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ȚARA NE CERE
Cit MAI MULT CĂRBUNE I Noul centru civic al municipiului Petroșani se conturează cu noi si mo

derne blocuri de locuințe destinate oamenilor muncii și familiilor lor. în ima
gine, complexul Hermes. Foto : Șt. NEMECSEK

Mlltatea-i \ I I

Conform preliminarelor-angajament elaborate și însușite de directo
rii minelor în numele colectivelor pe care le conduc, săptămîna trecută 
(19—25 iulie) trebuia să fie o săptămînă rodnică în realizări pentru ma
joritatea întreprinderilor miniere. Așa ar fi trebuit, dar în realitate a 
fost

0 SÂPTÂMÎNÂ PREA ÎNCĂRCATĂ
...PROMISIUNI I

Nespectaculos, dar cu o zi mai devreme... i
JT-vieiFrî w-rt •nil nrtht-o fi li'nîoa rliirniîrtinilli'ho't'o Ari . !nu poate fi decît unică, 

adică primește întotdeau
na calificativul excelent.

Cine sînt acești spe
cialiști de înaltă clasă ? 
în genere oameni care 

mese- 
lon 

Bercea, Ștefan Baca, Lu
dovic Bicskey, 
tantin Virlari, 
Pentzl, Marin 
Lăcătuși, cărora li se a- 
daugă strungarii 
xandru Raczek și 
xandru Kelemen. Calita
tea fiind obiectivul prio
ritar,. nu se neglijează în

de 
co- 

sar-

duminicile libere, de - 
nopți, de cele opt ore de 
lucru. Maiștrii Ștefan 
Gheorghe, Adrian Avră- 
muțiu și LadislaU Nevezi, 
își aduc aminte de. inter
vențiile subordonaților 
lor.

— In martie, cînd s-a 
defectat mașina de ex- 
tracție de la Lupani, au 
fost chemați meseriașii 
noștri.

— Tot acolo am repa
rat, turbocompresorul.

— Am reparat și mași
na de extracție 
mina Aninoasa...

Normal, pentru 
rarea unei mașini 
tracție se prevăd

Există un atelier unic 
în țară, care 'repară e- 
chipament electric anti- 
grizutos și antideflagrânt,. 
atelierul „Varnița" al 
I.R.I.U.M.P. Este cunos
cut prin ponderea femei- au învățat tainele ; 
lor și tinerilor în proce- riei în acest atelier, 
sul de producție; este u- " 
nic pentru că doar aici 
se repară astfel de uti
laje; cei 120 de munci
tori și maiștri susțin ca 
acest lucru impune o 
responsabilitate exem
plară. . Există lăcătuși spe
cialiști, cu autorizație de 
expert, 21 la număr. La 

' rîndul lor, contribuie la 
specializarea celorlalți 
ortaci. -

— Vn fel de ierarhie a 
specializării, remarcă 
maistrul principal Fran- 
cisc Lazăr ; la noi nu se 
admit toleranțele mai 
mari de zecimi de mili
metri, calitatea lucrărilor

Cons- 
Ștefan 

Borneci.

Ale- 
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să. ceilalți indicatori 
plan. Lunar, acest 
lectiv își depășește 
cinile cu .10—15 procen
te, adică vreo 20 de mo
toare reparate în plus. 
Dar, atunci cînd e nevo
ie, lăcătușii și strungarii 
de la „Varnița" uită de

repa- 
de ex- 

două 
luni. Echipa de interven
ție de la „Varnița" s-a 
achitat de sarcina încre-

prindere minieră, în funcție de posibili
tățile de care dispune fiecare mină. Con
form promisiunilor, săptămina trecută 
(19—25 iulie) trebuia să fie deosebit de 
rodnică. Două întreprinderi miniere Pe- 
trila și Paroșeni, după cum afirmau di
rectorii lor, ing. Benone Costinaș și ing, 
Emerik Kovacs, urmau să-și îndeplineas
că integral prevederile zilnice de plan, 
fiecare susținînd că nu sînt motive care 
să stingherească realizarea acestor an
gajamente. Toate ar fi fost bune dacă 
aceste promisiuni se înfăptuiau, numai 
că la încheierea șăptămînii amintite mi
na Petrila avea un minus de aproape

începînd din 16 iulie am prezentat la 
fiecare termen scadent modul în care 
s-au achitat colectivele întreprinderilor 
miniere .. .
numele lor, și le-au asumat 
minelor respective, într-o ședință care 
avusese loc la C.M.V.J. cu o zi înainte, 
15 iulie. Dacă în prima parte a perioa
dei amintite au existat și unele excep
ții fericite privind îndeplinirea acestor 
angajamente, în ultimele zile și acestea 
au dispărut. Pe măsură ce termenele se 

■ îndepărtau de data ședinței amintite, 
devenea mai pregnantă... neconfirmarea 
lor. Rezultatele înregistrate demonstrea. ____... ... __ ....__  ... ____
ză cu puterea de netăgăduit Sa faptelor 4000 tone de cărbune, iar mina Paroșeni 
că certitudinea îndeplinii promisiunilor, de peste 1700 de tone. Și dacă ■ minerii 
gradul t •i confirmare scade pe zi ce tre
ce fiirrti o dovadă a netemeiniciei, a 
ușurinhr. cu care s-au întocmit aceste 
prelinsa are-angaj ament care, subliniem, 
au fost acceptate de forurile superioare 
întreprinderilor miniere fără nici o o-

- biecțiune, chiar și în condițiile cînd a-
- ceste preliminarii erau sub nivelul pre
vederilor de plan. Cu alte cuvinte, li 
s-a dat credit conducătorilor de între
prinderi miniere să prelimine produc
ția pe care scontau în funcție de condi
țiile concrete existente la fiecare între-

_____________________

de angajamentele pe care, în 
directorii

Paroșeniului au avut și cîteva zile cînd 
și-au realizat prevederile de plan, cei 
de la Pwila, nu se pot lăuda cu ase
menea fapte. Alte patru întreprinderi 
miniere — Dîlja, Vulcan, Bărbăteni și 
Aninoasa — urmau să încheie săptămî- 
na cu minusuri — conform angajamen- 

directorilor — sub 1000 de tone
Dorin GHEȚA

telor

fContinuart In pag. a l-a)
J
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(Continuări în pag. a 2-a)

Investițiile anului 1982 la ora scadențelor

Pentru ca în sezonul rece să probleme

Trebuie asigurată de pe acum căldura
în planul teritorial de 

investiții. socîal-culturale 
pentru orașul Uricani s-a 
prevăzut construcția a 54 
de apartamente și a unei 
noi școli. Datorită străda
niilor depuse de construc
tori și sprijinului acordat 
de Consiliul popular oră
șenesc,. după primele șase 
luni de activitate stadiul 
înfăptuirii acestor investi

ții este satisfăcător. Au 
fost construite tronsoane
le A și B ale blocului 19 
cu 54 apartamente, iar la 
noua școală se execută în 
prezent lucrările de fini
sare interioară. Pentru a- 
sigurarea unui ritm de lu
cru corespunzător sarcinii 
de a preda noua școală î- 
naînte de începerea viito
rului an școlar, s-au luat 
măsuri de suplimentare a

iulie a.c., aici a fost re
partizată încă o formație 
de zidari. Se fac demersuri 
și pentru mărirea forma
ției de parchetari, deoare
ce la noua școală se cere 
montată o mare suprafață 
de parchet. - .

