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Si AL CONSILIULUI POPULAU MUNICIPAL
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 1 iunie, Ia Ate
neul Român, au început lucrările Plenarei 
lărgite a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

La propunerea Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., plenara a adop
tat în unanimitate următorul punct la or
dinea de zi:

— Cu privire la stadiul actual al edi
ficării socialismului îri țara noastră, la 
problemele teoretice, ideologice și activi
tatea politică, educativă a partidului.

La lucrările plenarei lărgite participă, 
împreună cu membrii și membrii suple- 
anți ai C.C. al P.C.R., 360 de invitați — 
cadre care își desfășoară activ itatea în or
gane și organizații de partid, de masă și 

așii, în economie, precum și în dome
niul muncii pblitico-educafive, culturale, 
cercetării științifice, învățămîntului, presei 
și radio televiziunii.

Intimpinat cu vii și puternice aplauze, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu a luat cuvîn- 
tul în prima parte a lucrărilor plenarei 
lărgite, prezentînd o amplă expunere.

Definind in mod științific etapele par
curse de societatea românească și stabilind 
cu claritate orientări și sarcini de viitor, 
ampla expunere a secretarului general al 
partidului a fost primită cu profundă sa
tisfacție și deplină aprobare de toți cei 
prezenți și subliniată în repetate rînduri 
cu însuflețite aplauze și urale, constituind 
un document—program de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică pentru^ activi
tatea comuniștilor, a tuturor cetățenilor 
țării, îndreptată spre înfăptuirea mărețu-

Iui țel înscris în Programul partidului, în 
hotăririle Congresului al XII-lea — fău
rirea socialismului și comunismului pe 
pămînlul României.

In încheierea expunerii, participanții 
la plenară au ovaționat îndelung pentru 
Partidul Comun ist Român, exponentul 
năzuințelor vitale ale națiunii, forța poli
tică conducătoare a societății noastre so
cialiste, pentru secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care își con
sacră întreaga energie și putere de muncă 
înfloririi continue a patriei. în deplină li
bertate și independență, bunăstării și fe
ricirii poporului român, cauzei socialismu
lui și păcii în lume. Ei au reafirmat hotă- 
rîrea nestrămutată a clasei muncitoare, a 
țărănimii și intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — de a urma 
și înfăptui neabătut politica internă și ex
ternă a partidului și statului, nostru., care 
corespunde în cel mai înalt grad interese
lor și aspirațiilor fundamentale ale popo- 

, rului. , -
In cursul după-amiezii, au început 

dezbaterile generale care se desfășoară 
sub semnul importantelor idei și orien
tări cuprinse în expunerea secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au luat cuvintul tovarășii; 
tantin Dăscălescu, Pavel Aron, 

i Bobu, Iosif Szasz, Ion Stoian.
Pascu, Gheorghe Pană, Leonard 
tantin, Eduard Eisenburger, 
drina Găinușe.

Lucrările plenarei continuă.
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Manifestări dedicate Zilei copilului
LUPENI

■ La I.M. Lupeni, I.M. 
Bărbăteni, I.FA. „Vîs- 
coza“ și preparația' Lu
peni, formațiile artistice 
ale școlilor din localitate, 
au prezentat în fața oa
menilor muncii micro-

........ spectacole. La Palatul 
cultural s-a desfășurat un 
spectacol .festiv sub ge
nericul „Copilărie ferici
tă vegheată de partid".

■ La Casa pionierilor.

iar la Școala generală 
nr. 4 a fost deschisă o 
expoziție a clasei I cu 
tema .Ce pot face două 
mîini dibace".
ANINOASA

■ La clasa a VII-a a 
Școlii generale nr. 1 a 
avut Ioc o adunare a de
tașamentului de pionieri 
•onsacrată Zilei interna
ționale a copilului șl a- 
tînd ca temă „Copiii lu- 

al în erădinitr mii doresc pacea", Au ■țSîht' organizate expoziții fort organizate eoneurzuri

de . biciclete, trotinete, 
jocuri sportive și ’ de 
perspicacitate, iar șoimii, 
patriei din cele trei gră
dinițe din comună s-au 
întrecut în concursul 
desene pe asfalt.

■ Ziua de 1 Iunie 
fost încheiată seara

de

a 
„.......... cu
un foc de tabără < între
git cu un microspectacol 

de formațiile
. . , ' edi
ției precedente a FesiA-
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Minerii de la Uricani 
pot elimina penalizările! u- •'

\fiîht organizate expoziții 
ou lucrări realizate de 
șoimii patriei, sub ge- 
nericul „Creștem odată 
cu țara", (M. Avram). 
^Tlcan

întreprinderea 
fă Uricani este, 
tre. fumizoarele de căr
bune cocsificabil din Va
le. Un colectiv care, 
prin acțiuni hotărâte, a 
reușit șă depășească sar
cinile de plan pe prime
le cinci luni, ale acestui 
an cu peste 10 000 tone 
de cărbune. De 
nea, a obținut 
substanțiale la 
tivitatea muncii, 
se pare, că partea .pozi
tivă a lucrurilor se o- 
prește aici, dacă este să 
analizăm și calitatea 
producției de la mina 
Uricani. Rezultatele de
monstrează că se poate 
acționa cu mai multă 
eficiență.

Atît la indicatorul ti
miditate cît și la cenu- ___
șă. s7a.JePăirt liE?itaVadT atitudinea" brigăzii con

dusă de Eugen Tălin.. In 
repetate cazuri, nici a- 
tenționările nu au fo
losit și ca atare, alege
rea sterilului este — 
vorba lui Caragiale — 
„sublimă, dar lipsește 
cu desăvîrșire !". Ace
eași optică păgubitoare 
se constată în repetate (Contimiar» tn pag. a t~a)

minie- 
una din-

aseme- -
depășiri 
produc- 

Dar...

penalizări „
balanța realizărilor 
firesc, ele impun o 
n.aliză exigentă.

•. De la. tovarășa : 
Cornelia Petrea, rer 
sabilă cu calitatea 
bunelui la sectorul I (.și 
totodată, membră a co
misiei de calitate: pe

■

atîrnă greu în
"...... ' ; : Și,

ă-

sing, 
espon 
,i căr-

rînduri și- în cazul 
găzilor
III, conduse de Ion Vo- 
locaru
nr. 3), _................
(abataj cameră nr.
și. Traian Pop

bri
de la sectorul

■ La grădinița nr 
a fost deschisă o expozi
ție de desene realizate 
de șoimii patriei sub ge
nericul „Copiii României 
socialiste doresc pacea",

Fiecare succ.es este pe | 
larg comentat de mi
nerii brigăzii Iui Cojo- 
caru Vasile, sectorul 
III I.M. Aninoasa. A- 
ceastă formație a obți
nut locul I în întrece
rea socialistă pe între
prindere în anul 1981.

mină) aflăm . date < are 
‘ demonstrează că la sec

torul I calitatea nu 
constituie o problemă, .., 
alegerea sterilului — a- 
colo unde sînt condiții 
— făcindu-se cu regula
ritate. Situație eare nu 
se mai repetă la secto
rul II. Aici sînt brigăzi 
care cu bună știință e- 
ludează obligația ale
gerii sterilului, conside
rând aceasta un lucru 
banal. Așa rezultă din

misă îri toate cele cinci 
luni ale anului în curs. 
In cazul ceaușei s-a de
pășit norma admisă, in 
medie, cu 1,8 puncte, iar 
la umiditate, îri medie 
cu o,7 puncte.

