
3 1

PROLETARI BIN VOATB ȚARI EE. UNIȚl-VA!
X
In pacina a 3-a

II

Pentru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor suplimentare 

DISCIPLINĂ FERMI, 
MUNCITOREASCĂ

• în cel mai puternic colectiv minier al Văii :
Ne

sivă a
concentrăm acțiunile spre folosirea inten- 

mecanizării și optimizării transportului

Angajați plenar în realizarea programului de
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extracție a cărbunelui

A Prima lună—primele succesePrima lună—primele succese
MINERII VĂII JIULUI ȘI-AU 

DEPĂȘIT SARCINILE PLANIFICATE
Sarcinile și chemarea 

adresată de secretarul ge- 
r neral al partidului, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
de la’tribuna plenarei Co
mitetului Central, comu
niștilor, oamenilor muncii 
din domeniul mineritului 
„<ie a manifesta un înalt 
spirit patriotic, revolu
ționar, muncitoresc în 
îndeplinirea obligațiilor 

-ce le revin", au* avut un 
puternic ecou în inima și 
conștiința minerilor Văii 
Jiului care au trecut ne- 
întîrzîat la aplicarea lor 
în viață cu fermitate și 
răspundere minerească.

Rezultatele înregistra
te in luna ianuarie de 
majoritatea colectivelor de 
oameni ai muncii de la 
întreprinderile noastre 
miniere sînt o dovadă e- 
locventă a puternîcuhii

dului nostru. Opt între-, 
prinderi miniere au obți
nut rezultate de prestigiu 
înregistrînd substanțiale de
pășiri ale prevederilor de 
plan stabilite pentru luna 
ianuarie, cumulînd un plus 
de peste 18 500 tone de căr
bune.

Cea mai mare producție 
suplimentară au înregis
trat-o minerii. Vulcanului
— 8 720 tone de cărbune
— colectiv harnic și price
put care printr-o angajare 
fermă și mobilizare exem
plară si-a realizat și -depă
șit zi de zi sarcinile de 
plan. De fapt. constanța 
realizărilor și ritmicitatea 
depășirilor nu caracterizat 
și întreagă activitate a mi
nerilor de la 
nă care în

Paroșeni,. mi- 
cursul anului 

trecut, și în mod deosebit 
atașament al minerilor la-----------------------------------
întreaga politică a parti 'Continuate în pag a 2 a,
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Calitate, disciplină, 

ritmicitate— 
caordonate aie activității construcloriiar

municipal de partid
aprobată norma de reprezentare pentru 

- conferința municipală de partid de dare 
de seamă și alegeri și s-a procedat la con
vocarea conferinței pentru data de .• 27
martie 1982.

Pe marginea raportului, informării , si 
celorlalte materiale prezentate s-au -pur
tate discuții. Au luat cuvîntul tovarăși; : 
Arpad Crișan, Ștefan Popă, Ioan Allies- 
cu, Corneliu BoJoloi, Constanța Stan, 

_______ , __,__ . Dumitru Bălan, Teodor Balaș, Vasile E- 
de 31 decembrie 1981. Concluziile ce se ne, Iozefina Kuron, Dumitru? Simioneșcu. 
desprind și măsurile ce se impun pentru Nicolae I.obonț și IIie Păduceî.- Vorbitorii 
întărirea numerică și calitativă a orfani-’ au subliniat preocupările ce le au și exi- 
zației municipale de partid. gențele cărora le răspund in întreaga

în continuarea lucrărilor plenarei a fost muncă organizatorică și politico-educati- 
prezcntată o informare despre âetivita- vă pentru întărirea calitativă a rinduri- 
tea desfășurată de Biroul Comitetului 
municipal de partid de la plenara pre- câtor 
cedentă și pină în prezent, iar în cadrul 
ultimului punct al ondinei de zi a

La Petroșani a avut - loc, ieri, plenara 
Comitetului municipal de partid. Âp par
ticipat membri și membri supleanți ai 
Comitetului municipal de partid, membrii 
comisiei municipale de revizie, activiști 
din domeniul -muncii organizatorice, apa
ratul Comitetului muncipal de partid. Ple
nara a avut la primul punct al ordine! de 
zi prezentarea Raportului privind efectivul, 
compoziția și structura organizatorică a 
organizației municipale de partid la data

ianuarie

I.M.

Lonea
Petrila 

Dîlja 
Livezeni

lor partidului și creșterea rolului condu-
• al organelor și organizațiilor de 

partid din municipiu în -conducerea ac
tivității economico-sociale.

- 100,0 %
- 70,1 

I.M. Aninoasa - 100,2
Vulcan - 107,4 
Paroșeni - 103,2 
Lupeni - 102,5
Bârbâteni - 100,3 
Uricani - 104,9

I.M.
I.M.

% 
% 
% 
°/o 
°/o 
% 
%

Șantierul nr. l'din 
triia al I.C.M.M. Petroșani 
a încheiat luna ianuarie 
eu un bilanț pozitiv depă
șind sarcinile valorice 
planificate, atingînd astfel 
stadii fizice avansate în 
execuția obiectivelor. Față 
de luna decembrie 198.1, 
în ianuarie ’82 s-a realizat 
o producție valorică de

investiții mai mare 
2ț)0o.(iC0 iei. Concentrarea 
eforturilor colectivului a- 
re loc. în acest prim tri
mestru al amțlui spre lu
crările noii preparați; din 
Pijțrila, obiectiv ă cărții pu
nere în funcțiune este pro
gramat! la finele trimes
trului IU al anului.

Consiliul oamenilor mun- nificătă la nivelul grupului 
Ner.ealizarea 

productivității muncii de
monstrează că efectivele, 
utilajele, și mașinile din do
tare, n-au fost eficient fo
losite. în spiritul exigenței 
muncitorești, adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii din ca
drul celor patru șantiere 
ale Grupului Petroșani, a 
scos în evidență metodele 
bune folosite în activitatea 
de conducere și organizare 
a muncii pe șantiere, pre
cum și unele lipsuri și ne
ajunsuri.

Deși 
lorilor 
pentru

aii din cadrul Grupului de șantiere, 
de șantiere Petroșani al 
T.C.il. s-a prezentat în 
fața adunării generale cu 
un bilanț semnificativ. Pla
nul construcției de lo
cuințe a fost nu numai? în
deplinit, ci și depășit cu 10 
procente. Au fost predate 
beneficiarilor 753 aparta
mente,' Tipografia Petro
șani. o secțițj de recupera
re medicală, un dispensar 
și un atelier școală în q- 
rașul Petrila, 6 puncte ter- 
mice, 2 centrale termice și 
alte dotări tehriico-edili- 
tare. Din analiza principa
lilor indicatori ai activită
ții economice din 1981, re
iese însă că producția glo
bală și productivitatea 
muncii n-au fost realizate, 
comparativ cu sarcina pla-

colectivul construc- 
a depus . strădanii 
predarea la timp

Viprel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

fi- fi
Căile de circulație 

să fie în permanență curate !
Ninsorile și viscolul din ultimele zile au adus 
nou curățirea de zăpadă și gheață a ..iilor dedin

circulație pe agenda problemelor gospodărești ur
gente. în cursul zilei de ieri, pe drumurile de im
portanță deosebită din Valea Jiului, formația de 
mixturi asfaltice, districtul de drumuri Livezeni, 
secția de gospodărie comunală au acționat cu uti
laje mecanice, care au îndepărtat zăpada de pe 
partea carosabilă și au împrăștiat material antide
rapant. A continuat acțiunea de tăiere și îndepărta
re a gheții de pe unele porțiuni ale străzilor Repu
blicii și Dr. Fetru Groza, ca .și a zăpezii de pe tro
tuare.