A fost atacat: și frontul 
de lucru pentru anul vi
itor. Constructorii de la

Viorel STRAUȚ

Brigada condusă de 
Dumitru Bornoiu se nu
mără printre brigăzile 
fruntașe ale sectorului 
II de la I.M. Uricani. 
Printr-o mai bună or
ganizare, prin folosirea 
întregului potențial de 
care dispune și prin fo
losirea integrală a tim
pului de lucru, brigada 
a depășit zi de zi pro
ductivitatea muncii în 
abatajul pe care îl ex
ploatează. Datorită creș
terii productivității
muncii, planul la pro
ducția de cărbune a fost 
depășit lună de lună, 
cumulînd în primul se
mestru un plus de peste 
2000 tone de cărbune.

In imagine, șeful de 
brigadă împreună cu 
cîțiva -ortaci la ieșirea 
din schimb.

în ziarul de azi:
B Adunări generale ale oamenilor muncii; E Inaugurarea complexului sportiv „Jiul“. 

O invitație la... „Varietăți la două porți“.
_ ■ -7V’'. : , - • (în pag. a 2-a)

B Vedeta Jiului rămîne... echipa.
B Programul turului campionatului diviziei „A“, ediția 1982—1983.

(In pag, a 3-a)

forței de mutică. Joi, i 22 (Continuare in pag. a 2-aȚ
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într-o zi, în spatele blo
cului 19 de pe strada Mi
nerului din Petroșani au 
apărut, ca prin farmec, 
tot felul de materiale
fieroase ce s-au tot în
grămădit în zilele urmă
toare. Despre stăpînul și 
destinația lor s-au formu
lat tot felul de presupu
neri ajungîndu-se, în 
c.ele din urmă, la șantie
rul de construcții din lo
calitate. Felul cum 
fost amplasate 
în perspectiva 
rii unor spații 
constituie o 
pregnantă a 
ței spiritului

au 
(probabil 
amenajă- 

de lucru), 
expresie 

inexisten- 
gospodă- 

resc și indiferenței pen
tru locuitorii din zonă, 
în acest fel se observă 
cît de acut este simțul 
civic la această între*"
prindere. Este un. para
dox. tocmai constructo
rii, oamenii care făuresc 
mîndre edificii social- 
culturale, ignoră normele 
elementare ale vieții de 
fiecare zi. Mii de locui
tori ai Văii Jiului s-au

străduit și se străduiesc, 
prin rodnice acțiuni de 
muncă patriotică, să tră
iască în ordine și după 
regulile senine ale fru
mosului. Și. in acest 
context, cițiva construc
tori, asemenea unor preș 
digitatori, înșiră ou non
șalanță ca pe „făina or
bului* materlaleie *‘Fap* 
tele sînt cu atît mai’ sem
nificative cu cit se petrec 
în aceste zile, cînd dez
batem proiectul de Lege 
cu privire la obligațiile 
și răspunderile .consili
ilor populare, unităților 
socialiste. cetățenilor 
pentru buna gospodări
re, înfrumusețare și cu
rățenie a localităților, 
pentru păstrarea ordinii 
și disciplinei publice. 
Oare constructorii (care 
au foȘt învățați să facă 
ordine-la locul’cu prici
na, in-ă cu promisiunea 
pricit de generoasă ar fi. 
nu se schimbă nimic), 
n-au iuat cunoștință des
pre acest viitor document 
normativ ? (T.S.)
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Calitate și eficientă in aprovizionarea cu legume și fructe Inaugurarea complexului sportiv „Jiul"
Unicul criteriu de apre- 

desfă- 
I de

Pe-

cicre a activității < 
șurate de Complexul 
legume și fructe din 
tfoșani este aproviziona
rea permanentă a popu
lației Văii Jiului cu o bo
gată gamă sortimentală. 
Realizarea acestui obiec
tiv principal, integrat în 
indicatorii economico-fi- 
nanciari, în condițiile unui 
comportament corect cu 
cumpărători^ a consti
tuit tema adunării genera
le a oamenilor muncii din 

. Complexul de legume și 
fructe,, moment care tre
buia să prilej uiască nu nu
mai trecerea în revistă a 
ceea ce s-a făcut în pri
mul semestru al anului, ci 
o analiză temeinică pen
tru a stimula toate posibi
litățile și energia lucrăto
rilor în vederea intrării 
într-o etapă superioară de 
muncă, pentru satisface
rea necesităților de consum 
din municipiu. în perioa
da trecută din acest'' an, 
planul a fost nu' numai 
realizat, ci și depășit subs
tanțial, cu 32.8 la-sută, deși, 
din cauza întîrzierilor din 
vegetație, prevederile sor
timentale la legume și 
fructe n-au fost îndeplini
te integral.

marla, concomitent cu 
sporirea ordinii și diseipli. 
nei, a exigenței față 
practicarea unor 
de comerț civilizate, 
spiritul reglementărilor le
gale.

In conformitate cu pro- 
■ gramul de alimentație știin
țifică, oamenilor muncii din 
sectorul legume-frucle Ie re.

de 
forme 

în

In cadrul adunării s-a 
remarcat un fapt - impor
tant : realizarea unei con
tinue și diversificate apro
vizionări este direct pro
porțională cu volumul de 
muncă al lucrătorilor. Edi
ficatoare în această pri
vință este situația econo- 
mico-financiară de la uni
tatea 38 Petrila, condusă
wmHfmmmmfummtmHHnmnmtmnmmmuiHMnM..

Adunări generate ale oamenîter muncii
flimilHlllUUlHIIIIIIIIHIIIUIUIIIMHIIIIIlUUlIIIIIIIUIHHIII.

\ de Constantin Brujan, un
de sarcinile au fost reali
zate în proporție de 151,5 
la sută, unitate nare a Ocu
pat locul I în întrecerea 
socialistă. Dacă la Petrila 
și Petroșani unitățile Com
plexului de legtime și 
fructe oferă oamenilor 
muncii, în mod continuu, 
produse de sezon, nu ace
lași lucru îl pot spune 
locuitorii din Uricani, Lu
peni, Vulcan și Aninoasa,. 
Se impune, așa cum re
marca tovarășul loan 
Berghian, directorul între
prinderii județene de legu
me și fructe, o echilibrată 
repartizare a fondului de

vin sarcini importante, ac
tivitatea lor neiimitîn- 
du-se doar la actul vînză-' 
rii, ci desfășurînd și o ac
tivitate de educație. A- 
ceasta presupune atît o 
prezentare corespunzătoa
re a mărfurilor cit și un 
permanent efort de per
fecționare a pregătirii pro-- 
fesionale. Opinii în acest 
sens au ayut Gheorghe 
Stănculete (lucrător ges
tionar la secția de răcori
toare și semîindustriale 
care a realizat planul în 
proporție de 148,2 la sută). 
Dumitru Sanda. Constan
tin Toader, Gheorghe Stan, 
Nicolae Preoteasa. loan 
Stan, Vasilica Pirosca,

marcind și eforturile de 
pregătire corespu nzătoare 
a spațiilor pentru depozi
tarea produselor pentru 
sezonul toamnă-iarnă.