Cpncluzia s-a „mate
rializat" în pierderea 
de către I.M. Uricani a 
unei cantități de peste 
20 000 de tone. Aceste

(abataj cameră 
Ion Nichitelea

” .... 7)
(abataj 

Cameră nr. 2). Și aici, 
insistențele repetate ale. 
sing, Maria Nicolaascu, 
de ă -determina minerii 
să înțeleagă necesitatea 
alegerii sterilului 
zadarnice.

Ce se desprinde 
cele arătate ? Că

: earea dispozițiilor 
form cărora, în subteran 
este obligatorie la fie
care loc de muncă ale
gerea -și depozitarea 
sterilului, la I.M. Uri
cani prejudiciază • în 
mod vădit efortul în
tregului colectiv. ‘ Căci 
chiar dacă la punctul 
de încărcare de Ia su
prafață claubajul func- 
loan Alexandru TATAR

. sînt

din 
îricăl- 
,con-

susținut
școlii, laureate ale
valului național 
tarea României’*.

pe loc de frunte
Brigada de tinerei con

dusă de Grigore Mindruț, 
de la sectorul IV al I.M. 
Lonea, este una dintre for
mațiile de frunte ale mi
nei. Locul I în întrecerea 
socialistă pe întreprinde
re este răsplata binemeri
tată pentru cele 200 tone 
de cărbune extrase supli
mentar în luna aprilie și

700 tone în plus în luna 
mai. Șefii de schimb Ionel 
Mîhalcea, Petru Negrea, 
Ionel. Gogean și Iosif Ha- 
liciuc, minerii Nicolae • 
Ciubotaru I, Nicolae Ciu- 
botaru II, Ionel Ghilmoiu 
și Simion Cioară, împreu
nă cu toți ortacii, realizea
ză productivități superioa
re sarcinilor cu 1300 
kg/post.

Continuă acțiunile gospodărești
de

B

înfrumusețare
Dimineața deosebit de 

frumoasă a ultimei du
minici a lunii mai a fa
vorizat continuarea ac
tivităților gospodărești și 
de infrumuse’.are în lo
calitățile 
Văii Jiului.

In zona
Petroșani — 
Iscroni . au 
lucrat mai
multe grupuri de ute- 
ciști și oameni ai mun
cii. La amenajarea plat
formei din fața stației 
PECO Livezeni, dumi
nică, începîna de la ora 
8, șoferii Constantin Gu- 
ran și Ștefan Pricop au 
transportat balast pen

tru fundația platformei, 
iar buldozeristul — Ale
xandru Molnar și-a mu
tat aria de acțiune din 
spatele stației PECO — 
unde a nivelat pămintul

LA ÎNCHEIEREA LUNII MAI—————......————------

Realizări care îndeamnă la acțiuni 
ferme și mobilizatoare de excepțieță. Realizarea acestui 

platforme, ale cărei lu
crări sînt coordonate «le 
ing. Adrian Giogea, cons
tituie contribuția pe c->re 
colectivul S.U.T.-I.C.M.M.

Iscroni o a- 
duce la în
făptuirea 
programului 
de înfrumu
sețare a zo
nei de

sud a municipiului.
In intersecția de la Is

croni, la nivelarea pă- 
mîntuiui vegetal adus în 
vederea amenajării de

Toma ȚAȚARCA

mii Wj.WIIIHWHIWtl'W

adus de pe diferite șan
tiere —, în fața stației, 
la împrăștierea balastu
lui adus de basculante. 
Tot aici, la pregătirea 
ultimei porțiuni a viitoa
rei' platforme asfaltate, 
a lucrat și excavatorts- 
tul Constantin Grigor.i- (Continuare in pag. a 2-a)

Rezultatele cu care mi
nerii Văii Jiului au în
cheiat luni rriai, cea de 
a doua lună a trimestru
lui, constituie un moment 
de îngrijorare pentru 
perspectiva îndeplinirii 
integrale a prevederilor 
trimestriale de plan. De 
fapt în luna mai au fost 
obținute cele mai slabe 
realizări din acest an, 
combinatul înregistrând 
un minus de 94 754 tone 
de cărbune brut. O ase
menea restanță este sur
prinzător de mare în con
dițiile îri care la începu-, 
tul lunii mai nu er^ pre
vizibil un asemenea mi

nus. Condițiile existente, 
frontul de lucru și dota
rea tehnică fiind nu nu
mai la nivelul cerut de 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan ci chiar superioare 
^cestuia. :

Or, într-o asemenea si
tuație doar două între
prinderi miniere — Pe- 
trila și Bărbăteni — au 
reușit să-și realizeze sar
cinile planificate, înregis
trând depășiri mai mult 
simbolice — 0,9 la sută 
mina Petrila și 0,1 la su
tă mina Bărbăteni — dar, 
oricît de mici ar fi can
titățile de cărbune extra
să suplimentar sînt totuși 
depășiri care ilustrează o

preocupare constantă la 
aceste întreprinderi pen
tru creșterea producției 
de cărbune extras. Toate 
celelalte întreprinderi mi
niere însă au realizări sub 
nivelul prevederilor. Mi
nusurile înregistrate tn- 
scriindu-se între 2768 to
ne de cărbune la mina 
Dilja și 22 066 tone la mi
na Lonea. Printre între
prinderile care au înre
gistrat minusuri substan
țiale se numără și mina 
Aninoasa cu minus 16 322 
tone, mina Livezeni cu 
minus 16 055 tone și mina

(CetMnuare în pag. a 2-aj

succ.es
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Comuniștii apreciază că și mobilizatoare
'Urmare din pag. IJElectrolâcâtușii pot și trebuie sâ 

contribuie mai mult la creșterea 
producției de cărbune!
generală a curilor de muncă și toto- legii mei, adică lăcătu- 
de partid ’ dată să ajute la repara- 
I.M. Dîlja a rea și întreținerea nti- .

Să re remedierii

generală aAdunarea 
organizației 
nr. 3 de la 
dezbătut cu 
re 
tea ---- —......
de la sectorul III. Cu a- 
cest prilej au fost scoa
se în șvidență o serie 
de greutăți gu care se 
confruntă sectorul la ora 
actuală dar și unele de
ficiențe oare se mai 
manifestă în munca în
tregului colectiv. Nu
mărul relativ mic (24) 
de lăcătuși pe care îl 
are sectorul nu satisfa
ce intrutotul necesarul 
de lucrări car£ trebuie 
executate pentru schim
buri și la toate locuri
le de muncă. Dacă toți 
lăcătușii și electricienii 
din sector ar folosi in
tegral timpul de lucru 
activitatea sectorului ar 
fi mai bună și produc
ția de cărbune extras ar 
crește substanțial.