Cetățeni ! Participarea la acțiunile de în
depărtare a zăpezii și gheții de pe trotuare și 
celelalte căi de circulație constituie o îndato
rire obștească.

- 100,0 %C.M.VJ.
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Brigada condusă de minerul Gheorghe Opreanu din sectorul III al I.M. Dîlja, 
sector cu o depășire de aproape 800 de tone de cărbune în luna ianuarie. In i- 
magine șelul de schimb Francisc Leba, alături de ortaci,
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Cetățeni, 
sprijințți 
acțiunea 

de recenzare 
a animalelor !
în toate localitățile Văii 

Jiului continuă operațiu
nile de recenzare a anima
lelor domestic 
luni, 1 februarie a.c. 
90 de recenzori care, 
preună cu însoțitorii 
au format echipe de 
censămînt, sînt pe 
la fața locului, pentru nu- • 
mărarea și consemnarea in 
situațiile statistice a ani- 

. malelor existente atît in 
I gospodăriile țărănești cit 
I

începute
Cei 
ta
ior, 
re- 

teren, 
»

și ale familiilor din loca
litățile urbane. în con- 

| formitate cu prevederile 
> Decretului privind efec- 
| tuarea recensămintuluf; 
’ toți cetățenii posesori de 
I animale sînt obligați să le 
I* declare cu exactitate, să 
■aștepte la domiciliu ech!-> 

j pele de recenzare și să in- 
’ lesnească numărarea și în-i 
I registrareă animalelor e* 
! xistente de către acestea. : 
I Cetățeni, sprijiniți efec-*

tuarea recensămîntuhii a- 
nimalelor domestice în 

'» condițiile stabilite,de lege !
I

♦♦♦ 'j Cînd fondul de marfă e risipit cu sacul 
fără fund al celor care ignoră legeacare ignoră legea
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i

i 
I 
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Decretul 306 al Consi
liului de Stat al Republic 
ci! Socialiste România evidență decalajul
privind măsurile pentru ' ' - ■
prevenirea și combaterea 
unor fîipte care afectează 
buna aprovizionare a 
populației a -fost primit 
cu vie satisfacție de oa
menii muncii, fiinclcă așt- 
iol se pune stavilă îneer-

' cănilor de sustragere,, cIIșt. și-au îndreptat atenția a- 
‘ supra unuia din ,,vaduri
le" municipiului nostru, 
gara'Petroșani. Timp de 
trei zile, oamenii în uni
forma albastră au trăit

derilor Decretului nr. 306 
în Valea Jiului’a pus. îp 

1 care 
exista între nevoile de 
consum ale populației și 
exagerata cotă a desface- 

. rilor zilnice de: pîine. Du
pă a vreme însă acest de
calaj a dispărut din nou... 
La sesizările unor cetă
țeni, lucrătorii de miliție

trugere său degradare, a 
produselor alimentare din 
avutul obștesc, stocării 
lor peste nevoile de con-? 
sum. Aplicarea preve-

surpriza, de neînchipuit 
de a intîlni cetățeni care 
cărau saci de pline albă» 
sap intermediară spre tre
nurile care circulă pe 
ruta Petroșani — Filia.și. 
De obicei, ceferiști care 
dispun de permise de că
lătorii gratuite, meseriași 
care lucrează în schim
buri în unitățile indus
triale sau agricole gorje- 
ne, ba chiar elevi. Iată 
ee declară unul dintre ei, 
Nicolae Bidică, din satul 
Florești :

— în ziua de 6 ianua- (Continuare in pag. a 2-a,

?i> 
rie. fiind liber, am venit V
la Petroșani cu scopul de 
a cumpăra o pîine.

— Am mers pe jos. 
pe la toate alimentarele 
unde se distribuie pîine și 
am. luai de la fiecare cîte 
2—3 plini, ajungînd în 
centrul vechi al orașului, 
astKl că în total am. cum
părat 20 ile plini.

Îndeobște, clienții cen
trelor <!■ pîine sînt <țu-

Ion VULPE

*
V 
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s
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PRIMA LUNA ■
PRIMELE SUCCESE

TRANSPORTUL ÎN COMUN SA 
SATISFACĂ EXIGENȚELE CĂLĂTORILOR
Ilustrînd puternic atri- să acționeze cu mai multă 

butele de for al democra- promptitudine împotriva 
ției și autocpnducerii mun- călătorilor fără bilete (Mi- 
citorești ce-i sînt conferite,, hai Ermoiu). în anul 1981, 

29 de tineri din autobază 
au absolvit cursuri de ca
lificare, dar „școala perso
nalului" a funcționat

- UJiVwl Vțl,! 1 . 0X11 w vUlIxvfllvț/

adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii a oferit 
un cadru potrivit pentru 
exprimarea de aprecieri și 
opinii constructive, de 
propuneri pentru îmbună
tățirea activității colecti
vului, a consiliului oame
nilor muncii, pentru ca 
transportul în comun, e- 
fectuat cu autobuzele 
A.U.T.L. să satisfacă în 
condiții optime cerințele.

în 1981 ș-au depus efor
turi susținute pentru înca
drarea în normele de con
sum de carburanți și în 
graficele de circulație și 
s-a reușit în bună măsură 
acest lucru. Starea actuală 
neeorespunzătoare a unor 
porțiuni din traseele trans
portului în comun, mai 
ales din vestul municipiu
lui și de pe raza comunei 
Aninoasa. îngreunează si
guranța circulației, irnpu- 
nînd măsuri de remediere 
Emil ian Gloabă). Este ne

cesar ca opinia publică, or
ganele de ordine și control

rea funcționării neîntre
rupte a stației de gresare 
și pentru dotarea autobazei 
cu un atelier mobil înzes
trat corespunzător, cu care 
să se intervină la depanări, 
în prezent anvelopele, us- 

cu tensilele și materialele pen- 
întreruperi și alte neaj un- tru depanări fiind trans- 
suri. (Alex. Tunarii), între- . ' , -
gul personal TESA și de Dumitru). La atelierul me-

portate cu autobuzele (loan

zentanților în scopul reali
zării planului și a angaja
mentelor pe anul 1982.

După cum s-a subliniat 
în concluzia dezbaterilor, 
la ridicarea prestațiilor 
de transport în comun, de 
materiale și mărfuri pen
tru diferiți beneficiari, Vor 
conduce la o și mai bună 

’ Și 
co

și

MIERCUR’ j FEBRUARIE 198»-

(Urmare din pag. 1)

Adunări generale ale 
reprezentanților oamenilor muncii

conducere să efectueze canic au existat unele în-
controale pe autobuze. în tîrzieri și nernotivate. Pen-
1982 colectivul secției a tru combaterea actelor de
Il-a, cu sprijinul conduce
rii autobazei, își. va cons- nit Decretul nr. 400 ale
trui cu forțe proprii" ram- cărui prevederi sînt meni-
pă de spălare, magazia 
pentru piese și materiale. 
Grupele sindicale să ini
țieze acțiuni pentru folo
sirea plăcută și utilă a 
timpului liber de către 
oamenii muncii, iar condu
cerea unității să sprijine 
aceste activități (Dumitru 
Drăghici). Conducerea să 
ia măsuri pentru asigura-

indisciplină este / bineve-

te să întroneze un climat 
de ordine și responsabili
tate (Leon Cazacu).

