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Calea cea mai sigură de creștere a producției
de cărbune pentru cocs

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII IN ABATAJE

Un imperativ major al acestui sfîrșit de an, creșterea necontenită a 
producției de cărbune pentru cocs, a căpătat puternice rezonanțe pa
triotice în lumina îndemnurilor, a sarcinilor trasate la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. de către secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

ANUL XXXVm. NR. 9 100

I. M. Paroșeni

Brigăzi de frunte
in
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sar- 
proprii. 
încheiat 
au fost 
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Plus 2 000 tone 

de cărbune

c*

Vă prezentăm realizările obți
nute, preocupările existente, la 
cele trei întreprinderi miniere pro
ducătoare de cărbune pentru 
cocs — Uricani, Bărbăteni și Lu- 
peni ;
\_________

Ginduri și angajamente ex
primate de factori care hotărăsc 
soarta producției, de oameni ca
re, prin activitatea lor de zi cu zi 
dau țării tot mai mult cărbune 
pentru cocs.

J
Susținem cu puterea faptelor

Minerii din brigada condusă de Androne Grumăzescu, 
de la sectorul III al I.M. Bărbqieni raportează că, odată 
cu prima zi a lunii decembrie, și-au îndeplinit in întregime 
sarcinile planului anual, prin depășirea ritmică, lună de 
lună, a prevederilor. Plusul de producție raportat cu pri
lejul îndeplinirii planului anual a fost de 1500 tone de 
cărbune. Iar în perioada care a trecut de la începutul 
lunii decembrie din abatajul lui Androne Grumăzescu au 
mai fost trimise la zi, după cum ne-a informat Mircea Su- 
ciu, șeful sectorului III, încă 500 tone de cărbune, ridi- 
cînd astfel la 2000 tone plusul realizat peste sarcinile pla
nului anual.

Cantități însemnate de cărbune peste sarcinile de 
plan la zi pe luna decembrie au obținut în cadrul secto
rului III și brigăzile de mineri în fruntea cărora se află 
Sigismund Kovacs și Ion Pintecan. In primele șapte zile 
ale acestei luni sectorul III a livrat 636 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan la zi. (V.S.)

Apelul poporului nostru pentru pace
Animați de o fermă

voin tă de acțiune
Iini- 

ne-

Răsfoind diferite 
blicații, de pretutindeni, 
aflăm cu stupoare des
pre tot felul de recor
duri. care mai de care 
mai aberante, care însă 
nu provoacă decît coș
maruri pentru locuito
rii Terrei. Iată cîteva 
comparații, care prin 
banalul semn de egali
tate pus între elemen
tele lor demonstrează 
absurditatea înarmării 
la care asistăm : costul 
unei mitraliere este, egal 
cu cel al unui tractor, 
un tanc costă un milion 
de dolari, echivalent cu 
costul unei școli mo
derne în care ar putea 
învăța zilnic 1000 de e- 
levi (în lume 250 de mi
lioane de copii sînt lip
siți de posibilitatea de 
a învăța carte), un port-

sentimente sînt convins că 
le trăiesc în aceste zile 
milioanele de oameni ai 
muncii din patria noastră, 
cînd, iată glasul lucid al 
României socialiste ce 
cheamă la rațiune într-un 
moment cînd omenirea 
află la grea cumpănă, 
face auzit din nou prin 
pelul poporului român
dresat către toate popoa
rele și forțele progresiste

Zoitan FARAGO. 
miner șef de brigadă, 

I.M. Dilja

Trăiesc din adîncul 
mii o mare bucurie, o 
măsurată satisfacție. M-am 
numărat împreună cu alți 
zeci de mineri din Valea 
Jiului, cu numeroși oa
meni ai muncii din jude
țul nostru, în rîndurile ce
lor peste 300 000 de parti
cipant la grandioasa adu
nare populară din Capitala 
țării consacrată 
rii și păcii, întăririi 
matului de securitate 
continentul european 
în întreaga lume, a 
legerii și colaborării 
toate popoarele. Dar 
să nu fiu satisfăcut 
mîndru, așa cum aceleași

I 

I
I

se 
se
A-
a-Prin munca rodnică a brigăzilor de mineri de la 

sectorul I al minei Lonea planul la producția de căr
bune a fost realizat și depășit cu peste 200 tone de 
cărbune față de sarcinile la zi ale lunii în curs. In i- 
magine una dintre cele mai destoinice formații din ca
drul sectorului, brigada condusă de Cornel Țir, discu- 
tînd cu președintele comitetului sindicatului minei si
tuația realizării sarcinilor de plan în întrecerea socia
listă pe întreprindere.

dezarmă- 
cli- 
pe
Și 

înțe- 
între 
cum

Și

La zi în luna decem
brie, minerii, inginerii 

■și tehnicienii de la I.M. 
Paroșeni obțin un plus 
de 1700 tone de cărbu
ne. Tot «mai numeroase 
brigăzi ale minei rapor
tează îndeplinirea 
cinilor anuale 
Primii care ău 
sarcinile anuale 
ortacii lui Titu
co. al căror plus se ri
dică la aproape 17 000 
tone de cărbune, reali
zate- într-un abataj do
tat cu complex mecani
zat. Realizări notabile 
și îndeplinirea planului 
anual înregistrează și 
brigăzile din abatajele 
frontale cu susținere in
dividuală, 
Constantin 
sectorul I, 
^at pînă 
plan, 5000
bune, și Nicolae Brutu, 
din sectorul II, cu o 
producție extrasă supli
mentar de la începutul 
anului de aproape 4000 
tone de cărbune.

(Continuare în pag. a 2-a)

conduse de 
Sorescu, din 
care a reali- 
acum, peste 
tone de căr-

!

e.

oameni de acțiune Ioan Al. TATAR

In ziarul de azi :

locuințe, 
executat 
exterioa- 
39 conți-

această 
mi- 
cu

e. 
o-

ne mărturisea : „E- 
o legătură trainică 
om și meseria ■ pe 

ales-o, între

realizate ta termen 
și de calitate

Conform graficului de 
xecuție s-a prevăzut, în 
rasul Vulcan pentru zilele 
de 25 și 30 noiembrie a.c. 
predarea primelor patru 
blocuri de locuințe din noi
le ansambluri care se con
turează în zona vechiului 
cartier „al cocoșului". Dar 
constructorii nu și-au ter
minat lucrările. în cadrul 
ansamblului 322 
la blocul 37 s-au 
parțial finisajele

■ re. iar la blocul 
Buă încă finisajele interioa
re. Blocul 54 se află, de a-

• semenea, într-un stadiu a- 
vansat de finalizare.