Printre cei care au 
luat cuvîntul și au fă
cut propuneri pentru 
îmbunătățirea activită
ții din sector se numă
ră David Laszlo, mi
ner, șef de brigadă care 
spunea : .Principala pre
ocupare a lăcătușilor din 
sector trebuie orientată spus 
spre asigurarea unul ae- cunosc aici în fața co- 
raj corespunzător al lo- m-miștilor că nu toți cd-

răspunde- 
comunistă activita- 

electromecanicilor

lajelor din dotare, 
se ia măsuri împotriva 
acelor lăcătuși care nu 
respectă programul de 
lucru" | Ion Zuba, mais
tru principal, aprecia 
„activ i ta tea lăcătușilor 
ca burtă, dar trebuie să 
se acorde o mai mare

VIAȚA DE PARTID

atenție reviziilor și re
parațiilor care se execu
tă. Trebuie luate toate 
măsurile ca nici un uti
laj să nu mai funcțione
ze în gol. Magazia din 
subteran să se pună la 
punct, iar utilajele care 
sînt scoase temporar din 
funcțiune să fie aduse 
aici, să fie puse în or
dine că să poată fi folo
site la timpul potrivif‘1 
Vasile Moise cerea să se 
respecte programul de 
lucru și de către lăcă
tuși. Să aibă în perma
nență asupra lor scuie 
și chei adecvate pentru 
orice lucrare. Luînd 
cuvîntul în adunare, O- 
prea Feca, lăcătuș, a 

„Trebuie să re-

șii au întotdeauna asu
pra lor sculele necesa-

___7 " defecțiu
nilor, ba mai mult nu 
au nici măcar o chele, 
lucru care nu ne poate 
mulțumi. Unii dintre aoi 
caută să nu facă nimic, 
sau aproape nimic în 
cele șase ore, de aceea 
trebuie luate măsuri se
vere împotriva acestora. ' 
Tocmai de aceea «er, 
aici, în adunarea 
rală ea maiștrii, 
ducerea sectorului 
ia mășuri aspre 
triva celor care ,
fa# datoria. Do aseme- 
nea^ să nu mai permită 
lăcătușilor intrarea în 
mină fără sculele nece

sare remedierii defectelor".
In aceeași notă criti

că și-au spus păre
rea și comuniștii Dumi
tru Pop, Carol Lașzlo ți 
alți pa'rticipanți la dis
cuții. Prin urmare, co
muniștii de la această 
organizație sînt hotărîți 
să îmbunătățească acti
vitatea electromecanică, 
să întărească disciplina 
în sector și să participe 
cu toate forțele la înlă
turarea greutăților pen
tru redresarea produc
ției.

gene- 
eon- 

să 
impo- 
nu-șl

Gh, BOȚEA I

Continuă acțiunile 
gospodărești

Activitate practici Ia 
grupa mare de la grădi
nița nr. 1, cu program 
normal, din Vulcan.

(Urmare din pag, l) la Autobaza de 
port a C.M.V.J. 
șani. La curățirea 
lei de pămîntul 
dih benele autobasculan
telor ți cupa excavato

trans- 
Petro- 

șose- 
căzut

ronduri pentru fiori au 
1 aerat duminică dimi
neața 40 de tineri ate- 
ciști însoțiți de instruc
torul Ion Aldescu. Un rului au dat o mină de . 
alt grup de tineri, la ajutor și cetățenii Silviu 
fel de numeros, a alve- Pop, Virgil Sărea ți Â- 
lat pămîntul depus pe vram Oană.
spațiul dintre strada Re-spațiul dintre strada Re- Asemenea 
publici». albia Siătinioa- vînd drept 
rei și calea ferată 
zonă 
mina LIvezeni.

La Petrila a continuat 
activitatea de lărgire a 
porțiunii carosabile’ a 
arterei de circulație din 
centrul orașului. In zo
na de la clubul sindica
telor pînă la strada Mi
nei s-a lucrat la spar
gerea zidurilor șanțurilor 
aflate de ambele laturi 
ale străzii Republicii, ex- 
cavarea și transportarea 
pănJÎnt'ilui, urmînd. ca, 
în continual e, să se um
ple porțiunea excavata 
cu balast, să se cilindre- 
ze și asfalteze porțiunea 
eu care strada va fi lăr
gită. La lucrările efectu- turor vor trebui să deve- 
ate duminică au fost pre- dească spirit gospodă- 
zenți 40 .de tineri me- resc și bun gust, să în-
ciști, excavatoristul Ipn cînte privirile celor ce
Bogdan, conducătorii au- vi yal Q ă
to Robert Zichici și Va- w
Ier Netoiu de la S.U.T.- s* 9^ un exemplu de 
I.G.M.M. lscroni, Valeria hărnicie și. pricepere p- 
Fletan și losil Blos dilitară. . ';b'L

acțiuni a- 
scop înfru- 
localităților 

zestrei lor 
gospodărești- 

desfățu- 
__ . ' alte 

localități din Valea Jiu
lui. Ele vor fi continua
te pe tot parcursul lunii 
junie, cu concursul neli
mitat și eficient al oa
menilor muncii din În
treprinderi și instituții, 
precum și ai tuturor ce
tățenilor. Incintele Ca- 
treprindefilor și institu
țiilor, toate cartierele 
și străzile localităților, 
arterele principale de 
circulație, prin inițiativa 
și Contribuția cit mai în
semnată din partea tu

în musețarea 
viaductului spre și sporirea 

de dotații . 
edilitare s-au 
rat duminică și în

i

constructorii

I 

!

folclorice,
șantierului nr, 1 al Gru
pului din Valea Jiului al 
T.J.ll. i ' ‘
rile- noului 
ral, 
fel

au încheiat lucră- 
cămin cultu- 

care a fost pus ast- 
la dispoziția săteni- 
In curînd va avea 
inaugurarea, după ca-

'V

IN SALA DE APEL. 
Luni dimineață, copiii de 
la Casa pionierilor și șoi
milor patriei din F_'. 11.. 
au prezentat în sala de a- 

un fru- 
dedicat teapta spectacole de cali- 
dăruire 
ȘpeOta- 
de șua-
\

(Urmare din pag. I) 4704 tone de steril.
—------— -----——— aceste condiții la depă-

cenușei cu 1,3 
penalizarea a 
2305 tone cărbu- 
luna martie s-au

ționează in condiții 
reproșabile (numeroase
le controale 
chiar de ni ne 
să remarcăm acest 
cru), nu de puțina 
personalul de aici 
PUS 1 
de a „repara" (adică de 
a alege tot sterilul) ce
ea ce „strică" unii mi
neri neconformîndu-se 
dispozițiilor care-i •- 
bligă să acționeze pen- 

, tru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui.

De eficiența clauba- 
jului vorbesc de la sine, 
cifrele privind penali
zările pentru heîncadra- 
rea în parametrii cali
tativi stabiliți: în luna 
februarie s-au claubat

efectuate 
permit 

lu- 
ori 

___ ... este
în Imposibilitatea

i- șirea 
puncte 
fost de 
ne. In ___ __
claubat cu peste 600 to
ne steril mai puțin. Pen
tru o depășire a cenușei 
admise cu 2,6 puncte 
penalizarea a fost de 
4643 
nu?!

In .,r___
calea este una singură: 
sancționarea drastică a 
celor vinovați și respec
tarea strictă șl perma
nentă a măsurilor (exis
tente și realiste). Căci 
este păcat ca produc
ția unui colectiv, recu
noscut pentru hărnicia 
sa, să fie dijmuită din 
cauza... indisciplinei!

tone! Limpede,

această situație,

\ V /‘d-' i , " ’ ■■ ■■V . lit
am

'ț ' r.

ra^oșeni cu un minus de 
aproape 14 000 de tone. 
Chiar șl la minele Uricani 
și Lupeni, mine cu reali
zări superioare sarcinilor 
de plan pînă în luna a- 
prilie (Uricani) și martie 
(Lupeni) au scăzut reali
zările sub nivelul sarcini- . 
lor planificate pentru a- 
ceastă lună cu 7858 tone 
mina Uricani și 9635 tone 
mina Lupeni.