Pornite din dorința de a 
contribui la desfășurarea 
în următoarea perioadă a 
unei activități mai rodnice, 
toate aceste critici, opinii 
și propuneri au completat 
programul de măsuri a- 
doptat de adunarea, repre-

utilizare a capacității 
parcului, întreținerea 
respunzătoare, tehnică 
estetică, a mijloacelor, do
tarea autobazei in cursul 
anului 1982 cu un număr 
de autobuze noi, întărirea 
responsabilității muncito
rești 'și a stării de ordine 
și disciplină, promovarea 
unor forme adecvate de 
activitate cultural-educa- 
tivă de către grupele sin
dicale și organizația U.T.C. 
sub îndrumarea comitetu
lui de partid, toate acestea 
coroborate spre obiectivul 
satisfacerii la un nivel e- 
levat a solicitărilor 
torilor în condițiile 
eficiențe economice 
rioare.

călă- 
unei 

supe-

Toma ȚAȚARCA

în ultimele luni ale anului 
au avut de ' întîmpinat 
greutăți, depășite în acest 
început de an cînd, la în
cheierea lunii ianuarie, ra
portau o îndeplinire a pre
vederilor de plan în pro
porție de 103,2 la sută. De 
asemenea evidențiem acti
vitatea desfășurată de co
lectivul întreprinderii mi
niere Aninoasa care, după 
o lungă perioadă măsurată 
în ani, de nerealizări, în 
luna ianuarie a obținut o 

, depășire a sarcinilor pla
nificate cu 157 de tone e- 
xistînd reale premise de 
depășire înf continuare a 
sarcinilor. Aceeași mențiu
ne o facem și pentru co
lectivele minelor Dîlja r! 
Petrila care la rîndul lor 
și-au îndeplinit integral 

. prevederile de plan ale lu
nii Ianuarie.

întreprinderile miniere 
producătoare de cărbune 
pentru cocs, fruntașele Văii 
Jiului în anii trecuți, au 
demarat și în acest an sub 
însemnele unei : activități 
produf’five deosebit de rod
nice. Astfel, minerii de la 
Lupeni, Urieani și Bărbă-

CALITATE, DISCIPLINA 
RITMICITATE

(Urmare din pag. 1)

a obiectivelor de investiții, 
o serie de lucrări n-au fost 
finalizate, Printre acestea 
se numără poligonul pen
tru prefabricate din Li- 
vezeni, rezervoarele pentru 
apă din Petroșani, canalul 
coleetor din Petrila, Bu
levardul. Victoriei din Vul-, 
cân, școala din Urieani, că
minul cultural din Cimpa, 
lucrări care au avut ter
men de predare anul 1981. 
Astfel, la nivelul Grupului' 
de șantiere s-a înregistrat 
la producția globală anua
lă o rămînere în urmă în 
valoare de 9,9 milioane lei.

Participanții la. dezba
teri au formulat critici în
dreptățite la adresa orga
nizatorilor muncii de pe 
șantiere, a membrilor c.o.m, 
„Pe șantierele noastre se 
tolerează cu ușurință risi
pa. Materialele și utilajele 
sînt uneori prost gospodă
rite, datorită lipsei de răs
pundere de care dau dova
dă maiștrii, șefii punctelor 
de lucru. Cu consumuri 
bănești și materiale mari se 
obțin realizări mici", spu
nea pe bună dreptate în 
cuvîntul său Gheorghe A- 
lexandru. O problemă deo
sebită, care exprimă lipsa 
de răspundere față de în
datoririle ce revin membri
lor c.o.m. o constituie imo
bilizările financiare. Da- 
torită stocurilor mari de 
materiale aduse pentru lu
crări care nu s-au execu
tat încă, cum e cazul pre
fabricatelor, conductelor 
și altor materiale pentru 
rezervoarele de apă 
Petroșani și Vulcan 
imobilizate importante 
surse financiare.

Petru Almaș, Nicolae 
pescu, Aurel Pălivan, 
Radeș, Nicolae

din 
sînt 
re-

Po-
Ion

Țabrea,

Gheorghe Bețivu, Gheorghe 
Ristea, au subliniat printre 
altele, necesitatea asigu
rării unei mai. bune apro
vizionări a formațiilor de 
lucru cu materialele, be- 
toanele și șapele fără de 
care nu se pot efectua lu
crările în mod ritmic. „Gra- 

. fiee se întocmesc la punc
tele de lucru, dar.nu se 
respectă", critica în cuvîn- 
țul său dulgherul Petru 
Almaș, punînd în eviden
ță o problemă care trebuie 
să stea în centrul atenției 
conducerii Grupului de 
șantiere — urmărirea pas 
cu pas a graficelor fizice 
de execuție, a ternțenelof 
de predare a obiectivelor, 
în acest scop însă este ne
cesară asigurarea unei mai 
bune corelări a planului 
operativ de aprovizionare 
cu cerințele concrete, pe 
faze de lucrări, ale șantie
relor, ale fiecărui punct de 
lucru.

Exprimînd hotărîrea cons
tructorilor de a obține re
zultate mai bune în acest 
an, toți participanții la 
dezbateri au formulat pro
puneri concrete menite să 
perfecționeze stilul și me
todele de muncă aie c.o.m., 
să întărească disciplina teh
nologică la toate niveluri
le de organizare ierarhică, 
să asigure buna aprovizio
nare pe șantiere, predarea 
la timp a obiectivelor pre- 

- văzute în plan. Pe lingă 
necesitatea respectării ter-' 
menelor de predare a o- 
biectivelor prevăzute în 
planul fizic, se cere o preo
cupare sporită pentru ca
litatea lucrărilor executate, 
acordarea atenției cuvenite 
finalizării lucrărilor de 
sistematizare în noile car
tiere, predării tuturor o- 
biectivelor de lucrări teh- 
nico-edilitare.

I
I
I

I
NOI SPAȚII COMER

CIALE. La parterul blocu
lui 19 din zona noului cen
tru civic al orașului Vul
can. la începutul acestei 
săptămîni a fost deschis 
un nou magazin de mobi
lă, de unde se pot cumpă
ra multiple și variate gar
nituri de mobilier, ce 
tisfac toate gusturile 
cerințele.

sa
și

teni, au obținut împreună 
o producție suplimentară 
de cărbune pentru cocs de 
pește 7 500 de tone, pe 
primele locuri situîndu-se. 
întreprinderile miniere Lu
peni și Urieani, două din
tre cele mai mecanizate 
niine din bazinul nostru 
carbonifer.

Trebuie să amintim însă 
că două dintre întreprin
derile miniere ale Văii 
Jiului, Livezeni .și Lonea, 
prin minusurile substan
țiale înregistrate, minusuri . 
care cumulate depășesc 
15 000 tone de cărbune, au 
atîrnat greu în balanța re
alizărilor la nivelul combi
natului minier, carțe cu 
toate acestea așa cum mai 

~~ spuneam, prin contribuția 
Ș* celorlalte ■ întreprinderi 

miniere și-a realizat sarci
nile de plan atît la pro
ducția de cărbune brut cît 
și la producția de cărbune 
net.