De ce nu au fost respec
tate termenele de predare 
prevăzute în grafic ? Ne 
răspunde, la fața locului, 
Vasile Moldovan, inginer 
șef al șantierului Alba Iu- 
lia al T.C.I. Cluj, care e- 
xecută în Vulcan 
portant volum de 
de construcții. „în 
iembrie am avut 
aici, pe șantierul din Vul
can, în medie 100 de cons-

un im- 
lucrări 

luna no- 
detașați

APARTAMENTELE VULCANULUI
LA ORA SCADENȚELOR

tructori. Cele trei blocuri 
de locuințe 37, 39, 54 ar fi 
putut să fie predate mai 
demult. Rămînerile în ur
mă se datoresc lipsei mij
loacelor de transport, de 
motorină și piese de schimb. 
Timp de trei săptă- 
mîni, deși frigul și-a făcut 
simțită prezența, n-am a- 
vut cu ce să ne aducem 
zgura necesară lucrărilor 
de izolații la acoperișuri. 
Zece zile am insistat în 
zadar să ni se aducă be- 
toanele necesare. în plus, 
oamenii au lucrat în frig, 
neavind asigurată căldura 
din' rețeaua termoficării". . i 

Alături, în ansamblul ’ 
!

i 
I

< J J

‘308, toate elevațiile au fost 
finalizate, iar blocurile 62, 
60 și 58 se află în stadii 
destul de avansate de exe
cuție. Pentru urgentarea 
predării, aici au fosț^repar- 
tizate noi forțe. Doua tron
soane din blocul 62 au fost 
preluate pentru comparti--

V. FENEȘANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

înduri despre 
meni, despre 
nerii de la Paro

șeni care zi de zi smulg 
de la rădăcinile munți
lor „aurul negru". Aba
tajele minei mi-au oferit 
posibilitatea să cunosc 
mineri in confruntarea 
lor cu muntele, să le 
descopăr dragostea pe ca
re o au pentru 
meserie. Cunoscutul 
ner Virgil Beștea, om 
peste două decenii în mi
nerit, 
xistă 
între 
care și-a 
miner și abataj. Abatajul 
își „divulgă" secretele a- 
colo jos, la orizontul 425, 
acolo unde pulsul produc
ției supravegheat de oa
meni competenți se des
fășoară normal".

Realizările obținute 
de cei pe care 
i-am întîlnit în a- 

batajele Paroșeniului sînt 
dintre cele mai bune; ele 
sînt rodtil hărniciei, pri
ceperii și dăruirii mun-

cit or ești. Destoinicul 
gadier Titu Teacenco, 
teran al mecanizării 
Paroșeni și in Vale 
extras împreună cu orta
cii săi, in acest an, peste 
prevederi, aproape 17 000 
tone de cărbune. Practic 
această brigadă a trecut

deja cu realizările pragul 
anului viitor. Ortacii săi 
Țcnea Oprea, Mihai Mo- 
loc, Vasile Farcău, Mihai 
Hîrtog sînt, așa cum ii 
numea șeful sectorului, 
sing. Ilici Garaliu, sînt 
oameni de ispravă. Suc
cesele obținute de brigă
zile conduse de Nicolae 
Adnrașic — plus 3250 to
ne cărbune —, Nicolae 
Brutu — plus 3175 tone 

Gavrilă Meszaroș —

plus 2017 tone dc cărbu
ne obținute prin depăși
rea productivității mun
cii în medie cu o tonă pe 
post — sînt rodul înaltei
conștiințe minerești, do
vedesc odată în plus is
cusința și hotărirea mine
rilor die a da patriei tot 
mai mult cărbune.

m notate în carne
țel și alte nume 
de mineri tot atit

de cunoscute ca cele 
dinainte. Alexandru Lasz- 
lo (-'. 714 mc), Vasile Cer- 
ceja (*4-628 mc), Ion Da
niel, Nicolae Huluță și 
Ion Tamaș sînt numai 
cîteva exempt? de vred
nicie și conștiinciozitate 
minerească. Acești des
chizători de drumuri sub
terane, spre Cărbune îm
preună cu ortacii lor 
Martin Alecu, Meșter De- 
neș, Iosif Pop, Petru Dră- 
ghici și mulți alții au re
alizat, peste prevederile

Constantin GRAURE

(Continuare tn pag. a 2-a)
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avion costa 900 milioa
ne de dolari, care echi
valează cu 90 000 de a- 
partamente (un miliard 
de oameni nu au locuin
țe adecvate), un nou 
sistem de rachete in
tercontinentale costă 40 
miliarde de dolari,
chivalentul asigurării 
hranei a 50 de milioane 
de copii subnutriți sau 
construirea a 65 000 cen
tre de asistență medica
lă ori a 340 000 școli 
primare (în timp ce fla
gelul foamei, maladi
ile și analfabetismul re
prezintă a doua față a 
Terrei), cu prețul unui 
singur avion de luptă
— 20 milioane de dolari
— s-ar putea crea apro
ximativ 40 000 farmacii 
sătești. în anul 1980 s-au 
cheltuit pe glob 500 mi
liarde dolari în scopuri 
militare, sumă ce echi
valează cu aproape de 
trei ori cheltuielile mon
diale pentru sănătate și 
educație, reprezentînd 
totodată sporul econo
miei mondiale pe 3—4 
ani.

• Munca politică, 
suport al creșterii 
producției

(In pag. a 2-a)

• Actualitatea în 
lume

(In pag a 4-a)



2 Steagul roșu miercuri, 9 decembrie iosi

■ >■■■ i t ajlll l îl 1 ■ ■ ■■■!■■

Munca politică, suport
La I.R.I.U.M. Petro

șani, alături de îndeplini- 
rea exemplară a produc
ției nete, a tuturor indica
torilor de plan, pe primul 
plan al preocupărilor stă 
pregătirea și realizarea 
chiar din prima lună, a 
producției anului 1982. 
Rezultatele obținute pe 11 
luni în ceea ce privește 
noul mecanism econo- 
mico-finariciar sînt edifi
catoare ; producția netă 
a fost depășită cu 1 800 000 
lei, cheltuielile materia
le la 1000 lei producție 
marfă au fost diminuate 
cu 1 678 000 lei, realizîn- 
du-se peste prevederi be
neficii în valoare - de 
4 200 000 lei. De aseme
nea, a fost realizată pro
ducția fizică în sortimen
tele principale. La piese 
de schimb pentru utilaje 
miniere, planul a fost în
deplinit în proporție de 
179,2 lă sută, la armături 
de mină 106,1 la sută, re
parații și întreținere uti
laj minier 105,9 la sută. 
S-a înregistrat, de aseme- 
nea, o economie de 35 to. 
ne metal și 800 000 kWh 
energie electrică. Toate 
aceste succese sînt efec
tul pozitiv al unei intense 
munci politice, de conș

Susținem cu puterea faptelor
Apelul poporului nostru pentru pace
Animați de o fermă voință de acțiune

(Urmare din pag. I)

și democratice din întrea
ga lume, pentru dezarmare 
și pace, pentru securitate, 
independență și progres, 
îmi simt sufletul plin de 
a imensă satisfacție citind 
în ziare pasajul cu care 
începe acest apel pătruns 
de uri înalt umanism și 
grijă pentru destinele o- 
menirii: „Noi, cei peste
3G0 000 de participanți Ia 
marea adunare populară 
de ta București din ziua 
de 5 decembrie 1981, dînd 
glas voinței întregii na
țiuni, adresăm in numele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste din Re
publica Socialistă România, 
al poporului român, un 
fierbinte apel la luptă uni

tientizare a oamenilor 
muncii.