De primăvara și pînă 
toamna unitățile de legu
me și fructe sînt cele mai 
solicitate de cumpărători, 
în cadrul adunării era ne
cesară o mai atentă exa
minare a acțiunii de edu
cație moral-politică a lu
crătorilor pentru desfășu
rarea unui comerț străbă
tut de grija față de om. 
Pentru că elementele defi
nitorii ale activității Com
plexului de legume-
fructe sînt o bogată 
continuă 
(cum este la unitățile 1 și, 
2 Petroșani, 25 și. 38 Pe
trila, 34 Lupeni, i8 Vulcan, 
și promovarea neabătută 
a unor relații principiale 

■ cu oamenii muncii. Cali
tatea comerțului și. efi
ciența economico-finan- 
ciară în următoarea pe
rioadă au fpst ideile care 
s-au desprins din analiza 
efectuată de oamenii mun
cii din domeniul aprovi
zionării cu legume și fruc
te. în Valea Jiului.

Șl 
. și 

aprovîzion are

frespectaculos,
dar cu o zi mai devreme

(Urmare din pag 1)
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dințată în numai 16 zile. 
Tot astfel au fost „scur-. 
tale" și termenele celor
lalte intervenții, dată fi
ind importanța acestor 
utilaje pentru scoaterea 
cărbunelui la lumină, tn 
acest sens, ei au gîndit 
utilaje care să le ușureze, 
ba chiar să le facă mai 
spornice eforturile, -rntre 
acestea, de o bună pre
țuire se bucură dispoziti- 

.. vul pentru.
rea bobinelor, 
sub îndrumarea 
trului 
Scoate 
fecte, aduce 
economii de

confecționa- 
execuiat 

mais- 
Francisc Lazăr. 
bobinele per- 

insemnate 
manoperă. 

Modest, maistrul 
conchide, „să nu 
răma.

Maistrul Lgzăr 
ceput meseria în 

' atelier în anul If

Lazăr 
exage-

a în- 
acest 

atelier in anul 1945. A 
lucrat J3~ani pe șantiere
le hidroenergetice de la 
Argeș și Lotru, apoi 
revenit la „Va mița".

folosi conductorul 
odată, de două ori, 
nu la infinit.

Bobinarea și re 
narea, iată apanajul 
meilor, mai bine ci: 
la sută din efectiv, 
joritatea 
locul de 
școala 
tre cele . 
numără
lena Pal.fi, Lenuța 
Georgeta Chircu, Gabrie- , 
la Pop și altele. înalta ț 
profesionalitate impune i 
o pregătire superioară.) 
Iată de ce întrebarea re- 1 
torică a șeralistului Ște- i 
fan Boca pune în valoare ‘ 
o constantă profesională 
în. acest atelier — mun
citorii ajung specialiști 
de elită, dar nu se mul
țumesc numai cu 
Ștefan Boca, Elvira 
dilă, și alții urmează li
ceul. seral. Alfred Scar- 
lat, Adrian Rotaru, A- 
dalbert Svoboda, Dumi
tru Cercel, Dumitru Cos- 
tache si alții sini studenți 
la LM P.

Concluzionînd, calita
tea muncii impune cu

O invitație la...
„Varietăți la două porți

Complexul sportiv Jiul Petroșani, va fi inaugu
rat, duminică. 1 august, ca ..un omagiu închinat a- 
propiatelor aniversări — 23 August și Ziua mine
rului. Festivitățile de inaugurare vor beneficia de 
concursul unor formații artistice profesioniste de 
prestigiu și de amatori din județul nostru, din Ca
pitală și alte orașe ale țării, debutînd la ora 13 cu 
recitalul de muzică de promenadă, susținut de fan
fara reunită a minerilor din Valea Jiului, Șe va 
desfășura apoi festivitatea de premiere a laureaților 
pe țară ai „Cupei Minerul", la atletism, tenis de 
masă, volei, popice, șah și handbal. De la ora 14, 
spectatorii prezenți în tribunele modernului stadion 
vor putea urmări demonstrațiile de aeromodele ale 
sportivilor de la „Explormin" Deva și ale formației 
de pompieri militari din Petroșani. Cu acest prilej 
va debuta în fața oamenilor muncii din Vale an
samblul artistic „Parîngul" al Casei de cultură și a 
sindicatelor* din Petroșani, după care programul va 
fi susținut de demonstrații și dresuri de elini, de 
recitalul ansamblului artistic „Hățegana" din Hu
nedoara. La ora 16, se va desfășura festivitatea pro. 
priu-zisă de inaugurare, urmată de demonstrația 
lotului olimpic de gimnastică al României. De la 
ora 16,30, o inedită brigadă de... afbitre va uflaier-a 
partida de fotbal dintre fostele glorii .ale Jiului și o 
selecționată a actorilor bucureșteni, „Stelele Buou- 

—i-eștiului", fazele disputîndu-se pe muchie
Divizionara A din Petroșani va primi 

plica, unei selecționate sindicale maghiare, 
din divizionari A.

După ora 19,30 se anunță un florilegiu 
recomandat melomanilor de ansamblurile 
„Hațegana" și „Parîngul". grupurile folk din muni
cipiul nostru și fanfara minerilor. în „întîlnirea ve
detă" a manifestărilor sportive șî artistice, publicul 
din Vale (care va avea asigurate mijloace de trans
port spre stadion prin A.U.T.L., Autobaza • I.î.A. și 
C.F.R.), își va confrunta gustul artistic cu talentul 
actorilor bucureșteni și din alte orașe ale țării, fi
nalul fiind pigmentat, de varietatea coloristică a 
focurilor de artificii. (LV.)

de... rîs. 
apoi re- 
alcătuită

melodic, 
artistice

a ucenicit 
muncă sau 

profesională, 
mai vrednice

In- i 
, se I 

Lidia Miclea, E- ț 
Floca,

Tiberiu SPATARU

a 
A 

învățat, de-a lungul ani
lor £ă munca „cu ruptul“ 
n-are efectul scontat, da
că nu știi cum și pentru necesitate pregătire su- 
ce muncești. Așa a fost 
gîndit și apoi executat 
standul de verificat ven
tilatoarele de mină.

A munci, nu in orice 
fel, cum subliniază toți 
meseriașii de la Varnița, 
înseamnă în primul rină 
eficiență. Concretrebo- 

. binarea în proporție de 
80 la sută aduce o eco
nomie lunară de 800 kg 
sîrină nouă. -

— Să se înțeleagă to
tuși. remarcă maistrul 
Lazăr, o bobină poate

perioară, dar mai ales 
conștiință muncitorească. 
Chiar dacă succesele nu 
sînt spectaculoase în pro
cente, ele au un rezultat 

-reflex în subteran, oferă > 
siguranță exploatării stra- 
telor. Deci activitate 
cotidiană fără spectacu-, 
los, dar în care copleși-1 
toare apare ideea de ab
negație, de promptitudine, 
de rezolvare a tuturor 
sarcinilor încredințate; 
măcar cu o zi mai devre
me.

i

I 
I
I
Ift

■ SIMPOZION. în 
drul acțiunilor dedicate 
sărbătoririi Zilei mineru
lui, la Casa de cultură din 
Petroșani va avea loc un 
simpozion cu tema „53 de 
ani de la eroica luptă re
voluționară a minerilor din 
Lupeni din august 1929". 
Simpozionul este organi
zat ae Cabinetul munici-

de partid și de Muzeul

mineritului din Petroșani 
ca un omagiu adus eroilor 
mineri căzuti în august 
1929.

■ CONCURS PROFE
SIONAL. în cadrul preo
cupărilor continue pentru 
perfecționarea personalu
lui, comitetul sindicatului, 
în colaborare cu comitetul 
U.T.C. de la mina Lupeni, 
au inițiat concursurile pro
fesionale „Cel mai 
eombainer" și „Cel 
bun electrician de
Deocamdată s-a declanșat

bun 
mal 

mină1*.