Remarcabile sînt și efor
turile depus,, de minețL-si 
preparatori pentru obțt» 
nerea unui cărbune cu o 
putere calorică tot mai ri
dicată, eforturi care au 
fost materializate în creș
terea puterii calorice de Ia 
3 050 Kcal pe kg. cît era 
sarcina la „mixte", la 3 064 
Kcal pe kg.

Rezultatele acestei luni, 
succesele înregistrate de 
majoritatea colectivelor mi
niere ale Văii Jiului sînt 
o garanție a îndeplinirii 
integrale a angajamentului 
asumat pentru luna februa
rie — plus 54 000 tone de 
cărbune pentru energie — 
sînt o dovadă că minerii 
au înțeles că țara ne cere 
cît mai mult cărbune.

1Ș1 
cu- 

teoretice și 
practice în timpul ani
lor de studiu la I.M.R

fUrmare din pag l)

a «•••»•!IIIBillII>««■■>■■■■■*««•••11811(811118181111

a
Ia

Văii 
să se desfășoare 
la niyelul necesi- 
în funcție de si- 

reală, se impune

■ V

’’ <

Prin împletirea învă- 
țămîntului cu cercetarea 
proiectarea și produc
ția, viitorii specialiști 
din industria minieră a 
țării, îndrumați de prof, 
dr. ing. Ion Marian 
însușesc multiple 
noștințe

I 
I
I
*

noscuți, iată însă că lu
crătoarele comerciale au 
„închis" ochii, servind 
pîine la discreție unor 
cetățeni care nu au do
miciliul stabil sau măcar 
flotant și nu muncesc în 
municipiul nostru. Și nu 
una singură dintre ele a 
încălcat prevederile de
cretului amintit, ci majo
ritatea. Procedînd astfel, 
apelînd deci la ..înțelege
rea" ’lucrătoarelor comer
ciale, Gheorghe Dascălu, 
din comuna Licurici, a 
făcut rost, într-o singu
ră zi. de 21 de piini, Ma
rin Popescu, ceferist din 
Ișalnița ar fi putut orga
niza o... pomană cit satul 
cu pîinea astfel cumpărată,

— Am venit la Petro
șani, recunoaște Ion Șta- 
mațe, din Țînțăreni, îm
preună cu alți consăteni. 
Am fost la mai multe

puncte de desfacere 
plinii, unde am stat 
rind de mai multe ori.
Mi s-au dat cite 2—3 plini 
de fiecare dată. Vasile 
Clcnciu din Aninoasa 
Gorjtilui și-a procurat în- 
tr-o singură dimineață

(20), consătean cu Dan 
Vasile, Dumitru Gulie din 
Florești (25), Mihai Mol
dovan (14), tot din Flo
rești etc. Majoritatea au 
cunoscut prevederile De
cretului nr. 306/1980 și 
totuși l-au încălcat cu

35 de piini!! Pîine 
bindită din fondul 
marfă ce revine munici
piului nostru, procedeul 
dobîndirii și revalorifi
cării constituie mobilul 
revînzării la suprapreț, 
în sat, alteori piinea este 
folosită ca hrană pentru 
animale... Tot astfel au 
fost găsiți Mihai Perețea- 
nu, ceferist din Ișalnița 
(15 piini), Ion Buzdugan

premeditare. Surplusul 
de pîine le-a fost însă 
confiscat, cei vinovați au 
fost sancționați. Alții, mai 
„șmecheri", pentru a nu 
intra în conflict cu legea, 
au apelat la... copiii lor, 
în postură de „cărăuși" 
ai pîinii din Valea Jiului 
s-au aflat elevii Gheor
ghe Mustață, Sorinei Șan- 
dor, Tudor Enache din 
Săulești și alții.

Această situație
.deja cunoscută la Direc
ția comercială a munici
piului nostru, directorul 
forului comercial Cons
tantin Ciolofan ne-a pre
zentat măsurile între
prinse pentru curmarea 
ei. între acestea amintim 
popularizarea prevederi
lor Decretului nr. 306. o 
mai largă și continuă ac
tivitate de educare a lu
crătorilor comerciali. sanc
ționarea exemplară a ce
lor care încalcă prevede
rile legale și, la nevoie, 
arondarea cartierelor pe 
lingă centrele • de pîine 
etc. Pentru ca autogospo- 
dărirea și autoaprovizio- 
narea localităților 
Jiului 
ritmic, 
tăților, 
tuația 
însă ca binevenit aportul 
opiniei publice, ca factor 
educațional cu reală pu
tere de influențare.

ACȚIUNE PATRIOTICA, 
începînd de azi, un grup 
de 18 tineri de la I.M. Lu
peni participă la o impor
tantă acțiune de reparare 
a patru reductoăre de 
TR-4. Lucrările de repara
re vor fi executate timp 
de trei zile, după încheie
rea orelo» de serviciu.

DECI, SE POATE? 
Petroșani, pe terenul 
sport ăl Școlii generale
5, din cartierul AeroPol't, 
a fost amenajat în acest 
an un patinoar. Spre de

în 
de 

nr.

lectarea numeroșilor copii 
prezenți zilnic aici patinoa
rul e bine întreținut, or
ganizatorii oferind chiar 
și cîte un ceai fierbinte. 
Deci, cu puțină preocupare 
se poate să avem și la Pe
troșani patinoare.

MATERIALE DE CONS
TRUCȚII. Pentru cei inte
resați am aflat că la depo
zitul de materiale de cons
trucții din Petroșani se 
găsesc în prezent cărămizi 
format mare, cherestea de 
stejar și plop, ferestre, uși

și diferite plăci» -fibro-lem- 
noase intre care și cele cu 
dimensiunile 12 x 2,44 x 1,24 
și 16 X 2,44 x 1,24. Depozi
tul dispune, de asemenea, 
de plăci melaminate crem 
și albe pentru mobilă.

IMPORTANȚE REALI
ZĂRI. Unitatea nr. 21 —
cofetărie Vulcan, respon
sabilă Elena Latrina, îm
preună cu vînzătoarele Ne- 
la Alhesc și Doina Ama-

cu 26 000 lei.. Acestd im
portanțe realizări se dato- 
resc atitudinii pline de so
licitudine a lucrătoarelor 
fața de consumatori.

UNUL, DAR BUN! Pe 
distanța Nivelt — „Cen
tru" "Lupeni autobuzele de 
transport în comun (și ce
lelalte autovehicule) au 
impresia că participă la o 
cursă de obstacole. E drept

randei au depășit sarcinile că este 
lunii ianuarie la desfacerea obstacol 
produselor către populație ia (unde apa scursă

doar... un singur
- în stația Bra-

se știe de unde ? 
ghețat formînd 
abia permit 
mașinilor), dar 
E bine însă de
răși de la E.G.C.L. Lupeni, 
că 
de

. "Na în- 
canale ce 
strecurarea 
esțe- „bun", 
știut, tova-

nimeni nu are nevoie
așa ceva.,,

I
I

Rubrică' realizată de 
T. CAMPIANU
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„Trebuie să considerăm pre- 
i vederile la producția de cărbune 
| și petrol,la producția de minereuri, 
* în general de materii prime, ca 
I minime. Să acționăm cu toate 
| forțele pentru o producție supli

mentară de materiale energetice j 
și materii prime"