Aceste realizări sînt și 
urmarea faptului că acti
vul de partid din între
prindere readuce perpe
tuu în discuțiile cu oame
nii muncii preocuparea 
pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, realiza, 
rea de produse de bună 
calitate, corespunzătoare 

'i lumina sarcinilor trasate la recenta 
plenară a C.C. ai P.C.R.

exigențelor beneficiarilor. 
Că aceasta îi preocupă în. 
deosebi, o atestă frecven
ța calității produselor pe 
ordinea de zi a adunări
lor generale de la organi
zațiile de partid S.S.H. 
Vulcan, Varnița, atelierul 
de reparat Livezeni. Co
mitetul de partid, consi
liul oamenilor muncii, 
urmărind îndeplinirea ho- 
tărîrilor și măsurilor a- 
doptate, a propunerilor 
oameniloi' muncii, se pre. 
ocupă totodată de respec
tarea normelor de con
sum la metal, energie, 
combustibil. La obține

tă pentru dezarmare și 
pace, tuturor popoarelor lu
mii, forțelor iubitoare de 
pace de pretutindeni". 
De aceea încă odată, așa 
cum ani făcut-o și la ma
rea manifestație de la 
București, aprob din ini
mă conținutul Apelului 
poporului român și, prin el, 
noua și strălucita inițiati
vă de pace a conducătoru
lui partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiativă care 
are un larg ecou pe toate 
meridianele pămîntului. De 
aceea, legămîntul solemn 
pe care l-am făcut în Ca
pitala țării, împreună cu 
sutele de mii de partici
panți la marea adunare 
populară, l-am reînnoit în 
mijlocul ortacilor mei din 
brigadă și împreună ne u-

al creșterii producției
rea unei calități superioa. 
re, la sporirea eficienței 
economice contribuie și 
măsurile de întărire a or
dinii și disciplinei, de 
întreținere corespunză
toare a mașinilor-unelte. 
Pe de altă parte notăm 
preocuparea - organizației 
de partid de aici de a ma
terializa importantele sar
cini ce revin colectivului 

din recenta Plenară Comu
nă a C.C. al P.C.R. și a Con
siliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale de a înfăptui exem
plar sarcinile de plan ale 
primului an al cincinalu
lui actual. Faptul că la 
I.R.I.U.M.P. se desfășoa. 
ră o intensă muncă orga
nizatorică și politico-edu- 
cativă o dovedește, așa 
cum a reieșit din adunări
le generale privind con
cluziile desprinse în ur
ma discuțiilor individua
le cu membri de partid 
și modul în care oamenii 
muncii, în frunte cu co

nim glasul spunînd un NU 
hotărît războiului și a- 
menințării cu distrugerea 
atomică ; NU bombei cu 
neutroni și amplasării de 
noi rachete în Europa ; DA 
acțiunilor unite ale popoa- 
relor pentru salvgardarea 
păcii, pentru a impune res
pectarea dreptului lor la 
viață, libertate și progres 
social. Animați de această 
hotărire noi, minerii bri
găzii ne simțim și mai pu
ternic mobilizați în muncă 
și vom face totul pentru ca 
voința și acțiunea noastră 
de pace s-o încununăm cu 
noi fapte de muncă, extra, 
gînd tot mai mult cărbune 
prin care să contribuim la 
înfăptuirea dezideratului 
independenței energetice a 
patriei. 

muniștii acționează pen
tru realizarea sarcinilor 
de plan anuale și pregă
tirea producției pe 1982.

Acționînd în lumina 
indicațiilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al
partidului, la recenta ple
nară, organizațiile de
partid de la I.R.I.U.M.P. 
pun un accent deosebit pe 
aplicarea noului meca
nism economico-financiar, 
pe îmbunătățirea calită
ții utilajelor reparate, pe 
valorificarea superioară a 
materiilor prime. Tot în 
șirul acestoi' acțiuni se în
scriu și autodotarea și a- 
similarea de noi piese și 
subansamble. Modul în 
care organele, și organiza
țiile de partid, sindicat, 
U.T.C., O.D.U.S., consiliul 
oamenilor muncii de la 
această unitate se preocu
pă de urmărirea aspecte
lor majore ale producției, 
măsurile ce se întreprind 
pentru creșterea cantita
tivă și calitativă a aces
teia, se constituie în ga
ranția sigură că anul 1981 
va fi încheiat exemplar, 
că producția anului 1982 
este pregătită temeinic.

Constantin GRAURE 

j în plin centrul Petro- 
i șaniului, între blocuri- 
; le din străzile Republi- 
; cii nr. 85 și Ilie Pintilie 
î nr. 4 și 6 se află ampla- 
Ș sată o centrală termică, 
• care nu mai fumegă da- 
! torită introducerii ter- ! 
; moficării. Urmare a mo- | 
i dificărilor efectuate, I 
; constînd în dezafecta- ;

Altă față I...

j rea unor instalații, încă !
< din timpul lunilor de | 

vară s-au depozitat pe j 
strada din spatele blo- ‘ 
curilor și pe trotuare, că. î 
rămizi, țevi, fier beton, i 
cabluri, pămînt și alte : 
materiale.

De asemeni,! 
la blocurile 4 și 6 sînt i 
și doi recipienți plini i 
cu gunoi, care săptă- L 
mini la rînd. nu sînt ri- î 
dicați, și sînt în aștep- 1 
tarea celor care au sar- î 
cină și sînt plătiți să i 
dea altă față locurilor 1 
respective.
V. Gh. STOLOJANU I

Rodul 
conștiinfe

(Urmare din pag. 1) 

planului, 160 ml lucrări 
de deschidere. De fapt, 
despre colectivul secto
rului IV — investiții se 
spune că este un colectiv 
de oameni harnici și în
treprinzători. Și ăsta-i 
adevărul dacă ne gindim 
la realizările obținute in 
ultimii 5—6 ani.

