rezultate 
în zilele

Peste prevederi)
Strădaniile minerilor 

din abatajele Diljei de la 
începutul lunii august, 
se concretizează într-o 
producție cu 60 tone căr- , 
bune suplimentară sar- | 
cinilor economice. O , 
contribuție de seamă au I 
avut brigăzile conduse de 
Petru Carp și Zoltan 
Franeisc de la sectorul I, 
care utilizînd rațional 
timpul de lucru cît 
utilajele din dotare, 
sporit productivitatea 
muncii pe sector cu pes
te 500 kg cărbune pe post.

și
au

Productivități superioare în abatajele minei Bărbătenl

ADUNARI FESTIVE

a-
ca- 

evo-
manifestări, în 

cărora au fost 
tradițiile muncito- 

revoluționare ale mi- 
ampla

Ieri, la Lupeni, Vulcan 
și Petrila, au avut loc a- 
dunări festive consacrate 
„Zilei minerului**. La 
ceste 
drul 
cate 
rești,
nerilor Văii Jiului, 
lor activitate pentru înăl
țarea socialistă a patriei, 
au participat activiști de 
partid și de stat, nume
roși mineri, maiștri, teh
nicieni și ingineri din în
treprinderile miniere, oa
meni ai muncii din între
prinderi și instituții.

Sărbătorirea „Zilei mi- 
nerului** — zi care ne a- 
mintește de eroicele lupte 
revoluționare ale mineri
lor din Lupeni, la 6 au
gust 1929 — are loc în Va
lea Jiului în atmosfera de 
largă mobilizare a tuturor 
energiilor creatoare pen
tru a obține în activita
tea economică rezultate 
calitativ superioare, dedi
cate aniversării a 37 de

ani de la înfăptuirea re
voluției de eliberare socia
lă și națională. antifas
cistă și antiimperialistă, 
înfăptuită, Sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, la‘23 August 1944. 
In cadrul adunărilor fes
tive a fost prezentat Me
sajul Biroului Comitetu
lui Județean Hunedoara al 
Partidului Comunist Ro
mân adresat minerilor, 
care a făcut o puternică 
impresie, stimulînd și o- 
rientînd munca pentru a 
da patriei cantități tot mai 
mari de cărbune.

Integrată în sărbătorile 
prin care poporul nostru 
cinstește tradiționala vred
nicie minerească, „Ziua 
minerului** este un prilej 
de a evalua calitatea și 
eficiența muncii, dar și de 
a găsi energia și pasiunea 
revoluționară în înfăptui
rea documentelor Congre
sului al XII-lea al partidu
lui și ale celui de-al H-lea 
Congres al consiliilor oa-

menior muncii. Deplasările 
în conținutul profesiunii, 
determinate de introdu
cerea impetuoasă a teh
nicii și tehnologiilor mo
derne. de mare randa
ment în subteran, fac din 

o te- 
spe- 

într-o 
de 
în

mineri tehnicieni cu 
meinică pregătire de 
cialitate, cuprinși 
acțiune permanentă 
perfecționare, necesară 
activitatea economică.

In încheierea 
lor festive s-au 
spectacole tematice 
gîale, susținute de 
ții artistice ale 
lor. Manifestări < 
educative și artistice 
sacrale ..Zilei minerului" 
au avut loc ieri 
treprinderi,. 
apel, unde 
întimpinați, 
schimb, de 
le-au înmînat florile 
cunoștinței.

adunărî- 
deslășurat 

• oma- 
forma- 

amalori- 
cultural- 

con-

și in 
în sălile 
minerii au 
la ieșirea 
pionieri

în
de 

fost 
din 

care
re-

mai
aproducției și 

minerii din aba- 
Bărbătenlului au 

pro- 
în' 

ma- 
sec-

Priatr-o organizare 
bună a 
muncii, 
tajele 
reușit să sporească
ductivita^ea muncii 
zilele premergătoare 
rilor sărbători. La 
torul I, de la începutul 
lunii august s-a obținut 

6 productivitate în aba- 
1 ta’je mai mare lată de 

sarcina planificată. cu 
460 kg de cărbune pe post,

iar pe sector de 300 kg/ 
post. O situație similară 
o are și sectorul II un
de creșterea de produc- , 
ti vitale în abataje este 
de 400 kg/post, iar pe 
sector de 300 kg/post. 
Formațiile cu cele mai 
bune rezultate sînt cele 
conduse de brigadierii 
Nicolae Rusu. Gheorghe 
Onofrei, Nicolae Oprea. 
Carol Marlon care au 
făcut ca plusul de cărbu

ne de la începutul anu
lui să fie de aproape 
22 000 tone.

Harnicul colectiv mi
nier al Bărbăteniului, pa
ralel cu realizarea în 
mod exemplar a sarcini
lor de producție iși con
centrează eforturile pen
tru introducerea unei 
combine 3 K-52 care va 
intra în funcțiune la în
ceputul lunii septembrie 
în stratul 18.

Brigadierul Alexan
dru C'hiva alături de 
ortacii Vasile Asăvoaie, 
Ștefan Olaru, Vasile 
Pop și Vasile Ursulici 
de la sectorul V al mi
nei Vulcan.

ANCHETA SĂPTĂMÂNII

Invitații și sugestii pentru 
sărbătoarea Văii Jiului

l oto :

tone/ 
astfel

înca- 
arino- 

ală- 
și ex-

nive-
i de

de
a-

din

Lazăr, Gheorghe 
și alții s-au 
perfect în 
colectivului.

să recupereze 
i de cărbune

După păre- 
greutățile 
apar la o

Este o frumoasă tradiție, consolidată cil expe
riența fiecărui an, ca „Ziua minerului** să fie săr
bătorită fastuos, antrenant și iii concepții atrăgă
toare pretutindeni in Valea Jiului. Este o sărbătoa
re a muncii, care are loc in aceste zile de vară, o 
sărbătoare desfășurată în împrejurimile de o gene
roasă frumusețe unde au loc serbări cîmpenești pli
ne de farmec, oferin,| posibilități diverse pentru a 
petrece o zi de odihnă in mod plăcut, util și recre
ativ. Pentru această zi deosebită sint prevăzute am
ple manifestări culturale și artistice, la a căror or
ganizare participă, cum e și firesc, mai mulți factori 
cu responsabilități distincte, dar cu același scop, 
acela de a crea toate condițiile pentru o ambianță 
si o atmosferă sărbătorească. Preocupările existen
te în Valea Jiului, o prefață a zilei de mîine, suit 
detaliate în ancheta ziarului nostru.

Artiștii amatori pe estrade
Pe scenele existeri-

conclu- 
mi- 

ortacii 
Petru 
secto- 
Live- 

un

Un exemplu 
dent al vredniciei 
nerești îl oferă 
din brigada luj 
Scredeanu de la 
rul III al minei 
zeni. Lucrînd cu 
complex mecanizat de 
tip SMA-2, colectivul a 
reușit să crească i 
Iul realizărilor lună 
lună la producția 
cărbune : în luna 
prilie, mai exact 
ziua a 8-a, a realizat o 
producție de 3183 
cărbune ; în luna 
8852 tone; în luna 
12 694 tone, iar • in 
iulie, printr-o i
zare și organizare 
excepție, ridică ștache
ta realizărilor Ia 14 695 
tone de cărbune. Depă- 
S'indu-și productivitatea

planificată cu 2100 kg/ 
post, formația lui Scre- 
deanu a obținut un ran
dament de 11,6 
post, cîștigînd 
disputa pentru întîietate 
din cadrul întrecerii

mi tru
Doru 
drat 
nia 
turi de mai vechii 
perimentații mineri Ion 
Aruștei, Vasile Bejena-

tone 
mai 

iunie 
luna 

mobili- 
de

socialiste pe întreprin
dere. La baza acestor 
realizări de prestigiu 
stau disciplina care dom
nește în brigadă, 
rea- eficientă a 
lui de lucru în 
tarea tehnologiei 
cru, folosirea 
a utilajelor din 
re.