Aceste restanțe trebuie 
să dea de gîndit condu
cerilor colective ale în
treprinderilor miniere, or
ganelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și 
U.T.C., celorlalte organi
zații de masă și bbștețgg > 
atît din cadrul minelG/’?® 
clț și al orașelor pe ră. ... ' 
cărora iși desfășoară ac- t 
tivitatea să determine ac
țiuni ferme imediate pen
tru redresarea . producției 
și recuperarea integrală a 
restanțelor în vederea a- 
sigurârii siderurgici și e- 
nergeticii cu cantiiățile 
planificate de cărbune.

Pe lingă acțiuni ferme 
ce trebuie demarate și mo
bilizarea exemplară care 
este necesară din partea 
fiecărui om al muncii, 
se impun măsuri drastice 
împotriva celor, care nu-și 
îndeplinesc atribuțiunile 
ce le revin pe funcțiile 
ce le dețin șî pentru care 
sînt.

Az 
cind, 
Cărbune, 
tot mai 
cit mai 
rii Văii; 

xiăfetiaf 
sigura industriei 
nești această / 
sursă de energie.

ri-! nunerați.
mai mult ca ori- 

țara are nevoie de 
de cărbune de 

bună calitate și 
ieftin, iar mine- 

Jiuiui pot și au 
obligația- de a a- 

rdrnâ- 
iinportantă

PROBLEMATICA RECOMANDATĂ

In perioada 1—30 iunie a.c. in toate cercurile în- 
vățămintului politico-ideologic din organizațiile de 
partid, U.T.C„ sindicat și O.D.U.S. se organizează 
convorbiri recapitulative. In cadrul acestora se vor 
aborda și dezbate principalele idei, teze, orientări și 
sarcini reieșite din expunerile tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU ia plenarele C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1981, martie 1982, din alte documente de partid 
și de stat recent apărute.

Se recomandă următoarea problematică pe tipuri 
de cursuri ale învățămintului politico-ideologic.

1. Cursul — Probleme 
fundamentale ale socia
lismului științific, ale 
conducerii societății de 
Către P.C.R. (tip. I)

Tema i 
P.C.R., a

Și 
de

națiunii, ea 
masă. Nece- 
perfecționării 

stilului și me- 
lucru a orga-

„Concepția 
secretarului 

său general, cu privire litant, combativ, a creș- 
la principiile și căile ............... .
construirii societății so
cialiste multilateral dez
voltate, la creșterea și 
exercitarea de către 
partid a rolului său con
ducător politic în actua
la etapă de dezvoltare 
a societății noastre, a- 
firmarea și manifestarea 
sa ca centrul vital al șo

cietății 
partid 
sita tea 
continue a 
todelor de
nelor și organizațiilor de 
partid, a spiritului mi-
ferii legăturilor sale cu 
masele pentru promova
rea noului într-un cli- 
mat de, ordine și. disci
plină". . ■

2. Cursul — Probleme 
fundamentale ale eco
nomiei socialiste, ale a- 
plicării noului mecanism 
economico-tinanciar (tip 
iu.' I-Ia-l v

Tema: „Orientările și 
sarcinile stabilite de to
varășul •’ N i col a e 
Ceaușescu pentru ridi
carea calității și efici
enței întregii activități 
de producție, aplicarea 
reală a noului meca
nism eeonomico-financi- 
ăr,'promovarea susținu
tă a autoconducerii mun
citorești și autogestiunii 
economico-financiare, a- 
sig urarea unei balanțe 
comerciale active, conso
lidarea permanentă a 
independenței economi
ce și energetice a țării. 
Sarcinile organelor și or
ganizațiilor de partid 
pentru soluționarea eu 
forțe proprii a multi
plelor probleme puse de 
dezvoltarea intensivă a 
economiei românești, a- 
sigurarea bazei proprii 
de materii prime, redu
cerea consumurilor ma
teriale, economisirea e- 
nergiei și combustibilii- ’ 
lui, valorificarea superi
oară a materiilor prime".

3. Cursul — Probleme 
fundamentale ale edu
cației revoluționare, pa
triotice, socialiste' a ma
selor, ale activității
litico-ideologice a P.C.R ■ 
(tip, III) - • ' '

Tema: „Orientările și 
sarcinile stabilite de to
varășul N i C o I a e 
Ceaușesetf pentru educa
rea comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai mun
cii, a tineretului în spi
ritul dragostei față de 
patrie, partid și popor, 
al atașamentului ‘ față 
de cauza înfloririi ne- 

a societății 
socialiste, 
sarcinile, 

și
desfășurarea ac- 
politlco-ideologi- 

. 1 realizării
sarcinilor de producție, 
social-obștești, pentru 
desfășurarea unei munci 
creatoare și rodnice in 
toate domeniile de acti
vitate", • : :

contenite 
noastre 
recțiile, 
mele 
pentru 
tivității 
ce în sprijinul

Di- 
for- 

modalitățile

(Va urma)

tiștilor Fotografi ăin Româ
nia, președintele fotoclu- 
bului „Electron" al ener- 
geticienilor de la U.E. 
roșenij participă la. a 
poziție internațională 
fotografie organizată

carstică de la Peștera Bc>-, 
iii, yiziiînd interesanta 
peșteră de aici. Drumeția 
se înscrie în acțiunea pio- 
niereasqă „Să cunoaștem 
frumusețile județului".

VIZITE. Incepînd de 
la 1 iunie a.c., vizitarea 
bolnavilor spitalului mu
nicipal de către fami
lie și prieteni se face 
de trei ori pe săptămînă 
— în zilele de marți, joi 
și duminică, între orbie 
14,00 și 16,00.

EXPONAT. Artistul . . .
fotograf Francisc Nemeth, troșani a fost valorifica- 
membi'u al Asociației Ar- tă prima recoltă: salată,

spanac, ceapă verde și 
răsadurile pentru grădini
le de cîmp. Spațiile eli
berate au. fost î’nsămînța- 
te, din nou, cu salată, 
spanac, roșii și castraveți.

FRUNTAȘI IN GOSPO
DĂRIRE. Cetățenii blo
cului 22 din strada Inde
pendenței, cartierul Aero
port — Petroșani, stimu
lați de acordarea titlului 
de fruntaș în gospodărirea 
spațiilor din jurul blocu
lui șl. a scărilor, au îm-: 
bunătățit în acest sezon 
„fața" locului unde tră
iesc cele 60 de familii. Ei

au făcut, noi amenajări' 
în jurul blocului —- plan
tare de trandafiri și flori, 
de sezon — și au'pavoazat 
cele trei scări cu tablouri 
ornamentale. Un ialț titlu 
de . mîhdrie pentru cetă
țenii de aici, și exemplu 
pentru ceilalți — curățe
nia" exemplară din jurul 
blocului, ' ; ■<

Rubrică realizată de 
T, CAMP1ANU.

Pa- 
ex- 
de 
la 

Singapore. Lucrarea sa — 
„Montană",- inspirată din 
Paring — face astfel cu
noscute meleagurile Văii 
Jiului în extrema estică 
a continentului asiatic.