Un acut sentiment al 
perspectivei, al 
dorinței, de a în

făptui exemplar sarci
nile de plan la produc
ția de cărbune l-am in- 
tiln.it la mulți mineri de 
la Paroșeni. Fie că se 
numesc Francisc Faza- 
kaș, Fior ea Voicu, Cons
tantin Păduraru, Vasile 
Lungu, Constantin Maf- 
tei, Aurel Cremene, Eu
gen Ciobanu, Ion Urzică, 
toți gindesc și muncesc 
cu dăruire și abnegație, 
pun umărul acolo unde 
este mai greu. Schimbu
rile prelungite au deve
nit lege nescrisă pentru 
ei, iar cuvintul „perfec- 
ționare“ a devenit o sar
cină de partid la zi. Ei 
și mulți alți ca ei își re
alizează încă de pe a- 
cum sarcinile de plan la 
nivelul anului viitor, 

uccesele la care au 
ajuns minerii de la 
Paroșeni sînt lău

dabile. Dar ei nu se au- 

Zi de iarnă Ia Petroșani.
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înaltei i 
minerești ț 
fomulțumesc. Gindesc £ 
mereu la ceea ce au de £ 
făcut în perspectivă. Ei £ 
tind înainte de toate, spre £ 
sporirea producției de £ 
cărbune, spre valorifica- £ 
rea și mai intensă a po- £ 
iențialului existent. Am £ 
înțeles din discuțiile cu ■ 
mulți mineri de aici, că £ 
sînt preocupați de găsi- 3 
rea unor noi soluții teh- £ 
nice, de aplicare in £ 
practică a propunerilor fă- £ 
cute în adunările genera- £ 
le de partid, in grupele £ 
sindicale. Toate aceste £ 
activități își vor afla e- £ 
coul în alte viitoare suc- £ 
cese, în iniile de tone de £ 
cărbune extrase peste £ 
l>revederi.

Ia Paroșeni, există £ 
un climat sănătos £ 
de muncă, de voin- £ 
/ă unanimă. Minerii, toți• 

oamenii muncii în frun-; 
te cu comuniștii, își » 
bilizează puternic ener-; 
giile creatoare pentru a • 
înfăptui in mod exemplar ; 
obiectivele Congresului; 
al XII-lea al partidului. ; 
Responsabilitatea și an.-; 
gajarea comunistă, expe- ; 
riența, inițiativa și virtu- ; 
țile morale ale minerilor, ; 
care au știut să dea voin- ; 
ței lor chipul faptei, sînt ; 
temelii de pe care se vor £ 
obține noi izbînzi în con- ; 
tinuare in creșterea pro- £ 
ducției de cărbune. “

(Grmare din Pag. I)

NOTÂ Căldură !
în aceste zile la cinematograful „Unirea", din 

Petro-: mi rulează filmul „în căutarea chibriturilor". 
Probabil in următoarea săptămînă, colectivul cine
matografului va solicita pelicula „Fetița eu chibri
turi" după povestirea cunoscutului scriitor nordic 
Hans Christian Andersen. Aceasta nu pentru că la 
hioșcuriie din Valea Jiului nu se găsesc chibrituri, 
1 pentru că, încă de cînd a venit iarna, caloriferele 
inematogratului se încăpăținează să rămînă... reci. 

Numeroasele adrese cuprinzînd comenzi către 
E.G.C.L., expediate de administratorul instituției se 
pare . .’i-a lăsat... reci pe lucrătorii susnumitei în- 
treprinderi.

\ tige, ninge ca în Bacovia iar cinefilii așteapta 
(în frig bineînțeles) să ruleze superproducția „Lun- 
•a '«ară fierbinte". Luind lucrurile în serios, facem 
un apei... călduros la E.G.C.L. pentru soluționarea 
,_i mai grabnică a problemei. (Bujor MIRCESCU)

mentări și finisări de către 
formația condusă de mais
trul Alexandru Anghel, de 
la șantierul 2 Vulcan al 
Grupului Petroșani al 
T.C.H. Echipa lui Constan
tin Trușcă tocmai executa 
lucrările de izolații la a- 
coperiș. în interior îi în- 
tîlnim la lucru pe zidarii 
din echipele conduse de 
Mihai Dudaș și Ghcorghe 
Radeș. Aceleași condiții de 
lucru (în frig), există și 
aici. Blocul 62 n-a fost ra
cordat încă la rețeaua 
termoficării, deși se află 
la circa 40 ml de punctul 
termic nr. 12.

Cerem lămuriri în legătu
ră cu agentul termic. Mais
trul instalator Ștefan Fa- 

zecaș ne dă asigurări că 
„punctul termic este gata 
echipat. Din 3 decembrie, 
s-a rezolvat și rețeaua pen. 
tru apă rece, iar primele
zzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzzz/zzrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Apartamentele Vulcanului 
la ora scadențelor

ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ>

blocuri din ansamblul 322 
au fost racordate Ia rețeaua 
de termoficare. Sin tem în
grijorați însă-că nu avem 
vată minerală și nici alte 
materiale izolatoare nece
sare pentru protejarea de 
îngheț a conductelor din 
rețeaua termică. Nu ni s-au 

onorat comenzile de mate
riale solicitate".

Pentru racordarea blocu
lui 62 la PT-12 lucrările 
n-au început încă, deși ne 

aflăm în plină iarnă. Am
plasamentul traseului ca
nalului termic este ocupat 
cu panouri prefabricate. 
Evident, instalatorii nu se 
pot apuca de lucru înainte 
de săparea canalului. Oare 
ce se așteaptă ? înzăpeziri- 
le și înghețul ?

Din cele 378 de aparta
mente prevăzute să fie 
construite în acest an, după 
cum ne informează ing. 
Joan Rujoi, vicepreședinte 
al Consiliului popular oră
șenesc vor fi predate pină 
la 31 decembrie doar 294 
de apartamente. în acest 
scop s-au întocmit noi pro
grame prioritare de lucrări 
pentru fiecare bloc de lo
cuințe. cu accent deosebit 
pe pregătirea frontului de 
lucru pentru iarnă. Dar 
pentru înfăptuirea acestor 
programe se impune o mai 
bună organizare a lucrului, 
a aprovizionării și trans
portului, folosirea la capa- 
citate a utilajelor din dota
re, o mai bună colaborare 
între constructori și bene
ficiar. „

• NE AFLAM foarte 
aproape de cea de-a 3-a 

I premieră jdin actuala sta- 
I giune a Teatrului de stat 
(Valea Jiului. Este vorba 

despre piesa „Noul Adam", 
* subintii&lată „Al treilea nu 

se poate", a dramaturgului 
• bulgar Ivan Martinov.

© DE LA DEPOZITUL 
r PECO Vulcan sîntem in

formați că în Petroșani dis
tribuirea buteliilor cu ga
ze lichefiate se face la do
miciliu, pe bază de coman
dă fermă la centrul din 
Piața Victoriei.