Tinerii loan Orheanu, 
Gheorghe Hîrjan. Dj-

folosi- 
timpu- 
respec- 
de lu- 

rațională 
dota-

ru, Gheorghe Arip, Mar- 
cu Ciurea. loan Căpă- 
țînă, Gheorghe Ciochi
nă, Dane Sișismund și 
Pali Szolosy. Oamenii 
din brigadă au înțeles 

pe umerii lor apasă 
mare responsab'ilita- 
Producția de cărbu- 
pe care trebuia

dea brigada în 
iulie reprezenta 80 
sută din planul de

că 
o 
te. 
ne s-o 

luna 
la 

pro-

ducție al sectorului.
„In schimbul nostru, 

spunea minerul șef de 
schimb Vasile Bejena- 
ru. au mai fost și vi
nele defecțiuni. în spe
cial ia pompele com
plexului, cit si la benzi
le cu covor de cauciuc; 
se rupeau frecvent In 
zona capsată, Am luat 
măsuri ca schimbul ur
mător i 
producția 
pierdută, 
rea mea, 
rente care 
gadă por fi biruite 
orice colectiv dacă 
te schimburile 
nează unitar. Acest lu
cru depinde nu numai

T. ARVINTE

>o—
ine- 
bri- 

de 
toa- 

acțio-

(ContiniLare în pag. a 2-a)

î

I

specta- 
dupa-

vor susține un 
col pînă tîrziu 
amiază pc estradele ame
najate în aer liber. Iu
bitorii sportului 
putea urmări, pe 
on, meciuri de 
tenis, și șah în 
„Cupei Minerul**.

Manifestări de
eași factură, ia care vor 
participa cele mai va
loroase formații de cîn- 
tece și dansuri popu-

te la locul de agrement
al
va avea Ioc mîine 
amplă serbare 
nească, ne spunea tova
rășul Gheorghe Lăză- 
rescu, secretar al Co
mitetului orășenesc do 
partid. Taraful, soliștii' 
de muzică populară, 
formațiile de muzică u- 
șoară „Color1*, „Armo
nic grup" și „Astral-* cu 
un repertoriu adecvat u- 
nor astfel de situații, (Continuare in pag. a 2 a)

Vulcanului, „Brazi*, 
o 

cîmpe-

Tehnicianul 
B o c ă n i c 
la A.U.T.L.P., 
format că au 
te toate măsurile 
tru ca oamenii 
să aibă asigurat 
transport operativ 
tre locurile de 
rnent. Intre orele 
autobuzele de pe 
vor circula după 
urmează î Piața Vic
toriei — Lonea, 4 
tobuze. din 15 în 15 mi
nute Piața Victoriei 
— Aeroport, 4 autobuze, 
din 10 în 10 minute

vor 
stadi- 

fotbal, 
cadrul

aco-

Transport operativ
Tiberiu

: i u, de 
ne-a in- 
fost lua-

pen- 
muncii

un 
că- 

agre- 
9—22, 
trasee 

cum

au-

& Coroești — Bărbă- 
teni. 4 autobuze, din 20 
în 20 de minute Co
roești — Dealul Babii, 
un autobuz din două in 
două ore Coroești — 
Mina Vulcan, un auto
buz din 15 în 15 minute

Piața Lupeni, 2 
tobuze 
minute 
Cîmpu 
în oră 
trasee 
respectă programul o- 
bișnuit. Să sperăm că 

‘ărartsportui va merge... 
ca pe roate! (M.R.)

din 15 în 
<$> I.upeni 

lui Neag, din 
Pe celei; 

autobuzele

au
la

l
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r Concurs de șah 
în cinstea 

Zilei minerului

tUrmare din pag I)

cantină a 
realizată 
l.C.M.M. 
din Lu

unitate social- 
se deta- 

de toate celelal- 
același profil din 
•Jiului prin 

dotare și 
muncă

zi 
cu

in care

dotată 
.oaie 

ali
en 

sub 
la o 

de
tigăi basculante

capa- 
con- 

pentru 
de servire. 

vor 
de 

Este 
rind 

le 
mod

Astăzi va fi inaugura
tă noua 
I.A.C.C.V.J., 
de șantierul 
pentru minerii 
peni.

Noua
gospodărească 
șează 
te de 
Valea 
citate,
diții de 
personalul 
La această cantină 
fi pregătite 5 000 
mese în 24 de ore. 
vorba în primul 
de mesele pe care 
vor servi aici în 
gratuit minerii de 
I.M Lupeni și, nu 
te mult timp, și cei 
la I.M Bărbăteni. 
pacitatea sălii de 
re este de §00 de 
soane pe serie.

Pentru pregătirea 
lor 5 000 de mese

cantina este
3 marmide, 

minune" 
mentele vor fierbe 
ajutorul aburului 
presiune, încălzit 
temperatură de 120 
grade.
Și altă veselă mare, toa
te din
precum și cu 5 plite elec
trice și laboratoare pen
tru tranșarea cărnii și 
o cameră pentru cură
țarea zarzavatului. Este 
dotată, de asemenea, cu 
o cameră și două dula
puri frigorifice, precum 
și cu două congelatoare 
pentru păstrarea căr
nii. produselor din car
ne Și a altor alimente. 
Un robot universal va 
permite efectuarea me
canică a principalelor 
operațiuni de pregăti
re a legumelor, ușurînd 
munca personalului.

tablă inoxidabilă.

Lista dotațiilor 
asigura servirea 
lor în condiții 
ireproșabile este com
pletată de două dulapuri 
din metal inoxidabil 
pentru păstrarea în sta- 
re caldă a 
late pînă la 
țâre. Noua cantină 
pune, totodată, de 
gazij pentru 
legumelor 
a produselor 
un. depozit de murături 
și vestiare pentru per
sonal. Condițiile de mun
că și de servire a me
selor pentru oaspeți, ae
risirea și lumina asigu
rate în noua dotație sînt 
dintre cele mai bune in
cit nu ne rămîne deeît 
să urăm personalului 
ei, în frunte cu Radu
Smaranda, mult . spor 
în activitate, iar mine
rilor,

ce vor
mese- 

igienice

vesele, spă- 
întrebujn- 

dis- 
ma- 

păstrarea 
conservate, 

cerealiere.

poftă bună !

noua

oa me-

ț 
t de 

rea
ușoarâ 
umor, 
jocuri

inatl- 
astăzi,gurare are loc 

la Lupeni.

imagine :
cantină a cărei

Artiștii amatori pe estrade
(Urmare atn pag. I)

lare, de muz.că 
și de satiră și 
completate cu 
distractive vor cA ea loc 
în Lupeni (platoul Grafit), 
la noile locuri 
ment
Ș> 
na
A

î

de agre-
Urkvni 

la cabs- 
Petroșani. 

spectacole 
de an- 

„Min- 
e-

d’n
Petrila.