Trebuie asigurată 
de pe acum căldura

(Urmare din pag. 1)

coloana din Vulcan a 
I.U.G.T.C. au săpat funda
țiile pentru blocul 18 B (cu 
20 apartamente) și blocul 
18 A eu trei tronsoane și 
34 de apartamente. A’ tre
cut însă mai bine de 
lună de cînd s-a terminat 
săparea 
pcctive, dar alte 
n-au continuat. Aflăm 
la ing. loan 
gea, că din 15 august este' 
posibilă repartizarea unor 
formații care să reia lucră
rile la Uricani.

O problemă care trebuie 
să rețină atenția construc
torilor. acum, din timp, este.

o

fundațiilor res-
lucrări

i de
Dru-

O săptămînă prea încărcată 
de... promisiuni

(Urmare din pag. 1)

fiecare. Dar socoteala fă
cută în 15 iulie nu s-a mai 
potrivit cu realizările de 
la încheierea < . 
trecute (25 iulie) 
acvmulînd restanțe 
mai 
235?
5000 
3100 
6400

Diferențele atît de mari 
între producțiile prelimi
nate și cele realizate pun 
sub semnul întrebării se-

săptămînii 
fiecare 

mult 
minus 

- peste
mari : Dîlja 
tone, Vulcan 
de tone, Bărbăteni — 
iar Aninoasa peste 
tone restanță.

riozitatea cu.. care au fost 
analizate posibilitățile e- 
xisterite la mină, temeini
cia cunoașterii condițiilor 
existente, a posibilităților 
tehnice și umane ale în
treprinderilor miniere. Alt
fel cum să califici o ase
menea neconeordanța in
tre promisiuni și realizări 
cum sint cele de la minele 
Aninoasa (un preliminar 
u,b minus de 900 de 
și se înregistrează 
6000). și Dîlja (de la 
120. la minus 2355

3000 
1800 
res-

tone 
peste 

minus 
tone).

La mina Lonea și Live- 
zeni, deși se preliminau 
minusuri mal mari, 
de tone și respectiv 
de tone, colectivele
pective tot nu s-au înscris 
în cifrele de plan, înregis- 
trind minusuri de p 
5000 ione nîina Lonea 
3600 de tone mina L 
zeni.

După 
ție, se 
barea :
siunile fără acoperire 
fapte ?

o asemenea 
pane firesc

Cui slujesc promî- 
în

situa- 
între-

cea a asigurării agentului 
termic, a căldurii și a apei 
calde pentru, noua școală, 
cele 54 de apartamente și 
pentru frontul de lucru din 
interiorul viitoarelor blo
curi in perioada rece a a- 

-nului. Conform programu
lui de investiții aprobat, 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.H. îi revine 
sarcina de a asigura ex
tinderea actualeLț*. centrale 
termice (care și ,^n iarna 
trecută abia a.jțtoșit să 
satisfacă eerințelfe) %u 
încă 6 cazane. Dar lucra
rea n-a fost încă atacată", 
„îngrijorați de această si
tuație — ne-a declarat to
varășul Wilhelm Neag, pri
marul orașului Uricani — 
noi am solicitat de mai 
multe ori constructorul să 
înceapă lucrările. Insis
tențele noastre nu au fost 
onorate însă deeît 
promisiuni repetate 
partea ing. Dumitru Țur- 
nă. directorul Grupului 
de șantiere Petroșani -ăl 
T.C.II Să sperăm că în 
urma intervenției 
ziarului (măcar 
acum !) lucrările vor fi în
cepute". Dacă nici acum, 
cînd luna august este a- 
proape, lucrările nu vor 
demara, se poate aprecia 
că punerea în funcțiune va 
întirzia lată de ce această 
lucrare trebuie inclusă pe 
agenda priorităților la ni
velul Grupului de șantiere 
Petroșani al T.C.H.

cu...
din

faza de. masă a concursu
lui, deschisă pentru între
gul efectiv de specialitate; 
Câștigătorilor li se vor ofe
ri următoarele premii: lo
cui I — “
— 2000 
1500 lei. 
sprijinul 
ganizatorii 
cursuri de pregătire 
■nico-profesională ce 
desfășoară în cadrul 
torului electromecanic.

■ A FOST AVIZAT 
plasamentul pentru un 
obiectiv de mare 
edificiul sălii

2500 lei, .locul II 
lei, locul III — 
Pentru a veni în 
concurenților, or- 

au inițiat 
teh- 

se 
sec-

am- 
nou 

interes : 
polivalente

din Petroșani. Conform de
taliului de sistematizare a 
viitorului centru civic al 
Petroșaniulul noua ccss- 
trucție va fi amplasată in 
perimetrul vechiului sta
dion Jiul"

■ LA PREPARAȚIA 
LUPENI s-a încheiat faza 
pe ateliere a concursului 
de protecție a muncii, la 
care au participat echipa- 

tuturor formațiilor 
de lucru din secțiile pre
parare, electromecanic și 
transport. Pe primele lo
curi s-au situat: formația 
de lucru flotație, condusă

'de maistrul principal Kâe a îrsB,-,T.«er-aBr7- 
KalasjOK.

secția
formația loan
Grădinaru de la depoul de 
locomotive. Toate echipa? 
jele clasate pe locurile I- 
II și III au fost recompen
sate cu cupe și premii în 
bank

■ GOSPODĂREASCĂ. 
Profitînd de zilele însorite 
de vară, gospodarii de la 
I.M, Livezeni au trecut la 
înfrumusețarea incintei

De asemenea, a fost mări
tă parcarea din imediata 
apropiere, a porții princi
pale.

Rubrică realizată de 
STEJARII
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Pregătiri pentru noua ediție a campionatului de fotbal

Vedeta Jiului rămîne... echipa
La ștrandul din Lupeni

Nu s-au stins încă ecou
rile trecutei ediții a. cam
pionatului de fotbal și de
ja au demarat, intr-un 
ritm susținut, meciurile 
de pregătire pentru ' eea 

. viitoare, anunțată din start 
mai aspră, cu mai multe 
formații „expulzate" din 
primul eșalon. La divizio
nara A Jiul Petroșani au 
apărut griji suplimentare : 
legitimări incerte, „ghip
sul" lui Neagu, probleme 
legate de noul gazon, re
zultatele neconcludente a- 
le primelor meciuri, 
minică intr-o nouă 
dă de verificare, de 
tă dată pe vechiul
propriu, în e-ompania

Du- 
parti- 
aocas- 
gazon

,.proaspetei" divizionare C, 
Dacia Orăștie, antrenorul 
Ladislau yiad a rulat lotul 
posibililor, în dorința de 
a stabili titularii, de a 
impune anumite scheme 
tactice. Inițial, s-a încer
cat o formație cu puține 
„grefe" — Colesniuc, și 
Băluță, care s-au integrat 
în sistemul de joc, ba chiar 
fostul „minibuldozer" de 
Pitești a dat culoare faze
lor ofensive. Detașarea 
de adversar s-a datorai în
să ambiției „noului val", 
mai ales că replica forma
ției antrenate de Cornel 
Cărare a fost slabă. . în 
min. 26 Vizitiu ,a înscris 
un gol din lovitură liberă

de la peste 25 m, Trei mi
nute mai tîrziu, Șumu- 
lanschi Combina cu Co- 
lesniuc, șutul ultimului a 
fost respins de Cocu, pînă 
la Sălăgean, care a trimis' 
in plasă. „Cîștigul" divizio
narei A din Vale se rele
vă mai ales în linia me
diană, acolo unde a acțio
nat cu dezinvoltură 
keiy cel care a și . 
handicapul în min. 61.