9 ECHIPA „SALVA- 
MONT" a intrat, începînd 
de ieri, in cantonamentul 
de pregătire în vederea 
concursului profesional e- 
diția 1982. Pregătirile se 
desfășoară in masivul Iezer 
—Păpușa, iar raliul „Sal- 

vamont" din ianuarie 1982, 
la care vor participa 27 de 
echipaje, va avea Ioc Ia 
Păltiniș. (Dumitru Bîrlida)

© PENTRU anul 1982, la 
cursurile de calificare, po
licalificare și de perfecțio
nare a pregătirii profesio
nale, organizate la mina 
Vulcan, vor fi cuprinși 715 
oameni ai muncii. Vor fi 
aduse îmbunătățiri în struc
tura cursurilor, în întregul 
program de instruire și 
perfecționare a cadrelor 

de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la această u- 
nitate economică.
• LA FINELE săptămî- 

nii în care ne aflăm,' timp 
de două zile, 17 tineri de 
la mina Bârbătenî vor în
treprinde o excursie cu au. 
tocarul în pitorescul oraș 
Sibiu. Prilej de cunoaștere 
a renumitelor puncte de 
atracție turistică și cultura, 
lă ale acestui oraș, îndeo
sebi a vestitului Muzeu 
Bruckenthal, a Dumbravei 

Sibiului și altor importan
te obiective.

• DIN ACȚIUNILE pre
văzute în programul mani
festărilor politico-ideologi- 
ce în Valea Jiului, ieri la 
căminul cultural din Is- 
croni a avut loc expunerea 
„Pași în universul științi
fic". Acțiunea a fost or
ganizată de brigada de răs- 
pîndire a cunoștințelor ști
ințifice a căminului.

© LA I.OC de cinste, pe 
panoul „Sărbătoritul săp- 
tămînii" de la mina Diija, 

se află în aceste zile nu
mele tînărului brigadier 
Petru Carp, care, împreună 
cu formația sa de la secto. 
rul 1, a obținut lună de 
lună realizări frumoase, pe 
care le reeditează și în 
primele zile ale lunii de
cembrie.

Rubrică realizată de
I. MUSTAȚA

tiln.it
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Calea cea mai sigură de creștere a producției de cărbune pentru cocs

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN ABATAJE
I. M. LUPENI

■ In medie pe abataje, productivitatea muncii 
în expresie fizică a fost depășită cu peste 750 de 
kg/post, iar in cărbune cu cca 300 kg pe post, fiind 
depășite prevederile în subteran și pe întreaga mină

■ Prin creșterea ponderii producției extrase în 
abatajele de mare productivitate, dotate cu tehno
logii de înalt nivel tehnic, sporul de productivitate 
a muncii în 1982, față de cel actual, va fi de peste 
6 la sută.

I.M. BĂRBĂTENI
H Productivitatea muncii in abataj, a fost mai 

mare față de prevederile planificate cu 200 kg/post, 
în cărbune cu 280 kg cărbune pe post.

■ Mina Bărbăteni a realizat peste prevederi 
de la începutul anului 23 000 tone de cărbune cocsi
ficabil.

I. II. URICANI
■ Productivitatea muncii planificată în cărbu

ne a fost realizată in proporție de 101,0 la sută.

H Producția de cărbune extrasă suplimentar este 
de 3000 de tone

Viitorul minai - 
marile complexe

Am acționat pentru spe
cializarea oa/neniloi- în do
tarea cărora se află com
plexele mecanizate, în mod 
deosebit prin policalifica
rea personalului, acțiune 
care se va finaliza în a- 
nul viitor. Se insistă pe 
respectarea ciclului de lu
cru, stabilit cu trei schim
buri de producție și unul 
<le revizii — reparații. La 
nivelul minei Uricani este 
în curs de formare o e- 
ehipă „service" folosită la 
introducerea și punerea în 
exploatare a utilajelor de 
mare capacitate, echipă ca
re va fi completată cu 
cinci specialiști de Ia sec
toare. Sectorul II fiind și 
acum cel mai mecanizat 
sector al minei, va fi do
tat, în trimestrul IV al a- 
nului viitor, cu încă un 
complex de mare capaci
tate. Experiența acumula
tă și măsurile pe care le 
vom întreprinde în conti
nuare în anul 1982 pot 
permite creșterea produc ti
vității medii la aceste com
plexe mecanizate la circa 
20 de tone pe post.

Ing. Ioan BESSERMAN. 
director tehnic-producție

I.M. URICANI
Răspundere și disciplină
Cu experiența dobîndită în cele 6 luni de cînd 

lucrăm cu complexul de mare înălțime pot afirma că 
rezultatele sînt în continuă îmbunătățire. Astfel, pro
ductivitățile de 13,66 tone/post în septembrie, 15,12 
tone/post în octombrie și 18,01 tone/post în noiembrie 
dovedesc cu claritate saltul înregistrat. Factorii care 
au dus la obținerea acestor rezultate sînt : o discipli
nă de fier în procesul de producție, respectarea in
dicațiilor date de șeful de brigadă sau șeful de sector, 
folosirea deplină și eficientă a tehnicii din dotare, e-- 
xecutarea cu promptitudine și înaltă responsabilitate 
a reviziilor în zilele și orele neproductive, aprovizio
narea și întreținerea corespunzătoare a locurilor de 
muncă.

Nicolae BURAGA,
ajutor șef de brigadă, sectorul II

Perfectionarea organizării
Sectorul III a acumulat 

în cele 11 luni ale anului 
un minus de 14 378 de tone 
de cărbune, productivita
tea muncii pe sector fiind 
realizată numai în propor
ție de 97,1 la sută. Desele 
defecțiuni electromecanice 
apărute la transportoare
le TR-3 și piesele de 
schimb, care sînt de slabă 
calitate, au dus la aceste 
rezultate nesatisfăcătoare. 
Pentru înlăturarea acestor

La „complexul mare“ 
de la Uricani s-a reali
zat în luna noiembrie o 
productivitate medie de 
18 tone pe post.

„necazuri" am trecut la 
folosirea transportoarelor 
cu covor de cauciuc în lo
cul transportoarelor TR-3, 
acolo unde a fost posibil. 
La nivel de sector au fost 
luate măsuri de întărire a 
disciplinei, pentru reduce
rea numărului de nemoti
vate și folosirea integrală 
a timpului de lucru.