PRIMA RECOLTA. Din 
cele două solarii ale com
paniei de pompieri din Pe-

r 
i

Petrila I°r-loc 
re lăcașul de cultură, aș-un fru-pel a I.M. Petrila 

mos spectacol 
muncii pline de 
a părinților lor. 
colul s-a bucurat 
ces. :•

CĂMIN CULTURAL, 
La Cimpa, localitate ru
rală eu bogate tradiții

ta te.
DRUMEȚIE. Un număr 

de 32 de elevi din clasa 
a Vil-a B, Școala gene
rată nr. 1 Âninoasa, au 
fost zilele trecute într-o 
drumeție tematică in zona
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Lupeni

ca acasa

și calității muncii
neral al partidului, to- 
yarășul Nicol

La Întreprinderea comercială de stat mixtă
PREOCUPĂRI SUSȚINUTE

PENTRU SERVIREA
i'-

i 4 •

•......»

Cu responsabila cofetă
riei nr. 182 „Rodica", tî- 
năra gestionară Iuliana 
Bogdan; încercăm să re
levăm temeliile unui 
devăr de necontestat 
alimentației publice 
Lupeni: în ultima 
în aceste unități 
moral s-a „ozonificat".

Noua unitate nr.
— Cofetăria Bulevard 
(șef unitate Andronie 
Văgăun) situat in noul 
centru civic al orașului 
Lupeni, cunoaște o ma
re afluență de cumpă
rători.

întreprinderea corner- cui ui 4 vom da în folo- 
cială de stat mixtă — Lu- sință spații comerciale 
peni își numără anii de pentru confecții bărbați, 
funcționare pe degetele femei și copii. Apoi va 
unei singure mîini. A fi terminat blocul 5. In 
fost creată, ca și omoni- toamna acestui an va fi 
taa ei din Vulcan, la in- inaugurat complexul de 
dicația secretarului ge- alimentație publică • din 

• strada Viitorului, adică 
. .. ... a e în preajma Intreprinde-

Ceaușescu. pentru a se rii de fire artificiale „Vîș- 
așigura ornai bună apro- coza". ComplexuTvacu- 

.. ‘ ’ ■ ■■ - 
celorlalte categorii 
oameni ai muncii __
Valea Jiului. Ca la orice 
început, au existat o se
rie de greutăți, între ca
re moștenirea unor spa
ții comerciale necorespuu- 
zătoare. N-au trecut însă 
nici cinci ani și prin; gri
ja organelor locale de 
partid și de stat zestrea 
edilitară a întreprinde
rii s-a înnoit. Exploa
tarea cărbunelui din pi
lierul Est, din. subsolul 
fostelor cartiere-colonîi 
„100 de case", „Lopștein" 
etc. a grăbit apariția no
ului centru civic din Băr- ____ ____ ____
băteni. Așa au apărut la vor petrece plăcut timpul 
parterul unora din noile liber. Andronie Văgăun, 
blocuri o modernă Au- amenaja, cu colegele «ale, 
toservire, alte unități- de mesele și scaunele, dar se 

industriale s«u gîndea -deja de pe acum 
la cafeaua la nisip sau 
la plăcintele calde pe 
care le va oferi ci Tenii
lor. ; /

lată, așadar, cum 
I.C.S. Mixtă — Lupeni își 
mută „Lipseaniul" în 
noul centru civic, unde 
are la dispoziție spații' 
adecvate pentru desfășu
rarea unui comerț la î- 
nălțimea exigențelor. Ac
tivitate care incumbă o 
responsabilitate sporită 
din partea lucrătorilor 
comerciali. Fiindcă , am
biția lor este de a rostui 

noilor unități 
deviza întreprinderii : 
CALITATE — EXIGEN- 

PROMPTITUDI-

vizionare a minerilor și prinde: o eantină-resta-. 
urant, o braserie, o cofe
tărie, o unitate tip gos
podina și o berărie cu 
terasă..

La parterul blocului 
8, unde se petrecea dia
logul nostru, 
întreprinderii 
mouientul inaugural. Mai 
existau, e drept. anele 
dispute cu numele uni
tăților. Patiseria-cofetă- 
rie va avea, după păre
rea lucrătorilor comerci
ali de aici, nu numai un 
nume ci și un renume al 
bunei serviri, va fi un 
vad comercial, în care 
locatarii noului centru

de 
din

lucrătorii ■ 
grăbeau

Barometrul" veniturilor

-mărfuri i 
alimentare.

In aSeste zile s-au fă
cut ultimele pregătiri 
pentru deschiderea u- 

, patiserii-cofetării, a
unui magazin destinat 
articolelor de menaj și a 
unei parfumerii. Șeful bi
roului administrativ al 
întreprinderii, Pavel I- 
vașcu, aflat între munci
torii care rînduiau moder
nul mobilier, gondolele și 
spațiile de depozitare, 
ținut să precizeze.

— In acest modern car
tier se va muta „Lipsca- 
niul“ Lupeniului. In pe firma 
spații adecvate, urmărim 
desfășurarea unui 
inert la înălțimea 
gentelor. La parterul blo-

.- Cîrid s-a hotărît ca zeseu, Maricica Rusu, Le- 
restaurantul „Jiul" să de- nuța Postolauhe, ■ Iuliana 
vină autoservire, își a- Gherep, Viorica Curucu, 
duce aminte Vasile Șer- Angela Cita și Susana Or- 
bu, șeful unității, au e- șan, majoritatea tinere, 
xistat tnulți sceptici. O- ? Diversitatea sortimentală 
feri băutură, dacă vrei 
să faci planul, spuneau 
ei. Producția proprie a- 
tingea alunei cifra re
cord 60 000 lei pe
lună. Acum sînt luni cînd 
depășim frecvent 160 000. 
La aceasta contribuie 
în primul rînd faptul că 
asigurăm .o gamă varia- . .
tă de produse culinare, le-am întîlnit și la labo- 
calitatea mi near urilor ratorul de preparate
îmbie clienții să revină. 
Vadul comercial și-a 
schimbat deci profilul, 
veniturile întreprinderii 
au crescut.

Cum ? Simplu. Prin- 
ir-o aprovizionare ritmi
că și îndestulătoare, 
gurindu-se pregătiri 
pentru sezoanele 
prin ridicarea calității 
modului de servire. Bu
cătarul 
bescu, 
branșă, 
laudă 
sale de muncă

a avut în vedere, de ase
menea, înglobarea în me
niuri a unor feluri de 
mîncare unde legumele 
și fructele riu lipsesc. Se 
urmărește deci nu nu
mai volumul de desfa
ceri, ci și asigurarea u- 
nei bucătării raționale.

Aceleași ' preocupări

ani în urmă a obținut lo
cul IÎI pe țară la un con
curs profesional, pentru 
prepararea „plăcintei mi
nerului". Cine sînt ti
nerele ei colaboratoare ?

— Toate sînt foarte bu
ne, așa că le enumăr t 
Maria Lup, Viorica Cri- 
șan, Ana Ungureanu, 
Florica Lucaci, Ana Voi- 
na, Adela Barăghiu, Cris
tina Ferenczi și Maria 
Siklodi. Bune gospodine, 
toate cu aceeași
pare — să ofere cumpă
rătorilor produse ieftine, 
dar gustoase. In același 
timp, să etalăm cit mai 

din preparatele 
românești ț

în unitățile alimentare, 
... în bufete sau reștauran- 

te să fie recunoscută 
calitatea muncii noastre.
Vrem să ne depășim me
reu planul, dar ne face o 
mare 
ceste
sînt cerute de beneficia
rii noștri, adică d« rfti- 

. nerii, preparatorii, fila
toarele și ceilalți coace-

preocu-

asi-
și 

reci.