Brâdet în 
c b : te 

susținute
folcloric 
Văii Jiului.

• dansuri popu- 
Petroșani, Lu- 

Uricani,

t

samblu] 
dra" al 
chipe de 
laie din 
peni. Uricani, Lonea, 
formațiile de muzică u 
soară — vor contribui, 
ca întotdeauna în zilele

sărbătoare, la crea- 
unei atmosfere de 

voioșie, de voie bună. 
In vederea acestui 
scop, am reținut din 
cele spuse de președinți 
ai comitetelor orășe
nești de cultură și e- 
ducație socialistă, de 
directori ai cluburilor, că 
s-au făcut pregătiri
complexe pentru a sa
tisface toate dorințele
«niaiei Iilor, preferințele 
lor Pentru piese din ma
rile zone folclorice ale 
țării.

Deci, mîine, pe estra
dele de la locurile de 
agremsnt, cîntec. joc si 
voie-bună !

O duminică plăcută la locurile de agrement

c

Sărbătoarea Zilei mine
rului. îndeosebi, serbări
le cimpenești, dedicate 
lor, manifestările de la 
locurile de agrement ri
dică în fața unităților co
merciale sarcini deosebi
te. In ce constau pregăti
rile ? Cum vor fi intimpi- 
nați oamenii muncii din 
Valea Jiului cu acest pri
lej ? Răspunsul la aceste 
întrebări ni l-a dat di
rectorul adjunct al Di
recției comerciale munici
pale, Miron Șerb:

— In Valea Jiului 
fost amenajate 6
de agrement : la Petrila, 
Petroșani, Aninoasa, Vul
can. Lupeni și Uricani.

au 
locuri

c 
t
r
I

La fiecare din aceste lo
curi de agrement au fost 
pregătite 
chioșcuri 
specializate 
sortimente de 
acest prilej vor fi-puse la 
dispoziția consumatorilor 
cantități însemnate de 
preparate din carne, mici 
grătare, cîrnăciori, produ
se de patiserie și cofetă
rie, apă minerală, bău
turi răcoritoare, bere.

Bineînțeles, că nu vor 
lipsi de la locurile de a- 
grement legumele și fruc- 
tale.

mai
de

pe
produse. Cu

multe 
desfacere 

diferite

I
|
I

t

Gheorghe BOȚEA

> MINERI LA ODIH- 
I NA ȘI TRATAMENT. De 
(la începutul acestui an, 

538 de mineri și alți oa- 
Imeni ai muncii de la mina 

Lupeni au beneficiat de bi
lete de odihnă ori pentru 

I tratarea diferitelor afec- 
i țiuni în stațiunile balneo- 
3 climaterice din țară. Pină 
| la sfirșitul anului, comite-

tul sindicatului minei mai 
pune la dispoziția mineri
lor, muncitorilor și tehnici
enilor încă 400 de bilete de 
odihnă și tratament. (A.M.)

SANMINIM. In con
formitate cu prevederile 
Ordinului Ministerului Să
nătății referitor la instrui
rea sanitară a personalului 
din cantine și alimentația 
publică. în cadrul 
I.A.C.C.V.J. au fost organi
zate și și-au început acti
vitatea un curs pentru șe-

In cinstea Zilei minerului 
și a marii sărbători de la 
23 August, A.S, „Preparato
rul" și comitetului sindi
catului preparației Lupeni 
au organizat, la nivelul o- 
rașului, un campionat de 
șah cu premii în obiecte. 
Parțicipanți, oameni ai 
muncii de la toate între
prinderile din oraș, legiti
mați și nelegitimați, tineri 
și vîrstnici .Concursul s-a 
desfășurat în perioada 12 
iulie — 5 august 1981-, 
Partidele, găzduite de Casa 
pensionarilor, unde au fost 
asigurate toăte condițiile 
— fapt pentru care comi
tetul sindicatului aduce 
sincere mulțumiri — au 
fost foarte pasionante, dînd 
în final ciștig de cauză ur
mătorilor: Ion Caragea
(I.M. Lupeni) locul I, Iuliu 
Peter (pensionar) locul II, 
și Gheorghe Cotorogea 
(I.M. Lupeni) locul III. Au 
mai primit mențiuni Dumi
tru Florescu și loan Pa- 
nait (preparația Lupeni).

Festivitatea de premiere 
s-a desfășurat intr-un ca
dru sărbătoresc.

Oliviu FLOREA, 
președintele comitetului 

sindicatului — preparația 
Lupeni

de șeful de brigadă, ci 
de fiecare șef de schimb, 
de fiecare membru com
ponent al brigăzii. Cînd 
plec din abataj împre
ună cu ortacii mei, am 
sentimentul că parcă 
aș fi putut da mai mul
te tone de cărbune. Ni

Seredea- 
nu stau 
transfor- 

electro-

gă utilajul defect. Dar. 
la oamenii Iui 
nu, lucrurile 
așa. Toți se 
mă automat în
lăcătuși și cînd defecți
unea durează 
se apucă de 
nare pentru 
schimburi. In astfel
condiții producția

mai mult, 
aprovizio- 

celelalte 
de 
nu

Pe treptele destoiniciei
un 

rn- 
Șe- 

este 
pra-

se recupe- 
către celelalte 

Brigadierul 
este un

se' spune că sîntem 
colectiv omogen, 
chegat. Așa și este, 
ful de brigadă acum 
în concediu dar
ducția de cărbune nu a 
scăzut. Avem condiții 
bune și de la 11.6 tone 
pe post cît am realizat 
în luna trecută am cres
cut productivitatea mun
cii în primele zile ale 
lunii august la 13,2 to
ne cărbune pe post“.

Despre hărnicia mem
brilor brigăzii lui Scre- 
deanu, maistrul Ion Mol
dovan afirma: „La li
nele brigăzi, cînd are 
loc o defecțiune elec
tromecanică, schimbul în 
cauză, dacă are mate
rialele necesare la 
front, se învîrte pe lîn-

bun 
meri- 
mare 

a

se pierde, 
rează de 
schimburi. 
Scredeanu
organizator, dar 
tul lui cel mai 
constă în faptul că 
reușit să imprime spiri
tul de ordine, discipli
nă și șefilor de schimb. 
Acesta este de fapt 
lementul esențial în 
tivitatea unui șef 
brigadă. Atmosfera 
întrajutorare, de
legialitate, de cunoaște
re reciprocă a preocu
părilor fiecărui mem
bru. din brigadă cri ~ază 
acea sudură sufle tet >că 
între oameni. „Le dă 
posibilitatea să depă
șească greutățile cu mai 
multă ușurință".

e- 
ac- 
de 
de 

co

Rezultatele întrecerii socialiste
Ornase din pag i

Prin sucesele obținute — depășirea 
planului la. producția fizică cu aproape 
29 000 tone de cărbune cocsificabil, la pro
ducția netă cu 1,2 milioane lei — o men
țiune specială se cuvine puternicului co
lectiv al minei Lupeni care, punînd în 
valoare ma»le resurse pe care le c°n_ 
feră folosirea cu eficiență a utilaje
lor moderne -din dotare înscrie cele 
frumoase realizări pe graficul întrecerii, 
obtinînd si punctajul maxim.