Vasile GIURGIU, 
maistru electromecanic, 

sectorul III

I.M. BARBATE^
Producții mari, cu regie putină Fiecare
Condițiile de zâcămînt e- 

xistente în perimetrul sec
toarelor de producție ale 
întreprinderii nu permit 
introducerea de complexe 
mecanizate. Dar și la noi 
direcția principală de ac
țiune o constituie moderni, 
zarea tehnologiilor. Reali
zăm producția numai din 
abataje cameră și din u- 
nele lucrări de pregătiri. 
Dar. în acest an au fost 
date în exploatare noi a- 
bataje frontale, unul în 
sectorul I, al lui Pompei 
Tomolea, și altul în blocul 
XII unde lucrează minerii 
din brigada condusă de 
Nicolae Oprea. Desigur că 
realizarea celor 23 000 de 
tone de cărbune peste 
plan, față de prevederile 
planului anual la zi pe în
treprindere, este urmarea 

Plasare optimă
Colectivul nostru, sporindu-șl preocuparea pentru 

organizarea mai bună a producției și a muncii, a ob
ținut productivități superioare prevederilor de plan. 
Aceasta, îndeosebi printr-o plasare corespunzătoare a 
posturilor în abataje și o bună aprovizionare a locu
rilor de muncă. Cele peste 16 000 tone de cărbune 
cocsificabil extrase în plus, reprezintă o garanție a 
faptului că ne vom realiza sarcinile de producție și 
în anul 1982. De altfel, productivitățile obținute în ul. 
timele luni ale anului sînt la nivelul celor planificate 
din anul viitor,

Mircea SUCIU, 
șeful sectorului III

creșterii productivității 
muncii în cărbune, extin
derii metodei de extracție 
din abataje frontale. Toc
mai de aceea ne-am propus 
ca în anul 1982 să mai pu
nem în funcțiune încă do
uă abataje frontale. La re
alizarea și depășirea pro
ductivității muncii în a- 
bataje a contribuit, in 
principal, organizarea com
plexă a brigăzilor. In pri
mul rînd, brigăzilor din a- 
bataje li s-au repartizat 
mai mulțl lăcătuși și elec
tricieni. Iar în al doilea 
rînd, aprovizionarea locuri, 
lor de muncă o fac brigă
zile. Așa reușim să realizăm 
producții mari de cărbune, 
cu regie mai puțină.

Mitică NICULESCU, 
inginer șef

ști? 
ce are de făcut

Creșterea de producti
vitate înregistrată de bri
gada pe care o conduc, se 
datorește modului cum ac
ționează toți membri ei. 
Fiecare știe ce are de 1 ■ 
cut. Aceasta înseamnă eco
nomie de timp la lucrării-- 
auxiliare, care, apoi, util'- 
zată la frontul de lucru 
a făcut să crească randa
mentul în abatajul nostru. 
Ortacii mei Ștefan Musta
ță, lojak Santa, Florin 
Georgescu și Vasile Guzv, 
șefi de schimb, știu bine a- 
c-est lucru, de aceea fiecare 
schimb realizează preli* 
minarul stabilit. Am ajuns 
în felul acesta să creștem 
productivitatea muncii est 
10 la sută în acest an.

Pentru anul viitor ni 
străduim să ne menținem, 
în plutonul brigăzilor frun* 
tașe, conștienți fiind că ac- 
tualul nivel de products i. 
tate nu va fi suficient pvi- 
tru ocuparea unui loc de 
frunte în clasamentul hăjH 
niciei. De aceea am soli
citat ca brigada nonstră, 
să fie dotată mai bine ca 
utilaje de mică mecanizat 
re care să ducă la crește* 
rea productivității muncii.

Ion PINTECAN, 
șef de brigadă, sectorul It

PÎRGHIA DE BAZĂ : EXTINDEREA 
TEHNOLOGIILOR MODERNE

I.M. LUPENI O cerință : grăbirea 
introducerii micii mecanizări

Pîrghia de bază cu care se acționează cu consec- 
vență la I.M. Lupeni pentru creșterea productivității 
muncii este extinderea susținerilor mecanizate de a- 
bataj. La sectoarele III, IV și VI, din capacitățile de 
producție în care funcționează complexe mecanizate 
de susținere și tăiere se realizează intre 80 și 95 la 
sută din ponderea extracției. Prin reorganizarea pro
ducției, începînd cu acest ultim trimestru al anului, 
și la sectorul VII al minei funcționează un nou aba
taj de mare capacitate dotat cu complex mecanizat, 
în semestrul II ’82 vom introduce și la sectorul II — 
în premieră pe Valea Jiului — susținere mecanizată 
de abataj pentru înclinări de 35—40 de grade. Iată 
și elemente comparative care evidențiază valoarea a- 

c’estor acțiuni. Concret, productivitatea muncii „in cărbu
ne" obținută în luna noiembrie la sectorul I a fost de 5,44 
tone/post, în timp ce la sectorul III de 8,26 tone/post; 
îa sectorul lî — 4,42 tone/post, iar la IV de 7,77 tone 
pe post (7,60 planificat); la sectorul VII — înainte de 
introducerea primului complex — 4,40 tone/post, iar 
la VI de 7,50 tone pe post. Precizăm că activitatea 
în cărbune" cuprinde ți realizările din pregătiri și 

din preabatajele complexelor.
Ing. Dumitru DĂNCIULESCU, 

director tehnic — producție

Realizări
cu putere de exemplu
A Producția de cărbune cocsificabil extrasă Ia 

Lupeni pe primele 11 luni numai din abataje dotate 
cu complexe mecanizate de susținere și tăiere se ri
dică Ia peste 1 117 000 de tone © Productivitatea me
die a muncii obținută în aceste mari capacități de 
producție — aici se află în funcțiune în diferite faze 
de exploatare, permanent, nouă susțineri mecanizate 
_  depășește lună de lună 10 tone pe post, cu o me
die pe primele zece luni ale anului de 11,7 tone pe 
post © In luna noiembrie, cea mai înaltă producti
vitate — 12,51 tone pe post — a fost obținută în 
abatajul brigăzii conduse de Maliuș Laszlo, care 
exploatează un complex de susținere fabricat Ia 
I.U.M. Petroșani de tip SMA-2.

Brigada pe care o con
duc a realizat în luna no- 
iembrle cel mai inalt ni
vel mediu al productivită. 
ții muncii — peste 12 tone 
pe post — intr-un abataj 
dotat cu complex romă- 
nesc introdus de curînd. 
Asemenea utilaje de înaltă 
tehnicitate pot produce în
să mult mai mult. Și iată 
de ce : în cazul abatajului 
nostru, o pondere ridica
tă în totalul activității o 
dețin operațiile de asigurare 
cu materiale. Aducem pla
să pentru podire de la 400 
de metri, pe un plan încli
nat. Trei posturi sînt ocu
pate cu această operație cel 
puțin pe jumătatea schin. 
bului. Evacuarea cărbune
lui se realizează încă greoi, 
pe fluxuri de extracție ca

re nu funcționează perfecț 
sistemul de pregătiri n®* 
fiind la nivelul posibilități* 
lor de producție din aba* 
taj. Pentru montarea și. 
demontarea cadrelor, a turn* 
ci cînd se face, nu dispu* 
nem de macarale, de alta 
mecanisme de mică meca-t 
nizare. Perspectiva pentru 
creșterea productivității 
muncii este clară deci: să 
fie concepute și să fie cit 
mai grabnic utilizate mono, 
raiuri, să ne dotăm cu ma
carale, să pregătim mai 
bine toate condițiile, nu, 
numai în abataj, ci și în
tre abataj și suprafață pen
tru a putea valorifica în 
întregime zestrea de care 
dispunem la front.