La reluare, jocul gazde- 
* lor a fost subliniat de a- 

plauze, 
pentru 
galerie 
lanschî 
tenor idea] 
l-am numit

Sze- 
mărit

fapt concludent 
exigența dar mica 

Vale, Șumu- 
găsit un par- 
de combinații, 
pe Băluță, ca-

Obiectivul poate fi unul singur: locul 1
eehipa dispune de jucători 

- de certă valoare care nu
mai datorită unui concurs 
nefericit de împrejurări 
și-au pierdut binemerita

tul loc în divizia B. în al 
doilea rînd, publicul - din 
Lupeni se poate conside
ra — pe drept cuvînt — 
cel. mai înflăcărat sustină- 

' or, 
cel
e-

- Sortită — mai mult da
torită neșansei — să evo
lueze din nou în cel de-al 
treilea eșalon fotbalistic 
al țării, echipa ' minerilor 
din Lupeni se află la în
ceputul unui nou drum. 
Dacă amărăciunea iubito
rilor de fotbai, pricinuită 
de retrogradare, nu poate 
fi deocamdată restrînsă, 
o certă satisfacție le-a 
produs vestea că la co.n- 

-ducerea echipei se va. afla , 
din
Petre Libardi 
Petroșani.

Relatăm pe 
vorbirea avută 
antrenor al „Minerului".

— Deci de la Jiul la Mi
nerul Lupeni, Adică tot ta 
o echipă din Vale...

— Am acceptat să an
trenez pe Minerul din mai

■ multe motive. în primul 
rînd datorită faptului, că
■
5 ETAPA I (sîmbătă 7 august)
- Politehnica lași — Steaua
■ Chimia Rm. Vîlcea — Jiul Petroșani
■ Politebr.ca Timisoara -- F.C. Argeș 
• F.C. BiA>r — A.S.A. Tg. Mureș
- Sportul /vudențesc — CIS. Tirgoviște 
j F.C. C#t — S.C. Bacău
“ Universitatea Craiova — F.C. Constanța 
; Petrolul Ploiești — Corvinul Hunedoara 
; F.CM. Brașov — Dinamo 
= ETAPA A Il-a (sîmbătă 14 august) 
5 F.C. Constanța — F.C.M. Brâșov 
J Steaua — Chimia Rm, Vîlcea 
; S.C. Bacău — Universitatea Craiova 
J F.C. Argeș — Sportul studențesc 
J A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Tini. 
J Corvinul Hunedoara — F.C. Bihor 
" Dinamo — Petrolul Ploiești 
5 C.S. Tirgoviște — F.C. Olt 
Z Jiul Petroșani — Politehnica Iași
E ETAPA A IlI-a (miercuri 18 august) 
; Sportul studențesc — Univ. Craiova 
; Petrolul Ploiești — Poli. Timișoara 
; Jiul Petroșani — Steaua
5 Chimia Rm. Vîlcea — F.C.M. Brașov 
J J-;C. Bihor — C.S. Tirgoviște 
î A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 
Z Politehnica lași — S.C. Ba.ău
5 F.C. Argeș — Corvinul Hunedoara 
â F.C. Olt —- F.C; Constanța
> ETAPA A IV-a (sîmbătă 21 august) 
Z Corvinul Hunedoara — F.C. Olt 
5 Dinamo —- F.C. Bihor 
Z Poli, Timișoara — Poli, lași 
“ -Steaua — S.C. Bacău
5 Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Argeș 
â F.C. Constanța — Jiul Petroșani 
•; Petrolul Ploiești — Sportul studențesc 
; F.C.M. Brașov — C.S. Țîrgoviște 
J Univ, Craiova — A.S.A. Tg. Mureș
Ș ETAPA A V-a (sîmbătă 28 august) 
" A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul Ploiești 
î Sportul studențesc 
X Jiul Petroșani 
: Poii. 
: c.s.
: Univ

acest sezon antrenorul
Jiulde la

scurt
cu

con- 
noul

■tor din Valea Jiului, 
prin aceasta, el este 
de-al 12-lea jucător al 
dhîpei.

— Pregătirile au și 
ceput nu-i așa ?

— Din ziua de 12 iulie, 
țu vizita medicală. între • 
15-—19 iulie a fost perioa
da de acomodare. Din 20 
iulie pînă în 31 avem pro
gramată pregătirea fizică 
și tehnică. Urmează apoi 
o perioadă de 10 zile <1—x 
10 august) de antrenament 
centralizat și o perioadă 
intensă de jocuri de verifi- -

în

oare pînă în 22 .august 
(între timp duminică, 25 
iulie. Jiul tineret — Mine
rul 1—1 — n.n.).

— Cu cine veți colabora 
la conducerea echipei ?

— Voi lucra . împreună 
cu tînărul meu coleg losif 
Rus și veșnic „tînărul" 
Costică Cotroază — la ju- 

■ niori. Sper că ne vom în
țelege bine — spre binele 
fotbalului din Lupeni. Toc
mai de aceea obiectivul 
nostru este unui singur ; 
locul I în serie.

Această dorința, de a 
termina pe locui 1 și-au 
exprimat-o și președintele 
secției de fotbal, ing. luliu 
Varhbnte, adăugind — pe 
drept temei — că pentru 
acest lucru, este nevoie 
de sprijinul tuturor facto
rilor' și, în primul rînd, 
al publicului,

Ioan Âl. TATAR

re și-a servit colegii 
baloane utile. în urma u- 
nei astfel de pase, în mîn. 
49, Șumulanschi a ridicat 
scorul la 4—0, pentru ca, 
două minute mai tîrziu, 
Stana, revenit cu mai 
multe ambiții la diviziona
ra A, să pecetluiască tabe
la de marcaj. In ansam
blu, formația din Vale a 
prestat un fotbal curat, cu 
vădite înclinații spre jocul 

, combinativ. ' N-au apărut
■ nume sonore în formația 
fără vedete, dar aplombul 
celor Stare bat la poarta 
consacrării poate și trebu
ie să sporească potențialul 
obiectiv al Jiului.

JIUL : I. Grigore — Uo- 
lesniuc, Vizitiu, Iiusu. P. 
Grigore — Șumulanschi, 
Varga, Mnia — Băluță, 
Lăsconi, Sălăgean. (au mai 
evoluat : Szekely, M, 
rlan, St-ana, Stoinescu 
Vînătoru).

adrhinisțratorul 
ștrandului termoficat 
„Preparatorul" din Lu
peni. l-am găsit duminică 
într-o dispoziție de 
cepție. Dimineața, 
moașă, cu cerul 
și soarele .fierbinte 
vitat lume multă din pri
mele ore ale zilei la a- 
cest mult căutat loc de 
destindere și fortificare. 
Au venit mai ales ti
neri și copii. /Da, copii, 
fo.arte multi copii care 
transformă perimetrul ce
lor două bazine de înot, 
al plajelor cu pajiștea de 
un verde mereu proaspăt, 
intr-o zonă de exuberan
ță, de voioșie. Ce poate 
fi mai plăcut în aceste 
zile de miez de vară, 
decit înotul în apa învio
rătoare a ștrandului?