IN CONSTRUCȚII
Locul I — Întreprinderea de repa

rații și întreținere a utilajului minier 
Petroșani — 995,9 puncte.

CONSILII POPULARE
Locul I : I.G C.L. Petroșani — 666.4 p.

RAMURA COMERȚ
Locul I: I.C.S. mărfuri industriale 

Petroșani — 2049 puncte.
Printr-o mobilizare mai bună, prin 

folosirea din plin a bazei materiale, de 
care dispun, a tuturor rezervelor in
terne și alte colective se puteau înscrie 
Cu rezultate meritorii în clasamentul de 
hărnicie al întrecerii. Avem în vedere, 
îndeosebi unitățile miniere cărora le 
revin sarcini de mare responsabilitate 
în creșterea producției de cărbune con
form prevederilor sarcinilor primului 
an al noului cincinal. Dar, în același 
timp, ne referim și la celelalte între
prinderi din ramura chimiei, a indus 
triei ușoare etc. care nu au realizat 
minimul de 4 din cei 6—7 indicatori de 
bază și nu ș-au înscris în clasament.

Concentrarea eforturilor asupra obiectivelor 
de dezvoltare a producției de cărbune

Adunarea generală a 
reprezentanților 
nilor muncii de 
l.C.M.M. Petroșani 
juns la concluzii 
privind căile de 
necesare de urmat 
punerea în funcțiune a o- 
biectivelor miniere de su
prafață care condiționea
ză crearea noilor capaci
tăți de cărbune ale anu
lui și cincinalului actual. 
Analizind în spirit critic 
și autocritic realizările 
primului semestru al anu
lui, concluzia unanima a 
constructorilor și monto- 
rilor a fost că se cer va
lorificate deplin, in Pri
mul rind. rezervele inter
ne de creștere a produc
ției și productivității 
muncii, prin utilizarea in
tensivă a forței ,-.de muncă 
disponibile și a'bazei teh- 
nico-materiale proprii.

Concretizînd aceste idei, 
participanții la dezbateri, 
in numele colectivelor 
care le reprezintă, 
spus : „Am încheiat 
rezultate pozitive la 
indicatorii sarcinile 
mestrului I. Ne-am 
centrat eforturile

la
a-a

, clare 
acțiune 
pentru

■ pe 
au 
cu 

toți 
tri- 

con- 
pentru

fii de unități și bucătari și 
altul pentru ceilalți lucră
tori de la cantine. Lecțiile, 
însoțite de demonstrații 
practice și filme, se desfă
șoară sub îndrumarea per
sonalului de specialitate de 
la laboratorul municipal de 
epidemiologie și 
treprindere.

4. EXCURSIE 
TINERI. Pentru 
în mod cît mai
timpuiui liber de către ti
nerii din întreprindere, co

din in-

PENTRU 
petrecerea 
plăcut a

cărbune
a finaliza cît mai grabnic, 
pe cît posibil încă din tri
mestrul III. obiectivele de 
dezvoltare a întreprinde
rilor miniere beneficiare, 
îndeosebi ale I.M. An.i- 
noasa" (Gheorghe Chela- 
ru, șeful șantierului nr. 2 
Livezeni). „Beneficiarii

șantierului nr. 1 — Petri- 
la). „Nu ne putem 
jn semestrul I al 
an cu realizări la 
bune ca și în anul 
cînd am ocupat locul I al 
întrecerii pe șantiere. în
tărind în primul -înd dis
ciplina și folosind maj ra-

mîndri 
acestui 
lei de 
trecut,

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

ne-au asigurat condiții bu
ne de documentații și e- 
xecuție. Ne-am realizat 
planul in semestrul I, dar 
numărul obiectivelor pre
date și valoarea investiți
ilor realizate din planul 
anual au fost reduse. Folo
sind acordul global ca pir- 
ghie de bază in realizarea 
la timp a prevederilor fi
zice Și 
concentrat activitatea spre 
cele mai importante o- 
biective. între care capa
citățile noului cîmp de 
exploatare Petrila-Sud și 
preparația Peln’jla" (Ing. 
Constantin Dincă, șeful

valorice, ne-am

țional utilajele din dotare, 
sîntem hotărîți să ridicăm 
lună de lună la cote su
perioare realizările noas
tre" (Constantin Frumu- 
șelu, șef de echipă, șan
tierul nr. 3 — Vulcan). 
„In sarcina noastră smt 
înscrise pentru semestrul 
II numeroase obiective 
prioritare pentru dezvol
tarea LM. Lupeni. Măsu
rile întreprinse, cu un ti
fon maxim al colectivu
lui, ne dau încrederea că 
stadiile fizice intermedia- 

finale vor fi atinse 
fost progra- 

Ridzi,

re și 
așa cum au 
mate" (sing. Carol

nr. 4 Lu-

angajant
și de că-

șeful șantierului 
peni).

in acest spirit 
au 1'ost reliefate 
ti'e ceilalți vorbitori posi
bilitățile de utilizare mai 
bună a fondului de timp, 
a mijloacelor mecanice 
destinate creșterii pro
ductivității muncii, de 
îmbunătățire a sistemului 
de aprovizionare materia
lă a șantierelor și forma
țiilor de lucru pentru in
tensificarea ritmului lu
crărilor. S-a subliniat ne
cesitatea sporirii
ței față de laturile 
nomice ale activității 
ductive — creșterea 
nomiilor materiale 
eliminarea 
rea 
prin 
că, 
ilor
și modernizarea depozite
lor —. pentru • realizarea 
tuturor indicatorilor eco- 
nomico-productivi. stabi
liți pentru anul 1981, în 
condiții de securitate de
plină a muncii.

exigen- 
eco- 
pro- 
eco- 
prin 

reduce- 
utilaje 

grabni- 
operați- 

încărcat-descărcat

risipei,
stocurilor de 
montarea lor 

mecanizarea 
de

Anton HOFFMAN

mitetul U.T.C. de la pre- 
paratia Lupeni organizează 
în ziiele de 3—6 septembrie 
a.c. o excursie la băile Fe
lix. Se asigură transportul 
cu autocarul, masa și ca
zarea, costul excursiei fiind 
de 420 de lei. înscrierile se 
fac la comitetul U.T.C. al 
preparației.

PLENARA. Joi după- 
amiază a avut loc plenara 
Comitetului municipal de 
Cruce Roșie. In cadrul ple
narei au fost prezentate

informări cu privire la 
modul în care au fost rea
lizate sarcinile ce au reve
nit comitetelor și comisi
ilor de Cruce Roșie și la 
organizarea activității de 
educație sanitară a popu
lației în vederea acordării 
primului ajutor. Pe mar
ginea informărilor s-au 
purtat discuții. Plenara a 
aprobat planul de activi
tate al comitetului pe se
mestrul al II-lea al anu
lui și programul manifestă
rilor din Săptămîna Cru-

cii Roșii care se va desfă
șura 
a.c.

intre 20—26 septembrie

CIRCULAȚIE. Dumi- 
au dreptul să circule 

proprietate

♦
nică
autoturismele 
personală cu număr de în
matriculare FARA SOȚ.