Matiuș LASZLO, 
șef ilc brigadă, sectorul .11
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ACTUALITATEA >NLUAtE
Vizita primului ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul îlie Verdeț, 

în Republica Irak
BAGDAD 8 (Agerpres). 

, Tovarășul Ilie 
:• prim-ministru al 
inului ~ 
^Jtomânia,
ț- seara la Bagdad unde e- 
ț lectuează o vizită oficială.

Verdeț,
Guver

nului Republicii Socialiste 
, a sosit marți

la invitația guvernului Re
publicii Irak.

Primul ministru român 
este însoțit de alte persoa
ne oficiale.

Pe aeroportul din Bag

dad. delegația română a 
fost întîmpinată de Taha 
Yassin Ramadhan, prim 
viceprim-ministru al gu
vernului irakian, de alte 
persoane oficiale irakiene.________

Ecouri internaționale la noua inițiativă
de pace a președintelui României, la 
marea adunare populară din Capitală

Rețele de televiziune, 
i posturi de radio, ziare, re- 
( viste și agenții de presă 
: din întreaga lume relatea

ză pe larg despre numeroa
sele manifestări organiza- 

: te în România în sprijinul 
păcii, dezarmării, securi
tății, Independenței și cola
borării.

Un puternic ecou au pes
te hotare grandioasa adu
nare populară organizată, 
sîmbătă, în Capitală, cu
vîntarea rostită cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
hotărirea de a adresa Ape
lul poporului român către 
popoarele si forțele pro
gresiste si democratice cin 
întreaga lume, pentru dez
armare și pace, pentru se
curitate. independență și 
progres.

Intr-o corespondență din 
București, ziarul „Trybu
na Ludu", organ central al 
C.G. al P.M.U.P.. scrie i La 
marea adunare populară 
de la București, la care au 
luat parte peste 300 000 de 
persoane, au participat se
cretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So- 

"■cialiste România, tovară- 
L șui Nicolae Ceaușescu. alti 
: membri ai conducerii 
j perioare de partid și 
ț stat.

jPublicînd largi extrase 
’ din cuvîntarea rostită de 
: tovarășul Nicolae 
ț Geaușescu. „Trybuna Lu- 
‘ du" arată că manifestația 
; din capitala României se 
r înscrie printre cele mai 
< mari demonstrații de pace 
jgJUn Europa.
ț I Marele cotidian „Ccrrie- 

ffe delia Sera" publică o

su- 
de

f
-

amplă corespondentă a tri
misului său la București, 
în care arată : 300 000 de 
români au fost la București 
protagoniștii celei mai im
punătoare manifestări 
populare din ultimi 35 de 
ani. Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul partidului și 
al statului, a dat manifes
tării configurația unui pro
gram politic menit să fa
vorizeze dezarmarea și de- 
nuclearizarea în Europa i 
în cuvîntarea ținută în fa
ta conaționalilor săi. el a 
spus că ei nu sînt izolați 
în voința lor de dezarma
re și pace : „Deși nu am 
fost prezenți fizic, am fost, 
de fapt, alături de mani
festările din Europa pen
tru pace, așa cum conside
răm că și popoarele euro
pene. luptătorii pentru pa
ce din Europa sînt pre- 
zenți aici, la București, în 
lupta pentru pace 1". Și a 
avansat o propunere prac
tică i pînă în 1985, toate 
țările europene, din Est și 
din Vest, ar trebui să re
ducă cu 10 la sută cheltu
ielile militare și potenția
lul forțelor armate.

„O mare demonstrație la. 
București pentru dezarma
re și pace" se intitulează 
corespondența de la trimi
sul său la București, pu
blicată de ziarul grec 
„Avghi“, în care se arată i

„Vorbind la marea Adu
nare. președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a afirmat că 
importantele manifestări ce 
s-au organizat în România 
constituie expresia hotărî- 
rii poporului român de a 
lupta împreună cu celelal
te popoare ale Europei, 
pentru oprirea cursei înar
mărilor. pentru îndepărta-

rea armelor nucleare din 
Europa, pentru reluarea 
politicii de destindere, cen
tru independență națională 
și pentru cooperare în Eu
ropa".

Ziarul „Eleftheros Kos- 
nios“ a publicat articolul 
„Un nou apel al președin
telui Nicolae Ceaușescu în 
favoarea dezarmării".

De asemenea si alte zia
re elene reflectă impresio
nanta demonstrație a voin
ței poporului român. Ziarul 
„Vradyni" publică articolul 
„Ceaușescu: Opriți înar
marea nucleară

Postul de televiziune na
țional (ERT) din Grecia
a prezentat, imagini din 
timpul cuvîntării rostite
de președintele României, 
tovarășul 
Ceaușescu, 
monstrație 
dezarmare

Sub titlul

Nicolae 
la marea de- 
pentru pace și 

de la București. 
„Peste 300 000 

de persoane au manifestat 
pentru pace la București", 
cotidianul spaniol „El Pals" 
inserează în prima pagină 
un articol în care se arată 
că manifestarea, fără pre
cedent în România, a cons
tituit punctul culminant al 
unei ample campanii des
fășurate la nivel național. 
Șeful statului român a re
iterat, în cuvîntarea sa, te
zele conținute în recentele 
mesaje adresate președin
telui american, Ronald Re
agan, și șefului statului so
vietic, Leonid Brejnev — 
arată ziarul. In articol sînt 
evidențiate cuvintele 
fului statului român, 
form cărora echilibrul 
.Vest trebuie obținut 
reducerea
armamentului deja 
tent, și nu prin instalarea 
altor tipuri de armament.