Ca în fiecare an. ștran
dul din Lupeni oferă ou 
prisosință toate aceste

ex- 
fl'U- 

senîn 
a in-

posibilități — pentru bu
curii, destindere și forti
ficare. Principalul, apa, e 
foarte bună pentru înot 
— temperatura ei variind, 
între 26—28 de grade.

Și dacă administrato
rul ștrandului, nea Cos- 
tică Âștelean, 
pus, e pentru 
estival ’82 s-a 
la început de 
în luna iunie, 
de la redeschiderea ștran
dului, încasările s-au du
blat față de luna 
1981. Deci, s-a dublat 
mărul vizitatorilor^ 
iulie, deși la început 
fost și zile ploioase, 
mărul musafirilor 
taenținut Ia o medie 
tisfăeătoare., 
zilele de vara 
atite-a invitații 
bine întreținut 
grement. (I.D.)

e bine dis- 
ca sezonul 
dovedit de 
bun augur: 
prima lună

iunie 
nu- 
îh 
au 

DU
S'a 
sa- 
că 
tot 

acest

F.C.

F.C.

A.S.A. Tg. Mureș — Chimia Rm. Vîlcea 
Dinamo — Poli, lași"
S.C. Bacău —= F.C. Constanța 
F.C.M. Brașov —F.C, Bihor 
Sportul studențesc — Steaua 
Poli. Țimișoara — Univ. Craiova 
Corvinul Hunedoara— C.S. Tirgoviște 
Petrolul Ploiești — F.C, Olt

ETAPA A VII-a (sîmbătă 18 
și duminică 19 septembrie)

Corvinul Hunedoara — Dinamo
Jiul Petroșani — S.C. Bacău
Chimia Rm. Vîlcea — Poli. Timișoara 
F.C. Bihor — Univ, Craiova

Dovadă
rămîn
la
loc de a-

F.C
C.S.

Corvinul Hunedoara — Univ. Craiova
F.C.M. Brașov — Petrolul Ploiești 
Steaua — Dinamo

ETAPA A X-a 
(sîmbătă 9 octombrie)

Ion VULPE

’
< «

IL

SB&fr-jKKS ”:'-y'
ir

■ . c te te

C.S. Tirgoviște —, F.C. Argeș
Steaua — F.C. Olt
A.S.A. Tg. Mureș — Poli. Iași
Jiul Petroșani — Dinamo
Corvi nul Hunedoara — S.C. Bacău
Sportul studențesc —F.C.M. Brașov 
Poli. Timișoara — F.C, Bihor 
Chimia. Roi. Vîlcea — F.C. Constanța 
Univ. Craiova — Petrolul Ploiești

Fotbal Programul turului 
campionatului diviziei

jt

FG.M. Brașov Steaua ' 
Poli. Timișoara — C.S. Tirgoviște 
F.C. Argeș — Univ. CrăTova 
Chimia Rm, Vîlcea — Dinamo 
F.C. Constanța — A.S.A. Tg. Mureș 
S.C. Bacău — F.C. Bihor
Sportul stud. — Corvinul Hunedoara

Poli. Timișoara .
- Corvinul Hunedoara

lași — F.C Argeș 
Tirgoviște — Steaua _ 
Craiova — Chimia Rm. Vîlcea 
Bacău — F.C.M. Brașov 
Olt — Dinamo

Bihor — F.C. Constanța
ETAPA A Vl-a

(sîmbătă 11 septembrie)
Argeș — Jiul Petroșani

F.C. Constanța — F.C. Argeș
C.S. Tirgoviște — Petrolul Ploiești 
Steaua — A.S.A. Tg. Mures’
F.C. Olt — F.C.M. Brașov 
Poli, lași — Sportul studențesc

ETAPA A VllI-a 
(sîmbătă 25 septembrie)

S.C. Bacău — Chimia Rm. Vîlcea 
Petr olul Ploiești —, F.C.. Bihor
Sportul studențesc — Jiul Petroșani 
F.C.M. Brașov — Corvinul Hunedoara 
A.S.A. Tgj Mureș — F.C. Olt
Univ. Craiova — Poli. Iași 
Dinamo. — F.C. Argeș
Poli. Timișoara — Steaua '
C.S. Tirgoviște — F.C. Constanța

ETAPA A IX-a (sîmbătă 2 
și duminică 3 octombrie)

F.C. Bihor — Jiul Petroșani
F.C, Argeș — A.SA. Tg. Mureș .
S.C. Bacău — C.S. Tirgoviște

'■’F.C. Constanța — Sportul studențesc 
Poli, lași — Chimia Rm, Vîlcea
F.C. Olt — , Poli Timișoara -

ETAPA A Xl-a 
(sîmbătă 16 octombrie)

Univ. Craiova — F.C.M. Brașov 
Poli, lași — C.S. Tirgoviște 
F.C. Bihor — Steaua 
Petrolul Ploiești — Chimia Rm. Vîlcea 
Dinamo — Poli. Timișoara.
Jiul Petroșani ■— A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Constanța — Corvinul Hunedoara 
S.C. Bacău — Sporii;! studențesc
F.C. Argeș — F.C. OH

ETAPA a Xll-a (sîmbătă 23 
și duminică 24 octombrie) 

Corvinul Hunedoara — Poli. Timișoara 
F.C.M. Brașov — F.C. Argeș 
Poli. Iași — F.C. Constanța 
Steaua — Petrolul Ploiești 
F.C. Bihor — chimia Hm, Vîlceă 
Dinamo — Sportul studențesc 
C.S.
F.C. 
A S.

Tirgoviște — Jiul Petroșani 
Olt — Univ. Craiova 

A. Tg. Mureș — S.C. Bacău
ETAPA A XI»-a

(sîmbătă 30 octombrie)
Petrolul Ploiești — Poli. Iași
Jiul Petroșani — F.C. Olt

ETAPA A XlV-a (sîmbătă 6 
și duminică 7 noiembrie)

Foii. Timișoara — F.C.M. Brașov 
Steaua — F.C. Constanța 
S.C. Bacău — Petrolul Ploiești 
F.C. Bihor — F.C. Argeș 
Dinamo — C.S. Tirgoviște 
Univ. Craiova — Jiul Petroșani (
Chimia Km. Vîlcea ~ Corvinul Huned 
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul stud, 
Poli. Iași — F.C. Olt

ETAPA a XV-a 
(sîmbătă 13 noiembrie)

Univ. Craiova — Dinamo
Jiul Petroșani Poli. Timișoara
F.C. Olt — F.C. Bilfor 
Sportul stud. — Chimia Rm. Vîlcea 
F.C. Constanța Petrolul Ploiești ?
Corvinul Hunedoara — Steaua
F.C.M. Brasov
F.C
C.S

Poli Iași
Argeș — S.C. Bacău 

Tirgoviște — A.S.A. Tg. Mureș ■
ETAPA A XVI-a 

(duminică 21 noiembrie)
Bihoi — — Poli. Iași

Tirgoviște — Chimia Rm. Vîlcea
Steaua — Univ, Craiova
F.C.M Brașov — Jiul Petroșani 
Dinamo — S.C, Bacău
Poli. Timișoara — F.C. Constanța 
Petrolul Ploiești — F.C Argeș
Corvinul Huned. — A.S.A. Tg. Mures
F.C OH — Sportul studențesc

ETAPA A XVII-a 
(miercuri 24 noiembrie)

Univ, Craiova — C.S. Tirgoviște 
F.C. Argeș —- Steaua
A.S.A. Tg. Mureș —■ F.C.M, Brașov 
F.C. Constanța — Dinamo
Poli. Iași — Corvinul Hunedoara
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Olt 
Sportul studențesc — F.C. Bihor?
Jiul Petroșani — Petrolul Ploiești 
S.C. Bacău — Poli. Timișoara

ai ................................................................................................................................................................................................
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FILMEPrezente românești Știri din țările socialistePrezente românești Știri din țările socialiste
BRASILIA 26 (Agerpres). 