Rubrică redaciată de
Turna țAȚARCĂ
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Răsfrîngîndu-se atît în 
diversitatea și calitatea 
mișcării cultural-artistice 
de amatori, cît. mai ales, 
în conținutul de idei și 
sentimente, în mesajul 
fiecărei formații care ac
tivează în cluburi și case 
de.cultură din Valea Jiu
lui, participarea directă a 
unui din ce în ce mai ma
re număr de mineri su
gerează, în același timp, 
un fapt de conștiință con
temporană : semnificația
culturii și artei pentru oa
menii muncii care trăiesc 
și muncesc aici, în acest 
important bazin carboni
fer al patriei. Permanen
ta evoluție a structurii e- 
ducative și culturale, mo
delată după faptele de 
muncă din adîncurile mi
nelor, Ia care se raportea- 
eă în mod constant, este 
exprimată spontan și efi
cient în contact nemijlocit 
cu minerii. în sălile de a- 
pel, spații în care se în- 
tilnesc munca și actul cul
ts rai. Oriunde, în institu
ții culturale sau în între
prinderile miniere, 
nim creatori 
amatori cu 
vechi, cu rezultate remar
cabile. Sînt oameni 
onați și cu suflet

Vaier Iacobescu, Dumi
tru Lupșă, Isidor Timișan, 
Ionică Danciu de la mina 
Uricanî, Alexandru 
gan sau solistul 
Iacob Moldovan de 
na Lupeni, minerii 
brigadă Constantin
sau Nicolae Dinescu de la 
I.M. Petrila, unde de mai 
mulți ani se află un cor

Dră- 
vocal 

la mi- 
șefi de 
Necula

litatea sau virtuozitatea u- 
nor cunoscuți artiști ama- 

sînt Augustin 
Pavel Mărgi- 

tinerii 
muzică 

de la

4 ț J

întîl- 
sau artiști 
preocupări

pasi-
mare —

tori cum 
Moldovan, 
neanu, pe 
maț ia de 
„Gențiana" 
peni sau echipa 
torului de dansuri 
dru Surd din Petrila, 
artiștii

din for- 
usoară 

I.M. Lu- 
instruc- 
Alexan- 

pe 
plastici Ladislau

Minerii — creatori ai
valorilor materiale

și spirituale
mineresc cu nume inspi
rat, sugerînd munca din 
subteran, cunoscut și a- 
preciat în țară. „Freamă
tul adincului", pregătit de 
inimosul dirijor Vladimir 
Ureche, el însuși muncind, 
pînă acum un timp, în 
mină. Și mai sînt mulți, 
mulți al căror talent se 
manifestă mai întîi la lo
cul de muncă și 
cantează apoi în 
cultură, educație 
01 tacii urmărind

nu- 
artă 

a căror te- 
este
Herbei

mine- 
sau

Legendă

se de- 
fapte de 
și artă, 

sensibi-

ar- 
ale 

impli- 
personalitatea și 

proces 
' mo

de

"X

muncii și creației în soci
etatea socialistă. „O expre
sie puternică a acestor re
alități — se spune în Me
sajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. adresat 
Conferinței naționale a 
scriitorilor — o constituie 
marea mișcare cultural-e- 
ducalivă de masă. Festi
valul național „Cintarea 
României", ajunsă la cea 

Imbi-
con- 

activi- 
ac- 

cultural-educati- 
Festivalul 

i“ s-a
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Omagiul poetului tînăr I
%
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ga noastră 
turală din 
la festivalul de creație li
terară „Vasile Alecsan- 
dri“, desfășurat la lași în 
perioada 1—2 august, de
dicat aniversării a 160 de 
ani de la nașterea bardu
lui de la Mircești, Mircea 
a obținut un merituos 
premiu III, pentru un 
grupaj de poezii dedicate 
minerilor. Din cei 200 de 
participanți din întreaga 
țară. Mircea Andraș s-a 
detașat prin versurile 
sale calde, încărcate de 
lirism, o metaforă vie și 
imagini poetice 
cative. „Venise
oasă / ca o legendă 
Lumina",
Andraș, aducînd astfel un 
omagiu, salutul de recu
noștință al poeziei pen. 
tru mineri și munca lor. 
Drum bun în poezie. 
Mircea Andraș !

M. B.

mișcare cul- 
Valea Jiului:

I*
I
I*
I
I

de-a treia ediție, 
nînd organic, intr-o 
cepție armonioasă, 
tatea în producție cu 
tivitatea 
vă și artistică, 
„Cintarea României' 
afirmat tot mai mult ca o 
amplă manifestare a mun
cii și creației socialiste, ca
drul larg de manifestare a 
talentelor creatoare alo 
poporului, de participare 
intensă a oamenilor mun
cii la viața spirituală no
uă a țării". Mișcarea cul- 
tural-educativă din Valea 
Jiului este caracterizată 
printr-un real caracter de 
masă, de participare am
plă, dinamică a minerilor 
la o viață spirituală care 
are un sunet specific, in- 
confundabil ; sunetul mun
cii din abatajele minelor 
In aceste zile cînd țara’ săr
bătorește minerii și îhtîm- 
pină glorioasa aniversare a 
zilei de 23 August, 
niment 
cătușat 
re ale

I
I
I

semn if i- 
victori-

/
scrie Mircea

Mircea Andraș este un 
nume deja cunoscut ci
titorilor noștri. Poezia 
lui, străbătută de vibran
tă emoție, este o creație 
inspirată din munca eroi
că a oamenilor adîncului 
transfigurată prin ima
gini și metafore. O știre 
recentă ne-a bucurat și 
trebuie să bucure întrea-

I
*

I
I
*

I

Schmidt, creatorul a 
meroa'se lucrări de 
monumentală, 
mă constantă 
ritul, Eugen 
Iosif Papp.

Cultura, educația și 
ta sint dimensiuni 
creației minerilor, 
cîndu-le 
stimulînd amplul 
de autoperfecționare 
rală și profesională 
tehnica și tehnologiile mo
derne, de 
ment, din 
Văii Jiului. Viața 
ală, tot mai bogată în con
ținut și expresie, a înflo
rit în cadrul Festivalului 
național „Cintarea 
niei" care constituie 
mod de manifestare

mare randa- 
întreprinderile 

spiritu-
eve- 

epocal. care a des- 
energiile creatoa-, 
poporului român.

I
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i Picături de lumină

Cu un orizon! mai jos 
decit pământul 
dar cu un gînd mai

aproape

prin cerc de foc 
cu brațele — ruguri

aprinse

I 
I
*

I
I
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I
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lingă suflet
ei vin — coboară — urcă 
ei vin — coboară — urcă — 
curați ca lacrima 
sărată de sudoare 
strivind în gene picături 
de soare
însemnele luminii 
viitoare.

Mircea ANDRAȘ

vadul 
timp

Româ-
.un 
al T. SPĂTARU

„Stăpânul minelor", grafică realizată de artistul

pla«rtic Iosif Tellmann.

V

Noroc bon, viitor !