șef loacliitn : Al
un maestru în 
are cuvinte de 
pentru colegele 

Zita Ri-

co-

Pagină realizată 
de Ion VULPE 

Foto :
Ștefan NEMECSRK

exi- TA
NE.

a

Magazimi! alimentar nr. 290 (șef unitate Margareta. Max și Constantin Io- 
nașcu) amplasat în centrul celui mai populat cartier al Lupeniului, pune la 
dispoziția cetățenilor o largă gamă de produse.

„recl, condus de Lilian i 
Nagy. Doar nouă lucră
toare comerciale asigu
ră preparate și semipre- 
parate în valoare de pes
te 400 000 lei lunar. Pre
parate gospodina, prăji
turi de casă, supă de car
ne de vită, varză CB car
ne, cotlet de porc cu le
gume, diferite salate : o- 
riențală, ă la rousșe, de 
beoffe, iahnie de faso
le, plăcintă,, cu lobodă, 
cu varză dulce etc. Des
pre șefa unității, mulți 
dintre cititori știu că, cu tățeni ai noștri

ni uite 
bucătăriei

bucurie dacă a- 
supiimentări ne

a- 
al 

din 
vreme, 

peisajul 
. „----------1'1, co

fetăriile nu suferă de cli
ent!, dimpotrivă, în vre
me ce Idealurile publice 
s-au orientat cu prioritate 
spre desfacerea produse
lor culinare proprii.

— Aș porni de la cîte- 
va „amănunte" esențiale. 
Spre exemplu, în unitatea 
noastră, sînt foarte multe 
soții de mineri: soțul meu 
este maistru electromeca
nic ; Elisabeta Krămmer, 
Elisăbeta - Korch, Ecateri- 
na Chert, - Maria Crăciu- 
nescu sînt de asemenea, 
soții de mineri de la Lu- ‘ 
peni și Uricani. Știu deci » 
să prețuiască munca mi- - 
nerilor și să le creeze o 
ambianță plăcută lor Șl 
familiilor lor, în timpul 
liber. Anul trecut cofetă
ria noastră a obținut pri
mul loc pe întreprindere 
în întrecerea* socialistă. 
Plănui desfacerilor 'vP*-;;-/ 
luna trecută a fost deja> - 
realizat la 16 mai. La „me
tamorfoza" localurilor pu
blice ne-am adus contribu- ; 
ția și noi, pornind de la 
deviza că „a servi înseam
nă a educa".

In calitate de secretar 
adjunct al comitetului de 
partid pe întreprindere, • 
interlocutoarea noastră 
ne-a vorbit despre colege
le de muncă din alte uni
tăți, cum ar fi Elena Para 
nieu sau Ecaterina Bog
dan și altele, care se stră
duiesc să-și facă datoria 
cu prisosință. In s acest 
sens, cofetăria „Rodica". 
este un etalon al bunei 
serviri, dar nu singura u- 
nilate în care clienții se 
simt „ca 1®, ei a< asă". Dim
potrivă, toate tind să răs
pundă acestei cerințe.

Un „zfmbet" de neprețuit
hi' acest magazin poate să

'*■. Câ-

va-

■

Cum spunea și directo
rul I.C.S. mixtă — Lupeni, 
tinărul economist' Gheor- 
ghe Tonta, nu peste mult 
țillij? T. iT^er>£inÎTi f •*' .
arteră . a magazinelor 
mărfuri industriale și 
limeritare 
centru al 
dispare, 
dernizării 
schimbarea^ __ .. .. ..... , ,
dilitar ăl orașului impun . ireproșabilă a 

Unitățile co- 
însă, 

în noul cen- 
orașului.

• Colectivele de mun- 
din aceste magazine, 

conchide directorul în
treprinderii, sînt bihe în
chegate,: Au în frunte, 
muniști, gestionare cu ex
periență carpi testează pe
riodic gustul public. Sînt 
convins că în noile sedii 
își vor îmbunătăți rezul
tatele.

Un scurt tur de orizont 
prin aceste magazine, con
firmă 
rului. 
bați,: 
Pop ne prezintă costu
mele lux, sortimentele di
ferite de confecții; bluze, 
■cămășile etc. Cine intră

„Lipseaniul", acea 
de 
a- 

din actualul 
Lupeniului va 
Necesitățile rno- 

comerțului și 
aspectului e-

acest lucru.
merci ale . nu dispar

> or muta
civic al

se înnoiască complet, 
re este însă explicația 
dului comercial?

— In primul rînd, 
bundența de mărfuri, 
byn gust și servirea exem
plară, fără reclamați!.

Aceeași explicație 
plă la prima vedere, 
care înglobează anii

- ■ experiență,

a- 
de

din 
n ti-

!'O-

afirmațiile direeto- 
La. confecții băr- 
respdnșabila Irrna

sim- 
dar 
de 

comportarea
:lucrătoare

lor comerciale, este vala
bilă și pentru magazinele 

’/învecinate. La încălță
minte bărbați-fetnei (ges- : 
tionată ' Maria Halasz), la 
Textile (Elvira lonescu), 
său'"la încălțăminte copii 
(Ileana .file). Lăudînd sec
torul de mărfuri industri- 

' ale nu înseamnă insă ijă 
lucrătorii din domeniul a- 
limentar și alimentație 
publică nu militează pen- 
tru desfășurarea unor 'ft-/ 
lății comerciale civiliza
te,'.pentru depășirea sar
cinilor de plan. Ni ’ș_-a 
vorbit în termeni eloglbși 
despre colectivele cSnîîî- 
se de Maria Iovan si Mar-■ v--' „ ' ■■■• .. rt’V ’.i-.V,' •S'JZ
gâreta Cherciu de la co- 
fetăriile din Lupenj . șl 
Urleanf, despre realizări
le bufetului din cartierul

Bărbăteni, ' gestionat de 
Dragomir Roman 'și tie al
tele. Intre colectivele 
alimentație care se 
mărâ printre fruntașii m
întrecerea socialistă se a- 
flă cele conduse de Fie
rea Nicu, Minerva .'Me- 
drea, Maria Paveloneso 
șj .Margareta Max. Miner
va Medrea, . responsabila 
Alimentarei nr. 268 din 
complexul comercial Bra- 
ia II, ni se destăinuie: 

—/Sînt zile cind vîn- 
.< zările - noastre depășesc, 

suta de mii de lei. Ceea 
ce înseamnă că pe lingă 
abundența de produse 
există , și . acel „zhnbet 
profesional",. adică o' com
portare etică a lucrătoare
lor noastre la înălțimea 
așteptărilor cumpărătorilor. 
Experiența dobîndită <£e 
Florica Bărbulescu și A,na 
Fazakas se îmbină armo
nici; cu dăruirea Virgi- 
nieț Albert, Elisabetei 
Șindea său . Măriei Both, 
a tuturor celor 24 de lu-. 
urătoare ale noastre. ‘‘ț 

Oare de bite firi zîmbesb 
pe ’zi aceste fete, de plea* 
că cumpărătorii, cu saco
sele pline ți cu. frunte® 
descrețită, revdnlfid me
reu la „Alimentara lor" ?!
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La Costinești au conti
nuat lucrările mesei rotun
de cu tema „Tineretul ani
lor ’80“, organizată de 
UNESCO în colaborare cu 
Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului 
din țara noastră.

In cursul zilei de marți,

participant! au abordat o 
serie de aspecte privind ro
lul tineretului In «onsoll- 
darea păcii, a înțelegerii ș! 
respectului reciproc între 
popoare și națiuni.