_ ~-I

Pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor suplimentare

DISCIPLINĂ FERMĂ, MUNCITOREASCĂ
In cel mai puternic colectiv minier al Văii

- Ne concentrăm acțiunile spre 
folosirea intensivă a mecanizării 

și optimizării transportului
Colectivul minei Lupeni 

‘jste plenar mobilizat în 
acest an pentru traduce
rea în fapte a angaja- 

. i mentelor asumate prin 
chemarea la întrecere 
lansată către toate u- 
nitățile din industria mi
nieră. Am încheiat luna 

. ianuarie cu un plus de 
peste 4000 tone de eărbu-. 
ne cocsificabil. Pe de o 
parte, aceasta confirmă 
temeinicia măsurilor teli- 
nico-organizatoriee și po
litico-educative între- , 
prinse pentru realizarea 
producției de cărbune în 
cel de al doilea an al cin
cinalului, iar pe de altă 
parte, realizările obținu
te în prima lună repre- 

! zintă un viu impuls pen
tru toți oamenii muncii 
din întreprindere pentru 
a se înscrie și în conti
nuare în competiția pen
tru mai mult cărbune' cu 
realizări deosebite. S-au 

’ creat condițiile, există 
certitudinea că, în lumi
na acestui deziderat, nu 
numai angajamentul co
lectivului cuprins în che- 
mare de a extrage supli
mentar în acest an 25 000 
tone de cărbune cocsifi
cabil, ci și alte sporuri la 

> producția de cărbune vor 
putea fi integral onorate.

Acționăm în acest sens 
i cu un bogat program de

măsuri privind perfec
ționarea tehnică și orga
nizatorică a procesului de 
extracție. Se cere preci
zat că, în luna ianuarie, 
la I.M. Lupeni, peste 
90 000 tone de cărbune 
cocsificabil au fost extra
se în-abataje de mare ca
pacitate dotate cu comple
xe mecanizate de susține
re și combine de tăiere. 
Extinderea mecanizării 
complexe, concentrarea 
producției în abataje de 
mare capacitate consti
tuie în acest cadru direc
ția de bază pe care o ur
măm pentru creșterea 
producției de cărbune' și 

•a productivității muncii. 
Un nou abataj mecanizat 
— dotat 'cu un tip de 
susținere mecanizată fo
losit în premieră în Va
lea Jiului — a început-să 
producă la sectorul YU 
Parametrii productivi 
obținuți în abataj, încă 
din perioada de . probe 
tehnologice, s-au ridicat 
la nivelul cerințelor. Sînt 
create astfel condițiile 
realizării planului și la 
acest sector, primele cin
ci sectoare ale mi
nei înregistrînd, fiecare', 
la încheierea lunii ianua
rie, plusuri însempate. La 
sectorul VII, amplasat în- 
tr-o zonă nouă .de exploa
tare, ritmicitatea extrac

ției este strict condițio
nată de modul în care ni 
se asigură vagoane de 
cale ferată, domeniu în 
care scontăm pe un spri
jin mai eficient din par
tea stației C.F.R.

Creșterile de producție 
ale minei Lupeni sînt de
terminate în măsură ho- 
tărîtoare de posibilități
le reduse de care dispunem 
pînă la punerea în funcțiu
ne a noului puț principal 
cu skip pentru evacuarea 
producției din subteran. 
De aceea, eforturile noas- 

' tre sînt concentrate acum 
în vederea materializării 
unor măsuri energice pe 
care ni le-am propus pen
tru optimizarea trans
portului de-a lungul ca
pacităților de extracție 
pe orizontală și, îndeosebi, 
pe verticală, de care dis
punem. întregul colectiv 
de muncă de la mina Lu
peni va acționa ferm pen
tru realizarea exemplară 
a cantității de cărbune ce-î 
revine din. angajamen- 
tul de 1.00 000 de tone cu 
cit s-a angajat Combina
tul minier Valea Jiului 
în fața conducerii parti
dului, a secretarului său 
general.

Ing. Gheorghe MARCHIȘ, 
directorul I.M. Lupeni

r
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+ La încheierea lu- ț 
nii ianuarie Combina- ' 
tul minier Valea Jiu
lui raporta îndeplini
rea integrală a preve
derilor de plan la pro
ducția de cărbune brut 
și net.

Cea mai mare 
producție . suplimenta
ră pentru energie au 
extras-o minerii de la 
Vulcan — 8 720 tone i 
de cărbune. '

întreprinderile l 
miniere Lupeni, Băr- ’ 
băteni și Uricani, mi- ț 
ne producătoare de ț 
cărbune pentru cocs / 
au obținut, împreună, ' 
o depășire a prevede- l 

vIa nlun .tiAcia

*

i

rilor de plan cu peste 
■7 500 tone de cărbune.

< La „mixte" pute
rea calorică a cărbu
nelui . livrat beneficia
rilor a ajuns la 3 064 
Kcal pe kg, față 
o sarcină stabilită 
3 050 Kcal pe kg.

< Angajamentul 
neritor pentru 
februarie — plus 
tone de cărbune 
iaa pentru luna 
tie, plus 58,OO 
de cărbune.

de 
de

mi- 
luna 

54 Ofili 
net, 

inar- 
tone

Ne vom spori eforturile 
pentru a crește 

producția zilnică
în cadrul sectorului nostru s-au analizat posibi- '■ 

litățile de sporire a producției zilnice de cărbune și 
s-a stabilit că putem da 47 de tone în plus. Pentru 
a realiza această sarcină au fost stabilite măsuri co
respunzătoare. Pe schimbul nostru au fost făcute cî
teva redistribuiri de oameni, pentru a ne organiza 
mai bine aprovizionarea eu materiale și piese de 
schimb și pentru mai buna plasare a posturilor în 
cărbune. Urmărim în mod riguros respectarea coefi
cientului de prezență la toate locurile de muncă. în 
acest scop întregul colectiv și-a propus să acționeze 
cu promptitudine împotriva oricărui om care lipsește 
nemotivat, astfel incit să reducem la maximum ne
motivatele. Datorită aplicării acestor măsuri organi
zatorice încă de la începutul anului, in luna ianuarie, 
colectivul sectorului I a raportat 1240 tone de căr
bune livrat peste sarcinile de plan. x

Sarcina de plan suplimentară la care ne-am an
gajat este pe deplin realizabilă. Dar ne preocupăm, 
concomitent și pentru asigurarea capacităților de pro
ducție din următoarele luni. Brigăzilor de pregătiri 
conduse de Tomolea Pompei și Gheorghe Cibbanu 
le-au fost repartizate combine de înaintare cu atac 
frontal, cu ajutorul cărora se asigură avansări rapide, 
pregătirea în devans a unor noi capacități de pro
ducție.

Bazîndu-ne pe experiența bună, dobîndită pînă 
acum, pe oamenii care și-au dovedit prin fapte com
petența profesională și hărnicia, ne exprimăm con
vingerea că vom realiza producția suplimentară stabi
lită, in mod ritmic pe fiecare schimb.

Sing. Gheorghe ZELENEAC, 
coordonator pe schimb la sectorul I al I.M. Bărbăteni

Angajați plenar
programuluiin realizarea 

de extracție
Răspunsul minerilor de 

la sectorul V al I.M. Vul
can, la cererea țării de a 
da cărbune mai mult, a 
fost un plus de 1254 tone 
de cărbune extras peste 
prevederile lunii ianuarie. 
Această producție supli
mentară s-a obținut pe 
seama creșterii producti
vității muncii în abataje 
cu 400 kg pe post. Pentru 
luna februarie colectivul 
nostru a reanalizaț toate 
posibilitățile de creștere 
a producției de cărbune. 
Prin întărirea disciplinei 
în producție sub toate as
pectele vom putea să ex-, 

. tragem, o producție mai 
mare cu 150 de tone pe 
Zi. Aceasta înseamnă, lu
nar, 3120 tone de' cărbune 
producție suplimentară pia
nului.