șe- 
con- 
Est- 
prin 

substanțială a 
exis-

Statele Unite:
a

>

Politica deflaționistă a 
'Administrației Reagan 
dat roade, dar în detri
mentul politicii sale bu
getare, ceea ce riscă să a-

■, graveze ulterior dificultă- 
' țile economice ale țării, 

precum și relațiile între 
. Casa Albă șî Congres. O 
F reducere a inflației și a 
SȚftobînzilor bancare a fost 
'■ înregistrată de la începu- 
' tul lunii septembrie, dar 
‘ 9U prețul unei recesiuni 
I marcate de un deficit bu- 
"ffigetar major, purtătorul u- 
; nei eventuale recrudescen

țe a inflației.
Aspectele negative ale 

situației economice și fi
nanciare a Statelor Unite 
sînt următoarele i producția 
industrială a scăzut cu 
1,2 la sută în septembrie 
și cu 1,5 la sută în octom
brie față de o reducere lu
nară maximă de 1,7 la 
sută în cursul recesiunii 
din 1980 ; refluxul va cont 
tinua în lunile următoare,

LUNA CADOURILOR
I - 31 DECEMBRIE

Magazinele comerțului de stat sînt aprovizionate și vă așteaptă cu o 
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• jucării și jocuri cu caracter instructiv-educativ și de formare a 
deprinderilor practice ;

• cosmetice, farduri, parfumuri, roșu de buze, creme etc.
• broșe, mărgele, brățări, inele, cercei
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LA GENEVA a avut loc 

marți o nouă ședință ple
nară a delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A. participante Ia 
convorbirile privind limi
tarea armamentelor nu
cleare în Europa — infor
mează agenția TASS.

Agenția 
notează că

trimi- 
președin- 

în Orientul 
primit 
preșe- 
Elias

France 
este cea

PHILIP HABIB.
sul special al 
telui S.U.A. 
Mijlociu, a fost
marți la Beirut de 
dintele Libanului. 
Sarkis.
Presse
de-a doua vizită la Beirut 
a emisarului american 
cadrul celui de-al 
turneu efectuat în 
Mijlociu pentru a
fica modalitățile de redu
cere a încordării în regiu
ne.

în 
patrulea 
Orientul 

identi-

Conjunctura economică și perspectivele sale
date fiind suprastocurile e- 
xistente și scăderea puter
nică a comenzilor înregis
trate în ultimele luni, — 
2,6 în august, 1,2 la sfîr- 
șitul lui septembrie și 8 
la sută în octombrie, față

Din presa strâină
(Agenția France Presse)

de 7 la sută în aprilie șl 
mai 1980, cînd recesiunea 
precedentă a atins punctul 
culminant; rata șomaju
lui a atins proporții im
portante — 8 la sută în 
octombrie și, potrivit esti
mărilor oficiale, 9 la sută 
în noiembrie, ceea ce co
respunde unui număr de 
aproximativ 10 milioane de 
șomeri, adică o situație a. 
semănătoare celei înregis
trate în cursul gravei re
cesiuni din 1974—1975 j in-

vestițiile stagnează sau se 
reduc în funcție de sector. 

Deficitul bugetar pe anul 
financiar curent va fi su
perior celui proiectat, ur- 
mînd să se situeze între 
80—100 miliarde dolari,

. față de 43 miliarde dolari

cit se sconta. Această evo
luție, contrară obiectivului 
realizării unui echilibru 
bugetar preconizat de Ad
ministrație, este de natură 
să determine căutarea unor 
modalități de a comprima 
cheltuielile 
Congresul 
cență față de o asemenea 
politică.

în cazul probabil în care 
Oficiul federal de Rezerve 
va continua politica sa de 
controlare strictă a crește-

statului, dar 
manifestă reti-

rli lichidităților 
și a creditului, 
pnui deficit bugetar cres- 
cînd va determina guvernul 
să recurgă la piața capi
talului cu consecința pro
babilă a generării unei noi 
spirale a ratelor dobînzi- 
lor, care, la rîndul său, ar 
putea frîna relansarea ac
tivității economice. în ca
zul în care Oficiul Federal 
de Rezerve ar deveni mai 
moderat în politica mone
tară, consecința ar fi o re- 
lansare a inflației.

Momentan, economiștii 
americani ezită să se pro
nunțe asupra diferitelor 
scenarii posibile. Mulți 
dintre ei manifestîndu-și 
speranța, împreună cu ofi- 
cialitățile, într-o relansare 
economică în primăvară 
sau în toamnă. Dar puțini 
sînt cei care gîndeso că 
Statele Unite își vor putea 
reglementa rapid proble
mele lor economice și fi
nanciare.

FILME

Dmamo
— I.F.K. 
meci re-

„Cupa 
Trans-

monetare 
finanțarea

PETROȘANI — 7 
iembrie : Viața e 
moașă ; Unirea : 
căutarea chibriturilor.

No- 
fru- 

în

PETRI LA : Corleon.

LONEA : Am o idee.

ANINOASA : Shabana, 
I-II.

VULCAN — Luceafă
rul : Talismanul torea
dorului. 4

13,00 Fotbal:
București 
Goteborg, 
tur în 
U.E.F.A.".
misiune directă de 
la București. 
Telex.
Teleșcoală.
Tragerea prono- 
expres.
Actualitatea mu
zicală.
Omul și sănătatea. 
Revista Cîntării 
României.

18,50 1001 de seri.
19,00
19,25

16,00
16,05
17,05

17,15

18,05
18,25

19,45

r

LUPENI — Cultural 1 
Căpitanul răzbunării ; 
Muncitoresc: Bilet de
întoarcere.

20,20

Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Universul femei
lor.
Teatru TV —' In-' 
tegrala Shakes
peare. „Ham let". 
Telejurnal.

URICANI : Pe drum.

22,10

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Kerekeș 
Irina, eliberată de Corpul 
de pază militarizată Petro
șani. O declar nulă. (1243)

PIERDUT carnet student 
pe numele Dan Salvador, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (1242) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
tfert Andrei, eliberată 
Preparația Petrila. O 
clar nulă. (1247)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tocaci 
Traian, eliberată de I.M. 
Aninoasa. O declar nulă. 
(1246)

PIERDUT carnet student 
pe numele Pleșa Cornel, e- 
liberat de Institutul de

ANUNȚ DE

carnet student 
Andrieș Pavel, ■ 
Institutul de

Got- 
de 

de-

. mine Petroșani. îl declar 
nul. (1247)

PIERDUT 
pe numele 
eliberat de
mine Petroșani. îl declar 
nul. (1249)

PIERDUT legitimație ,de 
serviciu pe numele Boșcan 
Vasile, eliberată de 
Paroșeni. Q 
(mp)'

PIERDUT 
serviciu pe 
ta Teodor, eliberată de I.M, 
Paroșeni. Q 
(mp)

PIERDUT 
serviciu pe 
Petre, eliberată de 
Paroșeni. O declar 
(mp)

FAMILIE

I.M.
declar nulă.

legitimație de 
numele Nechi-

declar nulă.

legitimație de 
numele Cucu 

I.M. 
nulă.

BALINT Maria, soție, Maria fiică, Mircea ginere 
și Rodica nepoată mulțumesc tuturor celor care l-au 
condus pe ultimul drum pe iubitul lor soț, tatu și bunic 

BALINT FRANCISC (Feri). (1248)
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