Lucrările 
continuă.

mese! rotunde

(Agerpres)

ina
CIUDAD DE MEXICO 1 

(Agerpres). — La Univer
sitatea Autonomă din Ciu
dad de Mexico a avut loc 
încheierea „Săptămînii cul
turale românești". Au fost

prezentate o expunere asu
pra unor aspecte ale dez- 

• voi tării României socialis
te și ale politicii interne și 
externe a țării noastre, 
precum și o gală de filme 
documentare românești.

Activități cosm4ce sovietice
MOSCOVA 1 (Agerpres). 

— Cosmonauții Anâtoli 
Berezovoi și Valentin Le
bedev continuă să execute 
programul de activități în 
cadrul complexului spațial 
„Saliut-7“—„Soiuz T-5“—
„Progress-13". După cum 
relatează agenția TASS, au 
fost, practic, încheiate toa
te operațiunile legate de 
nava de transport „Pro- 
gress-13“. Cu ajutorul in
stalației „Rodnik". apa din 
recipiențli acestei nave a 
fost adusă la bordul labo
ratorului orbital. De ase
menea, rezervoarele insta
lației de propulsie au fost 
completate 
și oxidant.

Ziua de 
consacrată 
pregătirii aparatelor foto-

grafice MKF-6M și altor 
aparate pentru explorarea 
în continuare a resurselor 
naturale ale Pămîntulu!.

.Cei doi cosmonauți se 
simt bine, iar zborul com
plexului orbital se desfă
șoară normal. i .7

TV

cu combustibil

marți a fost 
de cosmonauți

Acțiuni în favoarea păcii
WASHINGTON 1 (A- 

gerpres). Andrew
Young, primarul orașului 
Atlanta, fost ambasador 
al S.U.A. la O.N.U., a 
arătat, într-un discurs 
rostit la Colegiul Ober
lin, din statul Ohio, că 
actuala competiție mili
tară dintre marile pu
teri nu a dus la întărirea 
securității, conducted, 
dimpotrivă, la sporirea 
vulnerabilității în cazul 
unui atac nuclear. An
drew Young a declarat 
că singura cale pentru 
întărirea păcii o consti
tuie diminuarea competi
ției militare și înfăptui
rea unor măsuri în direc
ția controlului armamen
tului și dezarmării.

BERLIN 1 (Agerpres). 
— In ultimele 
verse regiuni 
Germane au avut loc nu
meroase întîlniri, adu
nări și marșuri în favoa
rea păcii, la care au luat 
parte aproximativ patru
milioane de membri al 
Tineretului Liber Ger-

zile, în di- 
ale R.D.

man (F.D.J.) și Organi- din lume să acționeze 
zației de pionieri „Ernst 
Thalmann" — informea
ză agenția A.D.N. Parti- 
Cipanții și-au exprimat 
voința nestrămutată de 
a acționa pentru întărirea 
patriei socialiste, de a 
lupta penti’U pace.

T®KIO 1 (Agerpres).
— In insula Hokkaido 
din nordul Japoniei a în
ceput un marș al păcii 
care se desfășoară sub 
deviza „Nu vom admite 
transformarea țării noas
tre în arena unui război 
nuclear limitat", relatea
ză agențiile internaționa
le de presă. Participanții 
vor trece prin numeroase 
localități din întreaga 
Japonie, iar marșul se va • 
încheia la Tokio.

♦
HELSINKI 1 (Agerpres) 

— Medicina va. fi inuti
lă în cazul unui conflict 
termonuclear, de aceea 
se impune ca toți medicii

cu 
nutoate forțele pentru a 

permite declanșarea u- 
nei catastrofe nucleare 
care ar duce Ia distruge
rea civilizației de pe 
treaga planetă — 
clarat, în cadrul 
interviu, președintele 
niunii medicale din 
landa, Matti Unes.

In- 
a de

ținui
U-

Fin-

Vizita ministrului 
afacerilor externe ■ 
al Belgiei în Israel
TEL AVIV 1 (Ager-* 

preș). — Leo Tindemans, 
ministrul afacerilor ex-

. terne al Belgiei, preșe- 
(dintele în exercițiu al 
Consiliului Ministerial al 
C.E.E., aflat te Vizită în 
Israel, a avut întreve
deri cu primul ministru 
Menahem Begin, în le
gătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, infor
mează agențiile Reuter 
și France Pi’eșse. De ase
menea, el a conferit cu 
omologul., 'său israelian, 
Yitzhak Shamir, în legă
tură cu relațiile dintre 
cele două țări și cu pri
vire la alte probleme ale 
actualității politice inter
naționale.

s

Datoriile globale ale țărilor în curs 
de dezvoltare

state cu aproximativ 2 mi
liarde dolari. în 1980, din 
suma totală a fondurilor 
împrumutate, țările în 

curs de dezvoltare au afec- 
fi- 

nanțarea dezvoltării și 57 
la sută pentru amortizarea 
datoriilor și rambursării 
dobînzilor. Astfel contrac
tarea împrumuturilor ex
terne își pierde șensul, în 
loc să fie factor de dez
voltare, devine o sursă de 
amortizare a datoriilor și 
de rambursare 
lor.

BELGRAD 1 (Agerpres).
— Revista iugoslavă „Med- 
junarodna Politika" scrie 
că datoriile globale ale ță
rilor în curs de dezvoltare __ ..
au crescut de la 68 mill- tat 43 la sută pentru 
arde de dolari în 1980 la 
490 miliarde dolari în 1981 
și vor 6pori la 550 mili
arde de dolari pînă la sflr-, 
șitul acestui an. Creșterea 
dobînzilor devine tot mai 
insuportabilă pentru țările 
în curs de dezvoltare, a- 
daugă revista. Orice majo
rare a dobînzilor cu 1 la 
sută determină o sporire 
a rambursărilor acestor

a dobînzi-

Evoluția conflictului anglo-argentinian
BUENOS AIRES 1 (A- 

gerpres).----  Potrivit a-
gențiilor internaționale 
de presă, în Insulele 
Malvine (Falkland) con
tinuă acțiunile de luptă 
dintre unitățile britanice 
debarcate și forțele nii- 
litare argentiniene.

Agenția E.F.IK, citind 
Statul major argentini
an, relevă că unități de 
avangardă britanice au 
fost observate în ime
diata apropiere a capi
talei insulelor disputate 
— Puerto Argentino, Pori 
Stanley. Agenția France 
Presse, care citează co
municatul oficial publi-

cat la Buenos Aires,' in
formează că trupele ar- 
gentiniene, desfășurate 
în ................ ’
Kent 
se pregătesc 
preîntîmpina 
țelor britanice 
tate în zonă, 
de artilerie.

De pe frontul ___
de luptă se informează 
că un port-avion bri
tanic a fost scos din lup
tă ca urmare a atacului 
întreprins asupra sa du
minică. Statul Major ar
gentinian a dat publici
tății marți un comu
nicat în acest sens, fără

să precizeze 
avionului.

numele port-

Mont
Houș,

dispozitivul
— Estancia

pentru a 
atacul for- 

helipur- 
sprijinite

♦
1 (Agerpres).

naval

LONDRA 1 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvînt 
ăl Ministerului Apără
rii al Marii Britanii â a- 
nunțat că luni au avut 
loc lupte între forțele 
britanice și cele argen- 
tiniene la mai puțin de 
§0 kilometri distanță de 
Port Stanley (Puerto 
Argentino), capitala In
sulelor Malvine (Fal
kland). El a precizat că 
ciocnirile 
rat

s-au desfășu- 
în zona Muntelui 

Kent De asemenea, avia
ția britanică a întreprins

noi raiduri de 
’mente asupra 
lui din Port 
(Puerto Argentine) și 
instalațiilor militare 
vecinate, cîteva avioane 
argentiniene fiind ava
riate.