.-.'Ă' ♦ -X

de soare 
cioplind in 
trecerii prin 1 
făgaș de inimi 
curgerii luminii 
răspunzător de bătături 
și rouă 
desăvârșiți de o primenire 
nouă

zeiiPe vatra dintre 
Titanice aluaturi 
Ei coc în spuza 
O turtă neagră pururea fierbinte

Vezi, zeii cu pădurea se luptă 
în brațe viguroase tulpinile se 
Deasupra lor înalt descriu amiaza 
Semeții șoimi ai munților Paring. 

Neobosit Zamolxes — securea lui de-aramă 
Și ucenicul Cronos, venit să i-se-nchine 
Au prefăcut abisul în cimitir de arbori 
Strălucitor tezaur al erej care vine

în hrube vechi întemnițară focul 
Pietrificate jerbe de scintei 
Cu ele-n palme arse, drept lămpașe 
Vor colinda adincul oștiri de Prometei.

Valeriu BUTULESCU

Jiuri ce tot frămintă 
de vechi așezăminte 
focului vulcanic

r O E M

voinicește 
frîng

I
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Ascult al V ăii puls, cum vine de sub munte 
atiția ani purtindu i străbuna trăinicie 
și leg prezentul tinăr de pletele cărunte — 
ale bunului ortac, miner de bărbăție.
EJ a cioplit istorii : Lupeniul sau Petrila 
sau Lonea Și Vulcan, la braț cu Uricanii, 
din Dilja-n Aninoasa sau Bărbăteni, huila 
sclipea-n privirea lui mai sigură cu anii. 
Dau glas inimii mele : primește azi o floare 
din partea celui care te știe-n dăruire 
și află că n petale e lună Și e soare 
e dragoste curată și-ndemn spre fericire 
Te-aștept în sărbătoare să merg la braț cu tine 
încrezător și demn văd porți ce se deschid 
ortace, ce frumoasă-i vremea care vine 
pe calea netezită în August, de Partid.

loan Dan BĂLAN

• La Casa de cultură 
din Petroșani s-a des
chis o expoziție de pic
tură. sculptură și artă 
plastică organizată de 
filiala Deva — Petro, 
șani a Uniunii Artiști
lor Plastici, sub egida 
Comitetului județean 
de cultură și educație 
socialistă, în întîmpina- 
rca Zilei minerului și 
a Zilei de 23 August. 
In expoziție se află lu
crări realizate de artiș- 

plastici Matyas Io- 
Iosif Tellmann, Vie. 
Sylvester, Ion Cir- 
Ecaterina Sylvester. 

Tiron Budiu, Ion Ten- 
gheru. Simonel Bucur, 
Gheorghe Pogan (pic
tură). Ion Șeu și Gheor-

Carnet

Destăinuire
Aici, în mină, locuiește pacea secretă 
a comorilor, mobilate de-a lungul erelor, 
fără moștenitori direcți.
Dar s-a născut minerul și, iată, sub ochii noștri, 
au început exoduri victorioase ;
eu la mină, tatăl ia mină, fratele la mină ! 
Opaițul a fost mutat de la un orizont la altul, 
pină-n muzeu, și-acum așteaptă vizitatorii 
dar minerul, Prometeul de astăzi, 
nu și a mutat domiciliul, 
chiar dacă o poartă a cetății a ars.
iar pe undeva s-hu iscat dureroase confuzii, 
ne-am purtat Cu demnitate destinul !
Sj-aceasta, numai fiindcă actul de proprietate 

directa,

k

ghe Mureșan (sculptu
ră). Siltd Eva Igrafică).

asupra comorilor ne-aparține !
Dumitru NECIIIFOR, 

miner, I.M. Petrila

Puterea muncii
Cărbunii di„ negre, încremenite Plete.
Se odihnesc acum în vagonete.
Si iei un bulgăr în degetele tale,
Si acesta prinde-o strălucire de cristale _ ’ . W J ■*_ ysliîr» <ln La 1 MSe adună-ntr-un 
în tainițe din 
Și parcă-ai vrea.
De adincime,

contur un chip de fată, 
vremuri ferecată.

...2. acum, să te-nțeleagă 
., ce puteri te leagă

loan CII1RAȘ. 
tipograf

lună a 
marilor sărbători, gindul 
nostru înalt se îndreaptă 
spre adincul pământului 
și oamenii care trudesc 
acolo — minerii. Este gin
dul recunoștinței și fru
musețea lui nu este îndea
juns pentru cit merită a- 
cești prometei, dătători de 
lumină și căldură oame
nilor. Cine nu i-a văzut 
la lucru, cine nu le-a cău
tat sensul vorbelor și til- 
cul lor, cine n-a stat- ală
turi de ei la bine și la 
rău, la ușor și la greu, ar 
putea crede că „Ziua mi
nerului" e o zi ca toate 
celelalte. Cei care însă 
știu ce înseamnă mina 
și-i cunesc oamenii — 
pentru că există această 
realitate numită „oame
nii minei" — știu că „Zi
ua minerului" ocupă, cu 
semn roșu, un loc impor
tant in calendarul anilor.

Un semn roșu, dovadă a 
sîngelui vărsat pentru 
dreptate la Lupeni în ’29, 
un semn roșu al biruinței 
binelui asupra răului, un 
semn 
birii, : 
bol pi 
lui.

Mina 
cu păr 
sclipiri

roșu, simbol al iu- 
un semn

1 strălucirii
roșu, sim- 

viitoru-

aceasta 
ochi cu

— „fata 
negru și-n 
de smarald" — 

este prima și ultima lor 
iubire, care-i înconjoară 
la rindu-i cu iubire, cu 
căldură și le este alma 
mater.

Mina — acest univers
al întunericului născător 
de lumină, face parte din 
viața și sufletul lor și le 
însoțește marea trecere.

Mina — marea familie 
a oamenilor Văii Jiului — 
este hala, atelierul, la
boratorul din care pleacă, 
dezrădăcinat de subpămin- 
tul stratificat de ere geo-

logice, rodul muncii
— cărbunele. Cărbunele 
este întruchiparea puterii 
oamenilor care-l extrag șî 
nimic nu le este mai drag 
minerilor decit cărbunele 
curgînd intr-o perpetuă, 
neoprită de nimeni miș- 
tare dinspre întuneric 
spre lumină. Pentru toate 
acestea, pentru faptul că 
energie înseamnă viitor 
și cărbunele înseamnă e- 
nergie, minerii sint oa
menii viitorului. Pentru 
toate acestea, acum, în 
august, luna marilor săr
bători, gindul nostru 
îndreaptă spre viitor, 
care-l hotărim noi, 
sudoarea frunților și 
ria brațelor noastre I

Cu fața spre viitor 
cu gindul la minerii 
itorului. „Noroc bun !“

Mircea BUJORESCU

1
I

• In sala de apel a 
minei Lupeni s-a des
chis o expoziție de 
fotografii realizate de 
membrii foto-clubului 

din Lupeni. Sint expuse 24 
de fotografii (alb-negru) 
care reprezintă portrete 
și peisaje industriale. 
Expoziția este integrată 
în manifestările orga
nizate la Lupeni în m- 
tîmpmarea „Zilei 
Fierului". Cele 
reușite imagini 
semnate de loan 
Constantin 
Tellmann. 
Pestrea.

ihi- 
mai
sînt 

Flori, 
IosifIoniță,

Gheorghe

mineril-or.
se 
pe 
cu 
tă-

?«
vi-

i 

E 
I
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• Balul 
Minerii fruntași în în
trecerea socialistă și 
familiile lor sint invi
tați astă-seară (de la 
ora 20), în cluburile 
sindicatelor din Valea 
Jiului. Casa de cultură 
din Petroșani si la 
noua cantină a minei 
Lupeni Ia „Balui mine. 
rilor‘.
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Ceusultări intre organele centrale 
de p'anificare din România 

și Uniunea Sovietică
MOSCOVA — Trimisul 

Agerpres, M. Coruț, trans
mite : intre 4 și 7 august 
au avut loc la Moscova 
consultări între organele 
centrale de planificare din 
România și Uniunea So
vietică. Cu acest prilej a 
fost examinat stadiul rea

lizării înțelegerilor in
tervenite între șefii gu
vernelor celor două țări 
privind dezvoltarea schim
burilor comerciale, cola
borării și cooperării eco
nomice româno-sovietice pe 
perioada 1981—1985 și în 
perspectivă.