Sectorului V îi revine 
cea mai mare creștere a 
producției de., cărbune din 
programul suplimentar al
cătuit la nivelul minei, 
Sarcină deloc ușoară. îm
preună cu organizația de 
partid, sindicat și U.T.C. 
a fost stabilit un minuțios 
program de creștere a ran
damentelor în abataje, sin
gura cale ce’ poate să con
ducă la realizarea supli
mentară a celor peste 3000 
tone de cărbune. între a- 
ceste măsuri, aproviziona
rea ritmică a brigăzilor in

a cărbunelui
care materialele să fie a- 
propiate sub 100 metri de 
locurile formațiilor de 
muncă, creșterea plasării 
posturilor în . abataje prin 
reducerea cu 50 la sută a 
absențelor nemotivate și 
reanalizarea efectivelor 
din regie, întărirea disci
plinei și folosirea eficientă 
a timpului de lucru cit și 
îmbunătățirea asistenței 
tehnice, sînt obiective prio
ritare a activității noastre.

Rezultatele obținute în 
prima lună a acestui an 
de către brigăzile conduse 
de minerii Traian Borșa, 
Marin Baltag, Ioan Bud și 
Marin Petrache, dovedește 
puterea de mobilizare a 
colectivului nostru pătruns 
de importanța sarcinii pe 
care țara o pune în fața 
minerilor. Angajamentul 
de a-și; realiza și depăși 
sarcinile ele producție, re
prezintă'o dovadă grăitoa
re că toate formațiile se 
vor ' mobiliza exemplar 
pentru a.crește productivi
tatea muncii și realizarea 
de producții suplimentare, 
contribuind astfel la ono
rarea exemplară a angaja
mentului de 100 000 tone 
de cărbune extras supli
mentar pe bazin.

Ing, Cristian DINESCU, 
șeful sectorului V, 

LM. Vulcan

Brigadierii Petru Pas- 
cu, Petru Oltean, Dio- 
nisie Szocsi și șeful de 
schimb Ludovic Molnar 
sînt cîțiva dintre harni
cii mineri ai sectorului 
IV de'la I.M. Barbăleni.

Foto: Șt. NEMECSEK

Din primele zile ale 
anului, colectivul secto
rului I al I.M. Lonea a 
participat, printr-un . am
plu efort la amenajarea 
suitorului colector al în
tregii producții din sec
tor. Timp de cîteva zile, 
formațiile direct produc-' 
tive, au desfășurat o ac
tivitate mai puțin rodni
că. Dar odată cu finaliza
rea acestei lucrări de 
bază, s-a trecut energie 
la redresarea extracției. 
Am încheiat astfel sar
cinile lunii ianuarie, pe 
temelia unei munci res
ponsabile și eficiente cu 
un plus la producția fi
zică de căr hun e. ■

Și sectorul II al minei 
Lonea a raportat, la slir- 
șitul lunii ianuarie înde
plinirea și depășirea sar
cinilor de plan. Cu toate 
aceste depășiri realizate 
de cele două sectoare, 
mina a rămas sub plan, 
în luna ianuarie, cu o 
cantitate apreciabilă de 
cărbune. _ ■

Sîrit membru al c.o.m, 
și în această calitate par
ticip la toate ședințele

consiliului. ' Această stare 
de lucruri de la mina 
Lonea a fost analizată cu 
multă răspundere munci
torească de către c.o.m: în 
ședința care a avut loc.

în urmă față de planul 
lunii ianuarie. în discuți
ile avute cu șefii de bri
gadă și de sectoare a re
ieșit clar că nu există 
nici un motiv care să du
că la neîndeplinirea ritAvînd în vedere sarcinile

lIllIIIHIlllllllllllllllHHililaiiiîiiilutlIllIliia

Toate sectoarele 
dispun de resurse pentru 
sporirea rodniciei muncii

ce. ne stau în față pentru 
luna Februarie și pentru 
întregul an 1982, ’au fost 
chemați în fața c.o.m. șefii 
de brigadă, și sectoare ca
re nu și-au realizat sar
cinile de plan, unde au 
fost aspru criticați. Tot
odată, consiliul oamenilor 
muncii a stabilit măsuri 
concrete pentru fiecare 
formațiq și sector care 
au înregistrat rămîneri

mică a planului la mina 
Lonea, întrucît este asi
gurat front de lucru pen
tru toate brigăzile și toa
te sectoarele. Experiența 
bună acumulată de-a lun
gul timpului de către sec
toarele I și II care-și rea
lizează ritmic sarcinile 
de plan, trebuie înpărtă- 
șită și de celelalte sec
toare și brigăzi. Pentru a 
putea să ne realizăm in
tegral sarcinile de. plan

din acest an .și a contri
bui la îndeplinirea anga
jamentului asumat de 
C.M.V.J. se impune întă
rirea disciplinei sub toa
te formele ei și la toate 
•nivelurile. De altfel, re
centul Decret al Consi
liului ds Stat a venit mult 
în sprijinul nostru. ăl 
minerilor, cazurile de a- 
batere de la ^disciplină 
muncii, de lă disciplina 
tehnologică sînt din ce in 
ce mai rare.

împreună cp brigada 
pe care o conduc ne-am 
angajat să extragem în 
acest an suplimentar 2500 
tone de t cărbune,, și să 
stabilizăm 6 nou sosiți la 
mină, să îndrumăm spre 
școlile de calificare 4 
ortaci.

Producția pe care ne-am 
angajât să o extragem su
plimentar este răspunsul 
nostru, al minerilor din 
formația pe care' o con
duc de a da țării cit mai 
mult cărbune.

Cornel ȚÎR,
șef de brigadă sectorul I 
membru al c.o.m, de la 

I.M. Lonea
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Prezente
MOSCOVA 2. Trimisul A- 

gerpres, I. Dumitrașcu 
transmite: Delegația ARLUS 
condusă de Ion Cumpăna-. 
șu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., director ge
neral al ^genției Române 
de Presă „Agerpres", mem
bru al Biroului Consiliu
lui 'General ARLUS, care 
face o vizită în Uniunea 
Sovietică cu prilejul mani
festărilor organizate pentru 
marcarea celei de-a 34-a 
aniversări a semnării pri
mului Tratat de prieten ifez 
colaborare și asistență mu
tuală dintre România și
U.R.S.S. a fost primită mar- lectivului de oameni 
ți de I. Konotbp, membru muncii din fabrică.

românești
al C.C. al P.C.U.S., mem
bru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., 
prim-secretar al Comite
tului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Con
ducerii Centrale a Asocia
ției de Prietenie Soviete— 
Române.

Turneul vest-european
al președintelui S.U.A.

În aceeași zi, la fabrica 
de construcții din prefa
bricate din beton „Krasno- 
preșnenskaia" nr. 1 din 
Moscova a av<ut loc un .mi
ting al prieteniei româno- 
sovietice la care au parti
cipat . reprezentanți ai co

al

La Națiunile Unite au continuat 
dezbaterile sesiunii extraordinare 

a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 2 

(Agerpres). La Națiunile 
Unite au continuat , luni 
după-amiază dezbaterile 
sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U., 
convocată pentru anali
zarea situației create prin 
anexarea de către Israel a 
înălțimilor Golan.