în sfîrșit, ,un bilanț al 
pierderilor suferite 
Marea Britanie ducă 
miterea forței șale 
intervenție în ’ Atlanti
cul de Sud menționează 
131 de militari morți sau 
dispăruți, circa 
răniți, precum și pierde
rea a cinci nave mariti
me, Șase avioane și 11 

"'elicoptere.

bombarda- 
aeroportu-

Stanley 
a 

în-

de 
trf- 
de

150 de

„Despre bugetul S. U. A.“
In evaluarea a ceea se 

trebuie făcut în legătură 
cu bugetul federal al Sta
telor Unite există două 
chestiuni absolut separa
te. Prima este aceea cît 
de departe se poate mer
ge în ceea ce privește re
ducerea definitelor buge
tare planificate in anii 
care vin. In eshdițiile aa- 
taalelor tendințe, acestea 
s-ar putea să ajungă la 
200 miliarde de dolari 
anual pînă în 1985 — mai 
mult dealt își poate per
mite chiar și economia 
americană. Atît guvernul, 
cît și Congresul au fost 
forțate să înțeleagă că a-

semenea deficite sînt un 
fel de rețetă sigură a de
zastrului. Insă ele nu au 
reușit să ajungă la nlei

tru reducerea 
deficitelor este — 
necesar neplăcut de 
ghițit. Incit este natural

volumului 
In mod

In-

Din presa străină
(„THE TIMES")

un consens în privința 
celei de-a doua chestiuni 
— în ce mod anume 
se opereze reducerile 
cheltuieli bugetare 
deci, deficitele.

Orice medicament pen-

să 
de 
Și.

ca, congresmenii eare do
resc să fie realeși să în
cerce să amine înghiți
rea lui pînă după alegeri.

Dacă nici Congresul, 
nici guvernul nu sînt dis
puse să facă mari con-

cesii în ceea ce privește 
pozițiile respective, bursa 
capitalurilor de la Wall 
Street va’ menține dobîn- 
zile la niveluri ridicate 
și sectorul privat al eco
nomiei americane în- 
tr-o stare de depresiune.- 
Și nu pentru combinația 
mari deficite bugetare 
plus sector particular pa
ralizat a votat poporul a- 
merican cînd l-a ales pe 
Ronald Reagan ca pre
ședinte. .

(Agerpres)

FILME
PETROȘANI 

iembrie: Destine 
mantice ; Unirea : 
țul ideal.

PETRILA : Patrula 
cosmică în acțiune.

LONEA: Imprumu- 
tă-mi vocea astă-seară.

ANINOASA: Copie
la indigo.

VULCAN — Luceafă
rul: întoarcerea lui Hor- 
dubal.

LUPENI — Cultural: 
Oglinda spartă : Munci
toresc : Călăuza,. I-II.

URICANI: Casă pen
tru Carolina.

16,00 Telesport: Fotbal: 
Steaua — Sportul 
studențesc. în pau- 

\ ză : Rezultatele
^tragerii pronoex- 
’ preș. Desene ani

mate.
17.45 Tribuna experien- 

ței,
18,00 închiderea progra- 

mului,
20,00 Telejurnal.
20,30 Actualitatea econo

mică,
20.45 Telecinemateca: 

„Duios Anastasia 
trecea". Producție 
a Casei de filme 
unu.

22,15 Telejurnal.

memen
uumumHimuHmumuiHmrțimitimHMiimmmiit

Mica publicitate
DIVERSE

Promoția 1971/1972 
Școlii profesionale din 
troșani 
lăcătuși, 
tuturor 
data de . , ___ —
fața Casei de cultură din 
Petroșani. (718)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Gali Cris
tian, eliberat de Institu-

a 
Pe- 

clasa a III-a D, 
anunță întîlnirea 
absolvenților în 

6 iunie, ora 10 în

tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (716)

PIERDUT ștarn pilă cu 
următorul înscris : „I.C.S.M. 
Industrial Petroșani, uni
tatea nr. 74", eliberată de 
I.C.S.M.I. Petroșani. O de
clarăm nulă. (717)

PIERDUT legitimație de 
student și de bibliotecă 
numele KovaCs Atilla, 
liberată de Institutul 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (719)

Casa de economii
si consemnationi

> J

în f o r me a za:

pe 
e- 
de

C.E.C. pune la dispoziția populației variate 
instrumente de economisire pe care se pot 
efectua depuneri în modalități diferite prin 
unitățile sale operative.

Venind In sprijinul oamenilor muncii care 
doresc să devină depunători consecvenți la 
C.E.C., există modalitatea simplă și avanta
joasă de economisire : DEPUNERILE CURE- 
GULARITATE PRIN VIRAMENT PE BAZA 
DE CONSIMȚĂMÎNT SCRIS. Depunerile se 
fac pe baza liberului consimțămînt al cetățe
nilor, ele avînd un caracter strict voluntar.

tului completat la dorința solicitantului re-» 
prezentînd retribuția integrală sau parțială 
a acestuia, sînt înscrise în libretul de econo
mii emis pe numele său.

Depunerile cu regularitate (lunar) sînt deo
sebit de avantajoase, deoarece în felul acesta 
se pot economisi treptat sume însemnate, e- 
vitîndu-se totodată deplasările la unitățile 
C.E.C. pentru efectuarea depunerilor, în acest 
caz ele fiind operate în librete, chiar în ca
drul unității de către lucrătorii mandatari 
C.E.G.

Depunătorul poate cere oricînd restituirea 
parțială sau integrală a sumelor economisite 
prin consimțămînt scris, precum și majorarea 
s-au micșorarea sumelor consimțite a fi de
puse, ori revocarea consimțămîntului.

SPORT B SPORT J SPORT B SPORT

Meciurile celei de-a 31-a etape a 
campionatului diviziei A de fotbal

Astăzi au loc meciuri
le celei de-a 31-a etape 
a campionatului diviziei 
A la fotbal. In Capitală 
sînt programate două jo
curi, care se vor desfășu
ra pe stadioane diferite: 
Dinamo 
Vulcan (stadionul Dina
mo, ora 18) și Steaua — 
Sportul studențesc (sta
dionul Steaua, ora 16).

Celelalte partide ale 
etapei : Jiul Petroșani — 
Universitatea Cluj-Napo-, 
ca; Chimia Rm. Vîlcea 
— S.C. Bacău; F.C.M. 
Brașov — F.C. Olt; Poli
tehnica Timișoara —

Progresul

■

Corvinul Hunedoara j 
F.C. Argeș — U.T. Arad; 
Universitatea Craiova — 
F.C. Constanța; C.S. Tîr- 
goviște — A.S.A. Tg, Mu
reș. .

, Cu excepția meciului 
Steaua — Sportul stu
dențesc, care va începe 
la ora 16, toate partidele 
se vor desfășura la 
18. Posturile noastre 
radio vor transmite 
pecte de la aceste intîl- 

' niri pe programul l eu 
începere din jurul orei 

/■ 17,55.

ora 
de 
aș-

(Agerpres)
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