Întîlnire sovieto-bulgară
MOSCOVA 8 (Agerpres.) 

Vineri a avut loc în Cri- 
nieea o întîlnire între 
Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele

Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, care a sosit în 
U.R.S.S. într-o scurtă vi
zită, relatează agenția 
TASS. Au fost discutate 
probleme privitoare la 
colaborarea bilaterală în 
diferite domenii, precum 
și probleme internaționale 
actuale.

LA SFÎRȘITUL lunii 
iulie, șomajul afecta 1,5 
la sută din forța de mun
că a Norvegiei, față de 1 
la sută cu un an în urmă, 
a anunțat, vineri. Agenția 
pentru problemele muncii 
a guvernului norvegian. 
Sursa a precizat că aproa
pe un sfert din totalul 
șomerilor sînt tineri sub 
20 de ani.

ABDEL salam ja- 
LUD, membru al Com- 
mandamentului Revoluți
ei al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, 
a efectuat o vizită la Al
ger, in timpul căreia a a- 
vut convorbiri cu preșe
dintele Chadli Bendjedid, 
transmite agenția algeri
ană de presă APS, reluată 
de France Presse. După 
cum precizează agenția, 
au lost abordate proble
me bilaterale si situația 
din lumea arabă.

DUPĂ CUM relatează 
agenția France Presse. in
cendiile de pădure izbuc
nite în Grecia au fost 
stinse in cea mai mare 
parte, focare aprinse ră- 
mînînd numai in Messe- 
nia. Elida și in vestul A- 
tticii. Potrivit unor, esti
mări neoficiale, peste 4 000

de hectare de pădure au 
fost distruse, pagubele ma
teriale fiind considerabi
le: Au fost afectate șf 
plantațiile de măslini, în 
zona Messina peste 220000 
de arbori fiind distruși.

LA GENEVA s-au în
cheiat lucrările Confe
rinței internaționale a or
ganizațiilor neguverna
mentale pentru dezarmare. 
Reprezentanții celor a- 
proape 100 de organizații 
neguvernamentale și miș
cării democratice prezenți 
la forum au discutat mă
surile. propunerile și ini
țiativele pentru preîntîm- 
pinarea creșterii pericolu
lui la adresa păcii și secu
rității internaționale, în
deosebi in Europa.

COLUMBIA studiază 
posibilitatea construirii u- 
nui nou canal care să a- 
sigure legătura între Pa- 
ciifc și Atlantic, în regiu
nea fluviului Atrato, în 
nord-vestul țării, s-a a- 
nunțat oficial la Bogota. 
Proiectul de construcție, 
realizat de un grup de spe
cialiști japonezi. vest- 
germani și americani, pre
vede ca apele celor doJ 
uă oceane să fie unite la 
același nivel. Canalul Pa
nama funcționează pe baza 
unui sistem de ecluze.

IN ORAȘUL italian Ca
gliari, centrul administra-

Pentru o Europă de nord 
denuclearizată

STOCKHOLM 7 (A-
gerpres). — Parlamentul 
(Riksdagul) a însărcinat 
Guvernul Suediei cu mi
siunea să poarte convor
biri cu celelalte state 
din nordul Europei in pro
blema creării unei zone 
denuclearizate în acest 
spațiu — a declarat pre
sei ministrul de externe 
suedez, Ola Ulisten. Pro
punerile vizînd crearea 
unei asemenea zone — 
a subliniat el — trebuie 
privite cu seriozitate, ca 
o expresie a creșterii spri
jinului opiniei publice 
pc-ntru politica de pace și

dezarmare.
O Europă de nord de

nuclearizată — a adăugat 
Ola Ulisten — ar putea 
constitui o verigă în ca
drul eforturilor îndreptate 
spre interzicerea oricăror 
arme nucleare pe terito
riul întregii Europe.

După cum menționează 
agenția Reuter, Ulisten a 
relevat că în cursul re
centei sale întilniri cu se
cretarul de stat al S.U.A., 
Alexander Haig, a consta
tat atitudinea negativă a 
acestuia față de ideea li
nei asemenea zone în nor
dul continentului european,

Manifestații împotriva continuării 
cursei înarmărilor nucleare

NEW YORK 7 (Ager
pres). — In numeroase o- 
rașe de pe întregul cu-

tiv al Sardiniei, a avut 
loc o întîlnire a reprezen
tanților autorităților loca
le. sindicatelor, precum și 
ai șomerilor, consacrată 
problemelor șomajului în 
Sardinia.

ÎN PIAȚA Rossio, din 
centrul Lisabonei, mii de 
persoane au participat, 
joi după-amiază, la ma
nifestații împotriva conti
nuării cursei înarmărilor 
și folosiririi energiei nu
cleare în scopuri militare. 
Gruparea ecologistă „Pri
etenii Terrei" a organizat 
un marș, în vreme ce miș
carea „Nu. armelor nucle
are în Portugalia !“ a pre
zentat o expoziție de foto
grafii consacrate efectelor 
lansării primei bombe a- 
toniice asupra Hiroșimei, 
în urmă cu 36 de ani.

DUPĂ o serie de dez- 
bateri-maraton. care au 
durat cinei zile, guvernul 
de coaliție belgian a a- 
doptat un proiect de bu
get de austeritate pe anul 
1982, cart- limitează defi
citul antecalculat al bu
getului la 200 miliarde 
franci belgieni, față de 
333 miliarde, cît fusese 
prevăzut inițial.
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie) Campionul I-II) 
Republica : La răscru
cea marilor furtuni ; 
Unirea : Secretul ease- 
tofonului.

LONEA : Articolul
420. I-II.

ANINOASA : Artis
ta. dolarii și ardelenii.

VULCAN — Luceafă
rul : Fata morgana ;

LUPENI — Cultural : 
Ani tumultuoși ; Mun
citoresc r Micuța floa
re Hua.

URICANI ! Iarha 
crește pînă la cer.

prins al Statelor Unite, 
cea de-a 36-a aniversarea 
atacului atomic asupra 
celor două orașe-martir 
ale Japoniei, Hiroșima și 
Nagasaki, a fost marcată 
prin manifestații împotri
va continuării cursei înar
mărilor nucleare.