„Revista Institutului 
istorie și geografie

de 
din 

Goias" (Brazilia) a publi
cat sub îngrijirea prof, u- 
niv. Atico Vilas Boas da tio. 
tâ o recenzie a volumului 
„Nicoiae Ceaușescu — 
concepția asupra noii or
dini economice internațio
nale", apărut, anul trecut, 
la Brasilia.

Volumul este prezentat 
și recomandat cu căldură 
cercetătorilor brazilieni, 
cu sublinierea că aceștia 
„vor găsi cu siguranță în 
el un sprijin excelent în 
aprecierea gîndirii unuia 
dintre oamenii de stat 
europeni purtători de cu- 
vînt ai națiunilor care as
piră la autodeterminarea 
popoarelor și la armonia 
internațională".

Sînt, de asemenea, re
comandate cititorilor volu
mele președintelui Nicoiae 
Ceaușescu „încotro se în
dreaptă România" și „Cu
vinte către America de 
Sud", apărute anterior în 
Brazilia.

★
PARIS 26 (Agerpres). La 

Paris s-au desfășurat lu-

crările primului congres 
european de biologie celu
lară, la care au participat 
și cercetători români de 
la Institutul de biologie și 
patologie celulară, 
cialiștii români au 
zentat cîteva lucrări 
ginale.

Cu prilejul acestui 
greș, a avut loc Adunarea 
Generală a Organizației eu
ropene de biologie celula
ră (ECBO), care a aprobat 
în unanimitate primirea în 
acest prestigios for științi
fic a Societății române de 
biologie cejulară.

*
CIUDAD DE MEXICO 

26 (Agerpres). în cadrul ac
țiunilor consacrate perso
nalității marelui diplomat 
român Nicoiae Titulescu, 
Canalul 2 al televiziunii 
mexicane a transmis o e- 
misiune de Juan Jose A- 
reola, sub genericul „Cul
tura mondială", cu acest 
prilej a fost prezentată 
viața și opera lui Nicoiae 
Titulescu, figură de seamă 
a diplomației internațio
nale dintre cele două răz
boaie mondiale.

Spe- 
pre- 
ori-

con-

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
Pe șantierul magistralei 
de cale ferată Baikal — A- 
mur. (Bam) se desfășoară 
cu succes lucrările pe por
țiunea Urgal — Postîșevo, 
cu o lungime de 303 km.

în prezent, se desfășoa
ră lucrări de construcții- 
montaj în valoare de zece 
milioane ruble, se constru
iesc 6 stații de cale ferată, 
16 halte, 8 mari poduri și 
186 alto construcții anexe. 

. Totodată, pe această por
țiune urmează să fie rea
lizate 73 km de câî ferate, 
o linie de înaltă tensiune 
de 660 km și tunelul de la’ . 
Dusse — Alini. De-a lungul 
liniei de cale ferată, în 
ținutul Habărovsk, se vor 
construi noi așezări oare 
vor totaliza 28 000 de mp. 
locuibili, școli pentru 
elevi și alte obiective 
ciale și comerciale.

-k
SOFIA 26 (Agerpres). La 

secția mecanică a Fabricii 
de mașini agricole a Com
binatului de mașini din 
Ruse s-a stabilit că un ro
bot industrial asigură 
creșterea, de trei ori a

576
80-

România a fost aleasă ca vicepreședintă
VlENA 26 (Agerpres). 

La Viena s-au deschis luni, 
lucrările Adunării mon
diale a 
„vîrsta a treia", la 
participă delegații din pes. 
te 110 țări, precum și re
prezentanți ai organizați
ilor internaționale din 
sistemul O.N.U. și din par
tea unor organizații negu
vernamentale, oare acti
vează în acest domeniu.

Din țara noastră ia 
parte o delegație condusă 
de tovarășa Georgeta Me- 
eu. adjunct al ministrului 
muncii.

Deschisă printr-o 
cuțiune de salut, 
de președintele fost federal 

• al Austriei, Rudolf Kirchs- 
chlaeger. Adunarea Mon-

O.N.U. privind 
care

alo- 
rostftă

productivității muncii. La 
această fabrică s-a montat 
un robot care servește trei 

. strunguri cu comandă pro
gram. Robotul îndeplinește 
toate operațiunile de bază 
asigurînd un regim de lu
cru sincronic și optim.

*
BEIJING 26 (Agerpres). 

O linie de producție pen
tru televizoare color, cu o 
capacitate de circa 20 000 
bucăți anual, a intrat in 
funcțiune recent la fabri
ca de televizoare nr. 1 din 
orașul Sha'nghai. Linia —

cea mai mare de acest fel 
din China — a fost insta
lată. cu cinci luni mai de
vreme față de termenul- 

. planificat. In cursul pe
rioadei de . probă, trecută 
cu succes. au fost realiza
te peste 30 000 televizoare 

- colOr, care au și fost, li
vrate magazinelor de des
facere.
tei noi
pentru 
fabrica

în realizarea accs- 
linii de producție 

televizoare color, 
din Shanghai a

colaborat cu firma Hitachi 
din Japonia.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Orgolii ; Uni
rea : Imigranți în Bra
zilia.

PETRILA : Povestea 
Lui Buddy Holly.

LONEA : Patrula cos
mică in acțiune.

ANINOASA : Ghețuri 
pe înălțimi. / .

VULCAN - Luceafă
rul : Concediu pe m^lui 
nării.

LUPENI — Cultural;
Astrid dragostea mea.

URI.CANI : Oglinda
spartă.

dială a ales ca președinte 
pe ' reprezentanta țării- 
gazdă, dr. Hertha Firnberg, 
ministrul pentru știință 
și cercetare.

în ședința inaugurală au 
fost, de asemenea, alese 
organele de conducere ale 
conferinței. România a 
fost aleasă, alături de alte 
state, ca vicepreședintă a 

a 
a 

fe-

Adunării mondiale 
O.N.U. pentru „vîrsta 

. a treia", alegere care 
flectă aprecierea realiză
rilor țării noastre pe plan 
economic și social, în do
meniul asigurării de con
diții tot mai bune persoa
nelor în vîrstă, precum și 
a rezultatelor școlii româ
nești de gerontologie și 
geriatrie. \

„vîrsta a treia"
Potrivit mandatului con

ferit de Adunarea genera
lă a O.N.U., Adunarea 
mondială este chemată să- 
lanseze un program in
ternațional de acțiune vi
zînd garantarea, securită
ții economice și sociale 
persoanelor 'vîrsțnice, .pre
tutindeni în lume, și asi
gurarea premizelor nece’- 
sare participării acestora 
la dezvoltarea țărilor lor.

In plenara Adunării' 
mondiale au început dez
baterile generale, iar în 
comitetul plenar s-a trecut 
la discutaree și finalizarea 
proiectului programului 
internațional de acțiune, e- 
laborat de comitetul pre
gătitor ăl reuniunii.