Reprezentanți ai Kuwei
tului. U.R.S.S., secretar ge
neral al Conferinței Isla-

mice, Habib Chatty, Egiptu
lui și Iugoslaviei au subli
niat caracterul de urgență 
al necesității anulării de
ciziei Israelului, relevîn- 
du-se ca Națiunile Unite 
să adopte măsuri energice 
și imediate pentru a nu 
permite legalizarea practi
cii de modificare prin for
ță a hărții Orientului A- 
propiat.

«■» # <■■■» • attaa »

DEPARTAMENTUL BRI
TANIC al poștelor a anun
țat o creștere a tarifelor 

.poștale cu aproximativ ze
ce la sută, începând cu da
ta de L februarie. In ulti
mele 18 luni, tarifele poșta
le s-au scumpit în Marea 
Britanic cu aproximativ 25 
la sută.

filiala canadiană 
a firmei americane „Ge
neral Motors Co" a anun
țat punerea în somai tehnic 
a aproximativ 12 000 saia- 
riați. Dintre aceștia, se pre
cizează, 9 500 nu vor avea 
de lucru timp de o săptămî- 
nă. Pentru ceilalți 2500 sala- 
riați, durata șomajului teh
nic nu a fost anunțată.

CITEVA SUTE de per
soane au luat parte la o 
manifestație organizată în

fața laboratorului de cer
cetări nucleare din locali
tatea americană Livermore 
în semn <L. protest împotri
va participării Universită
ții statului California, de 
care depinde acest labora
tor, la programul american 
de cercetări nuclear,. în 
scopuri militare. Autoritî-. 
Iile au arestat peste 150 de 
persoane din rândul de
monstranților — relatează 
agenția France Presse. •

NUMĂRUL ȘOMERILOR 
din Japonia a crescut, în 
1981, cu 120 000, respectiv 
cu 10,5 la sută fată da anul 
precedent, aiungind la 1.26 
milioane persoane. Totalul 
forței de muncă nipone se 
cifrează la 57,07 milioane, 
dintre care se bucură de 
un loc de muncă numai 
55,81 milioane persoane..

LA GENEVA a avut loc, 
marți, o ședință plenară a 
delegațiilor U.R.S.Ș. si 
S.U.A. participante la con
vorbirile privind limitarea

WASHINGTON 2 (Ager
pres). — Intr-un comenta
riu consacrat turneului pe 
care șeful Administrației 
Ș.U.A., Ronald Reagan, ur
mează să-1 efectueze în lu
na iunie a.c. în unele țări 
vest-europene agenția
France Presse apreciază .că 
acesta se anunță, în esen
ță, „un demers diplomatic 
ambițios, întreprins de pre
ședintele american pentru 
a strînge relațiile. în pre
zent încordate, dintre Sta
tele Unite si principalii lor 
aliati din Europa”.

Arătînd că unul dintre 
momentele importante ale 
turneului vest-european al 
președintelui Reagan îl va 
constitui reuniunea de la 
Versailles, din 4—6 iunie, 
a șefilor de stat de guvern 
din orincipalele șapte state 
industrializate occidentale, -n centrul discutnlor

NATO, privită de aceștia 
din urmă cu tot mai multe 
rezerve.

Agenția France Presse a- 
rată, în această ordine de 
idei, că cea mai controver
sată problemă la reuniunea 
de, la Versailles o va cons
titui „nivelul - ridicat al 
ratei dobinzilor americane, 
care rămîne un grav su
biect de neliniște nentrtț 
vest-europeni, în special 
pentru R.F. Germania si 
Franța*'.

In încheierea comenta
riului său pe apeastă te
mă, Â.F.P. arată că, în ciu
da tonului eufemistic al 
comunicatului Casei Albe 
asuora agendei convorbiri
lor din Cadrul turneului 
vest-european al președinte
lui Reagan, care vorbește 
de „examinarea preocupă
rilor economice comune",

__  _____  ..___  se 
vor afla. în fapt,, dificultă-
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CupaU.T.C.“ la schi

Ă.F.P. apreciază că, la fel
ea si la întâlnirea prece- tile grave cu care sînt con
demn de acest gen, din iu
nie 1981, de la Ottawa. în
tre Statele Unite, si parte
nerii lor vest-europeni se 
vor manifesta deosebiri de . 
vederi importante, în spe- 

cu proble-
S1
cu
sporită

aliaților vest-europeni' la 
eforturile de înarmare ale

fruntate economiile prin
cipalelor țări occidentale 
în etaoa actuală si încercă
rile de atenuare a impor
tantelor divergente existen
te în sfera relațiilor co
merciale si monetare.

fl
La Vulcan s-a desfășu

rat etapa municipală a ce
lei de a V-a ediții a „Cu
pei U.T.C.“ la schi fond și 
biatlon. Iată primii clasați : 
foJid 4 kilometri: 1) Er
nest Czimbalmos (Liceul 
Vulcan); 2) Tiberiu Ko-

vacs (Liceul in dustri0r,«Pe
troșani); 3) Marcel Gagăi 
(Liceul industrial Lupeni). 
La biatlon, primul loc a 
revenit tânărului Tiberiu 
Kovacs urmat de Sorin 
Dragotă ambii de la Liceul 
industrial Petț-oșani.

Pop i c e
eial în legătură 
mele economice 
riale, precum și 
la participarea

corner-: 
privire 

a
Majorări de prețuri la 

produse alimentare

armelor nucleare în Euro
pa — informează agentul 
TASS

REUNITA LA BRUXEL
LES, plenara Comitetului 
Central al P.O. din Belgia 
a hotărît să convoace cel 
de-al XXIV-lea Congres al 
partidului, la 26—28 mar
ii-, în capitala tării.

SUCURSALA companiei 
transnaționale „IBM" din 
Iran a fost naționalizată 
— a anunțat agenția ira
niană de oresă IRNA. Mi
nistrul de stat însărcinat 
cu Organizația bugetului si 
planului. Mohammad Ta- 
qimbanki, a. precizat că. se 

. află în studiu naționaliza
rea si altor companii urudu-. 
căloare de computere ce 
ău sucursale în Iran.