La New York, 18 per
soane au fost arestate 
pentru participarea la o 
manifestare antimilitaristă 
și antinucleară, organizată 
în fața birourilor compa
niei „General Electric" — 
unul din marii furnizori ai 
armatei S.U.A. In Lasing, 
Michigan, citeva sute de 
oameni au participat la 
un miting de doliu în me
moria victimelor bombelor 
atomice de la Ilirosima și 
Nagasaki. In Vermont, sute 
de persoane au început un 
marș antinuclear spre Wa
shington.

Convorbiri 
chino-f ilipineze 

MANILA 7 (Agerpres). 
La Manila au avut 
loc convorbiri intre pre
ședintele filipinez, Fer
dinand Marcos, și Zhao 
Ziyang, premierul Con- 
liului de Stat al R.P. Chi
neze aflat într-o vizită 
oficială în această țară. 
După cum relevă agenția 
China Nouă, interlocuto
rii au făcut un schimb de 
opinii in legătură cu sta
diul relațiilor comerciale, 
culturale și în alte dome
nii dintre cele două țări.

„Incertitudine și perplexitate în ce privește 
rata dobînzilor americane"

Evoluția ratelor dobîn- 
zilor americane — care 
se mențin de cîtva timp 
la nivelul aproape record 
— suscită perplexitate si 
neliniște în cercurile fi
nanciare. Prognozele re
feritoare la evoluția lor 
in viitor devin din c» in 
ce mai dificil de făcut și 
mai mult — se sublinia
ză — eie sînt adesea dez- 
mințite de fapte.

Pentru moment, nu se 
pune problema ca guver
nul de la Washington 
să-.și modifice politica sa 
actuală de luptă contra 
inflației, care este în ma
re măsură responsabilă de 
nivelul înalt al dobînzilor 
bancare. Ministrul de fi
nanțe, Donald Reagan, 
continuă încă să repete că 
această politică „este bu
nă’’ și că guvernul „o va 
cortinua în mod viguros” 
In aceste condiții — se a- 
preciază în cercurile spe
cializate va fi dificil
pentru președintele Reagan 
să-i convingă pe colegii

săi occidentali, la reuniu
nea la nivel înalt de la 
Ottawa, că nivelul actual 
înalt al ratei dobînzilor 
bancare americane nu ar 
fi decit „un fenomen tre
cător”. Asigurările pe ca
re le-ar putea da în ce 
priveșto acest subiect —

dinii actuale — adaugă 
raportul — constă in fap
tul că „este posibil totuși 
ca ratele inflației si do
bînzilor' să se diminueze 
în Statele Unite mai ra
pid" decit cred experții 
guvernamentali.

Unii economiști încep,

circulație. Ș>i mai mult
chiar, dacă reducerea in-
flației observată în ulti-
ma vreme, nu va fi. în
fapt, decit un fenomen tre
câtor.

In această privință. se

AGENȚIA „FRANCE PRESSE"

indică unii analiști — vor 
evidenția mai mult spe
ranța decît. o certitudine 
reală.

Intr-un raport asupra 
situației economice publi
cat, miercuri, guvernul de 
la Washington a trebuit de 
altfel, să recunoască faptul 
că ratele dobînzilor au 
fost, în trimestrul al doi
lea al anului în curs, „mai 
ridicate decît se prevăzu
se" și că, în lunile care 
urmează, vor fi în conti
nuare superioare estimă
rilor făcute în februarie. 
Un alt semn al incertitu-

pe de altă parte, să fie 
surprinși de faptul că re
ducerea ratei inflației în 
Statele Unite, în cursul 
ultimelor luni, nu s-a re
percutat încă asupra ra
telor dobînzilor. Cu atît 
mai mult, cu cît ratele do
bînzilor se conjugă cu 
o încetinire a activității e- 
conomice.

Anumiți specialiști în
cep chiar să se întrebe 
dacă autoritățile de la 
Washington evaluează su
ficient consecințele poli
ticii lor antiinflaționiste 
asupra masei monetare în

amintește că „Wall Street” 
nu părea. încă,, convins de 
caracterul neinflaționist 
al programului bugetar de 
redresare economică al 
președintelui Reagan. e- 
xaminat în prezent în 
Congres. Se pare, pe de 
altă parte — și aceasta nu 
ar fi, probabil, deloc in 
favoarea unei dezescala- 
dări rapide a ratelor do
bînzilor americane — că 
Oficiul federal de rezer
ve dă dovadă de o foarte 
mare prudență în ce pri
vește orice atenuare even
tuală a politiciii sale de 
controlare a lichidităților 
monetare, și aceasta în 
ciuda unei reduceri sensi
bile. în ultimele săptă- 
mîni, a masei monetare în 
circulație.

(Agerpres)

REDACȚIA Șl ADMINISIR HA; Petroșani »tr Republicii ur. 90, telefoane 1 16 62 (secretarial), 4 2464 (secții).

9,25 Matineu de va
canță. „I’remiui 
lui Donal“.

9,50 Limba română. 
Cum vorbim, cum 
scriem corect.

10,15 Teatru TV i
„A douăsprezecea 
noapte" de Willi
am Shakespeare, 
Producție a tele
viziunii engleze 
B.B.C.

12.35 „Vox Mărie” do 
George Enescu.

13,00 Mozaic ' cultural- 
artistic-sportiv.

16,00 Fotbal : Universi
tatea Cluj-Napo- 
ca — Dinamo ;
București. Trans- ’
jnisiune directă ;
de la Cluj-Na- 3
poca. j

18.35 Săpțămî'na politică. 1 
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Călătorie prin ța- ; 

ra mea.
20,00 Teleenciclopedia. j
20,45 Film serial: „Da- • 

lias". Episodul 1 
19.

21.35 Șlagăre dansate. j
22,00 Telejurnal. Sport, j 
22,25 Nocturnă TV. !

Contribuiți la valorificarea unor insem 
nate resurse economice prin predarea sti
clelor și borcanelor din gospodăria dv. ‘a 
schimb, contra marfă sau numerar, la toate 
unitățile comerțului de stat sau cooperatist 
care comercializează produse alimentare în 
sticle și borcane.

COOPERATIVA DE CONSUM 
HAȚEG

prin agenții achizitori din zona Valea Jiu
lui ACHIZIȚIONEAZĂ de la gospodăriile 
populației și alte unități deținătoare CAI 
REFORMĂ, iepuri de casă, miere de albine 
și fîn în cantități nelimitate

Recepția de cai va avea loc în ziua de 
21 august 1981, orele 10—12 la centrele 
de preluare din Banița, Petroșani, Vulcan, 
Lupeni, Uricani la bazele I.R.I.C.

Deținătorii de cai vor avea acte de pro
prietate și certificate de maleinare.

Incepînd cu luna august posesorii de 
cai reformă pot valorifica zilnic aceste ani
male luînd legătura cu cooperativele de 
consum comunale și agenții achizitori ai 
acestora.

Relații suplimentare se pot obține la 
U.J.C.C. Deva biroul achiziții — telefon 
14530 sau cooperativa de consum Hațeg, 
telefon 70013.

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, fiii, nurorile, șl-nepoții cu adîncă durere 
anunță că sîmbătă 8 august 1981 se împlinesc 6 
săptămîni de cînd ne-a părăsit mult regretatul și 
neuitatul nostru

SCOLNIK ANTON.

TIPARUL 1 Tipografia Petroșani, str. Republicii ar. 67,