OSLO 2 (Agerpres). Za
hărul, făina și alte produ
se alimentare au figurat 
pe lista majorărilor de pre
țurianunțate în primele 
zile ale acestui an în Nor
vegia. Au sporit, de ase
menea, chiriile, tarifele 
pentru telefoane și electri
citate și transporturile în 
comun Noile majorări au 
fost anunțate după un an 
în care prețurile au urmat 
o linie ascendentă. Astfel, 
potrivit datelor transmise 
de Biroul de presă „No- 
rinform", în perioada de 
12. luni încheiată în octom
brie 198.1, .indicele inflației 
a fost în «Norvegia de 12,6 
la sută. Sursă menționată 
a precizat, de 
ca în primele : 
anului trecut, 
cu amănuntul au fosț 
medie eu 14 
ridicate decît 
corespunzător

: precedent. Majorările cele 
mai importante. ..s-au înre- 

jgrstrat în domeniul produ- 
;selor alimentaie.; ■

în etapa a III-a a cam
pionatului municipal de 
popice, echipa Jiul II Pe
trila, formată numai din
juniori, a întâlnit formația 
minerilor din Lupeni. Ex
periența de concurs a oas
peților și-a spus cuvîntul. 
Tinerii popicari din Petrila 
au doborât 4862 lemne față 
de 5018 realizate de oas
peți. Dintre rezultatele in- trila, 
dividuale mai bune amin- -

tim cele obținute de Da
mian Fara 885 p.d. Mitică 
Popa, 868 p.d., Bella Schul
ler II 859 p.d. și Doru Bo- 
losin 846 p.d. de la Mine
rul Lupeni, Nicolae Păsă
rică 861 p.d., Ionel Zaha- 
ria, 838 p.d., Mareea Ba
ty en 804 p.d. toți din e- 
chipa de juniori Jiul Pe-

Staicu BĂLOI

Maladia stagnării economice
Conducătorii și econo

miștii din cele 24 de țări 
industrializate din OECD 
sînt dezorientați: toate re
mediile încercate pentru a 
ieși din criză au rămas fă
ră efect. îndeosebi trata
mentul aplicat în țările 
anglo-saxone- cu priori
tatea ce s-a dat luptei îm
potriva inflației prin poli
tici restrictive sau moneta- 
risțe — nu face decît să 
agraveze șomajul, fără a 
coborî simțitor inflația.

De aceea, un grup , cu
prinzând țările scandina
ve, Austria, Spania, Irlan
da, Franța, încearcă o altă 
strategie : creșterea chel
tuielilor publice și a de
ficitului bugetar, pentru a 
relansa economia. Dar ră- 
mîne de demonstrat efica
citatea acestor politici de 
„fugă înainte".

Occidentalii sînt Con
damnați să lupte continuu 
pentru a frîna în țările lor

o inflație pe care sistemul 
lor monetar o aliuientează 
de peste 20 de ani.

Pentru a controla infla
ția, americanii au aplicat 
din 198(1—- fără prea mare 
succes — o politică a do
bînzilor foarte ridicate, rea- -

asemenea, 
zece luni ale 

prețurile 
, în 

la sută mai 
în intervalul 

al anului

scumpirea cireditulul pe ca
re orice țară a trebuit să-l 
practice, după S.U.A.. pen
tru a-și apăra moneda.

în pofida acestor incon
veniente și a unei ușoare tunecă. iar experții 
■dezesealadări începute în 
Toamna trecută, practica

UiuuMnuunwwtHfmUHmuuMuitmfțummuumiHiii
Din presa străină

(FRANCE PRESSE)

■dezesealadări începute

re a avut două consecințe 
nefaste pentru celelalte 
țări : creșterea prețurilor 
și frânarea sensibilă a ac
tivității r economice (căci
creșterea serioasă a valorii 
dolarului, ce a rezultat de 
aici — cu 40 Ia sută, înce
pând- din iulie 1980 

' scumpit importurile,
ales la petrol); de aseme
nea. activitatea economică 
a fost. încetinită, . prin

dobânzilor ridicate ar pu
tea să se mai prelungească 
18- luni. De aceea, perspec
tivele economice pentru 
1982 sînt mai incerte ca o- 
ricind în țările OECD, du
pă un an în care creșterea- 
nu ă depășit 1,2 la sută, în-,- a

mai' fuedie. Se așteaptă o reve
nire foarte lentă. în Piața 
comună, iar în S.U.A. se 
ridică întrebări în legătură

cu' durata recesiunii care 
■ a urmat, la sfârșitul anului, 

relansării din primul tri
mestru. în ansamblul celor 
24 de țâri, orizontul se in- 

. i și-au 
revizuit previziunile in 
jos: abia 1.2 la sută. în me
die, creștere, ca și in 1981. 
in loc de 2 la sută cit se 
spera în iulie..

în consecință, creșterea 
șomajului se accelerează 
și mai mult. La sfârșitul 
lui 1981, numărul sdlici- 
tanțiior de locuri de mun
că a atins 9 milioane*. în 
Stațgle Unite, 3 milioane 
în Marea Britanic, 2 mi
lioane în- Franța, 1,5 mi
lioane în R.F. Germania. 

-Iar în decembrie 1982, vor 
exista, potrivit ultimelor 
previziuni, 28 milioane de 
șomeri 
dintre
Europa

în țările OECD, 
are 10 milioane in 
„celor zece",

(AGERPRES)

Cabana Straja,
Tot mai mulți mineri de 

la I.M. Lupeni își petrec 
o parte din timpul liber, 
împreună cu familiile lor, 
la cabana Straja. Aici au 
asigurate condiții de diver
tisment și odihnă activă 
pe care le oferă în pre
zent c-abana Straja tuturor 
celor care o vizitează. Des
pre înnoirile făcute aici 
ne-a vorbit tehnicianul Mir- 
eea Șuba, șeful sectorului 
de transport al minei Lu
peni, un pasionat al mun- loan Șuba, Ernest Tomșa, 
telul și unul dintre cei ca- " '
re „au pus umărul" la 
transformările lăudabile 
de la cabană și împrejuri- 
mile ei. '

Interiorul cabanei a fost 
complet renovat, ‘ iar cele 
Zece cămete strălucesc de 
curățenie. Bucătăria caba
nei asigură în permanență 
mai multe feluri de mân
care caldă, ceai și altele. 
Cabanierul, '
împreună cu cele 
persoane de «servire au 
comportare civilizată 
de turiști. Tot aiqi a fost 
montată o stație de ampli-

ficare, și un televizor.
După ctim se apreciază 

de turiști, pârtia de schi 
este o realizare, care riva- .. 
lizează cu cele mai dotate' 
pirtii de schi din țară. To* 
aici a fost pus în funcțiu
ne transportul pe’ cablu, 
lucrare executată de me- 
seriașii în frunte cu Iosif 
Materan. O altă echipă de 
muncitori, meseriași și pen
sionari, dintre care a- 
mințim pe Ioan Carabas,

Viorel Rusu, 
patru 

i o 
față

Carol Silvășan, Adalbert 
Kato, Iosif Șicllt,, Dinu 
Cindea. au trasat și lucrat 
la plantarea pilonilor de 
susținere a "instalațiilor.

Instalația de telesrhi cu 
o lungime de 460 m cu o 
diferență de nivel de 200 
m poate transporta circa 
100 de persoane pe oră 
în numai 6 minute din 
curtea cabanei pîriă sus în 
Vârful „Mutu" de unde se 
deschide o panoramă dem
nă de admirat și pirtii 
bune de schiat pentru toa
te Vârstele. - ■ '.’Vi 'iU«

•Avram MICA

Mica publicitate
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Walid Had
dad eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (249) ,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Frun
ză Alexandru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă, (250)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele. Tu- c 
huț Traian, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani., O declar, nulă. (252)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pîncă- 
lăbior Constantin, elibe
rată de I.I.R.U.C. Bucu
rești. O declar nulă. (253)

| PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Prodan 
Ioan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(254)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Căldă- 
rar Crișan, eliberată de 
I.M. Aninoasa. O declar 
nulă. (255)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și ecuson nr. 4858 
și -autorizație, de acces în 
stația C.F.R, Petroșani nr. 
64/5849 pe numele Dîlja 
Cornel, eliberate de Pre- 

'•parația Petrila. Le declar 
nule. (256)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Izvercea- 
nu Gâbriela. eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. îl declar nul. (257)
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