MINISTERUL, de Exter
ne nicaraguan a anunțat 
că, în localitatea San Fran
cisco del Norte, 14 persoa
ne au fost masacrate sîm- 
băta trecută de un grup de 
aproximativ 100 de contra
revoluționari care, veniți 
din Honduras, au pătruns 
7 kilometri în interiorul 
teritoriului nicaraguan.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Caracas, la inehe 
ierea vizitei sale oficiale 
în Venezuela, șeful statu
lui surinamez. Deși Bou- 
terse, a subliniat că pro
cesul de transformări din 
țara sa urmărește respec
tarea și satisfacerea inte
reselor maselor largi popu
lare. „Vrem D democrație 
prin care poporul să poată 
să-și spună cuvîntul și să 
poată participa direct la 
elaborarea și controlarea 
măsurilor vizînd destinul 
istoric al țării" — a spus 
el.

YASSER ARAFAT, pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, 
a avut duminică seara o 
întrevedere cu o delegație 
a Congresului S.U.A. care 
face o vizită la Beirut pen
tru a lua cunoștință de

urmările agresiunii israe- 
lien'e în Liban, relatează a- ' 
genția palestiniană de pre
să WA?A.

EMBARGOUL american 
impus firmelor vest-euro- 
pene solicitate să furnizeze 
materialul necesar cons
truirii conductei de gaze 
Siberia — Europa occiden
tală contravine dreptului 
internațional, a afirmat 
Otto Schlecht, secretar de 
stat la Ministerul Econo
miei al R.F.G., într-un iii-: 
terviu acordat ziarului 
„Bild Zeitung". „Guvernul 
vest-german — a adăugat 
Schlecht — salută orice 
hotărîre a întreprinderilor 
vest-europene care ar con
tribui la realizarea con
tractului privind conduc
ta de gaze".

cu sediul în

TV

11,00 Telex. 11,05 Ro
man foileton. Fiicele 
doctorului. Episodul 1. 
11,55 Cîntă corîll' între
prinderii mecanice din 
Cîmpulung Muscel. 12,10 
Cadran mondial. 12,30 
Anunțuri și muzică. 12,35 
Matineu de vacanță. 
16,00 Telex. 16,05 Viața 
școlii. 16,25 Caruselul o- 
peretei. 16,40 Clubul ti
neretului. 17,25 Cartea 
social-politică. 17,50 1001 
de seri. 20,00 Telejurnal. 
20,20 Actualitatea eco
nomică. 20,35 Ancheta 
TV : Dus întors de pe 
drumul amăgirilor. 21,00 
Teatru TV. Tineri căsă
toriți caută cameră de 
Mihail Rosei n. 22,20 Te
lejurnal.
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Ratele mari ale dobinzii—obstacole în dezvoltarea economiei

fe- 
fi-

Pentru oamenii de afa
ceri, bancheri și politi
cieni, faptul că rata dobîn
zii nu scade constituie un 
coșmar.

Persistența ratei mari 
a dobînzii în Statele Unite 
reprezintă un indiciu că 
economia americană este 
încorsetată de -un nou 
npmen — obstacolul
nanciar. Acest fenomen 
s-a dezvoltat, în timp ce 
Washingtonul a oferit oa
menilor de afaceri și ban
cherilor tot ce aceștia spu
neau că au nevoie pentru 
a merge pe făgașul unei 
rate scăzute a dobînzii: 
impozite mai mici, menite 
să stimuleze economiile, 
încetinirea creșterii ma
sei monetare, pentru a frî. 
na inflația, mai puține re
glementări guvernamenta
le, pentru a spori eficien
ța și a reduce prețurile, și 
o reducere masivă a chel
tuielilor guvernamentale. 
Coșmarul real este că ni
meni nu poate să ofere o 
explicație competentă de 
ce economia este împotmo
lită de obstacolul finan
ciar. De aceea nimeni nu 
are • soluție pentru redu
cerea ratei dobînzilor. Situa
ția este similară cu cea din 
anii '30, cînd șomajul a 
persistat timp de un de-

ceniu la peste 10 la sută, 
în pofida tuturor eforturi
lor de a stimula economia. 
Există pericolul ca în anii 
'80 rata dobînzii pe piață 
să sfideze orice efort de a 
o reduce față de nivelul 
actual. Aceasta înseamnă 
că rata reală a dobînzii — 
element major care^frînea- 
ză redresarea economiei 
—*■ va continua să persiste

■•■■■■■•■■•■■■■■■•■■■■•■■■■■■■■••■■•■■■(•(■■■(■■■■■■■■ai

Această situație nouă a 
dus La perimarea metodei 
prin care economiștii și 
corporațiile prognozau ra
tele dobînzii. Ceea ce de
monstrează faptul că mo
dul convențional de expli
care a ratelor dobînzii 
este depășit în prezent.

Marile deficite bugeta
re constituie un motiv le
gitim de îngrijorare, în-

iar

Din presa străina
(BUSINESS WEEK)

fost reduse drastic, 
stocurile șe epuizează.

Sindromul prudenței 
intensificat în schimb 
gilibatea unei economii 
ternic minate de i 
slab al dezvoltării și 
mare a inflației. Economi
ile și sectorul . împrumu
turilor constituie cea mai 
vizibilă dovadă a unei po
sibile crize financiare. Ast
fel. investitorii sînt 
niștiți în legătură cu 
derile considerabile 
pretind, în schimb, 
bînzi mai mari.

Cea mai mare parte

a 
frâ- 
pu- 

ritmul 
rata

neli-
pier-

Și 
do-

Petroșani, strada Mihai Viteazul 
nr. 11

încadrează prin transfer sau direct la~ț\utobaza 
secție de transport Iscroni ’

— TEHNICIAN PRINCIPAL NORMATOR 
pentru normarea activității auto-utilaje

La șantierele Petrila, Livezeni și Lupeni 
încadrează

- muncitori necalificați (bărbați) inclusiv 
pensionari cu limită de virstă pe o pe
rioadă de 3 luni
elevi și studenți (băieți) peste 17 ani 
împliniți (temporar pe perioada vacan
ței)
zidari?' ■ '

- instalatori sanitariști și încălzire
electricieni

la niveluri la fel de ridi
cate ca cele din anii '30. 
Problema actuală este că 
normativele existente în 
anii '30 și cele care apă
rau băncile și alte institu
ții financiare de riscuri 
sînt în curs de înlăturare. 
Instituțiile financiare se 
află tot mult în difi
cultate de a-și desfășura 
activitatea in acest me
diu nou de dereglare. în 
timp ce marile deficite 
guvernamentale vin în 
contradicție cu enormele 
necesități de împrumut ale 
corporațiilor și ale căror 
lichidități s-au înrăutățit.

deosebi pentru comunita
tea financiară, care consi
deră că deficitul guvernu
lui afnerican reprezintă 
cauza inflației și a ratei 

(mari a dobînzilor. Totuși, 
specialiștii în probleme 
monetare se tem că defici
tele din următorii doi ani 
n-ar trebui să aibă efecte 
in prezent asupra ratelor 
dobînzii pe termen scurt. 
Astfel, cei din Wai] Street 
nu pot explica mai bine 
decît alții de ce oamenii 
de afaceri și guvernul se 
află într-o astfel de con
curență intensă privind 
fondurile, cînd planurile 
de cheltuieli capitale au

a 
economiștilor consideră că 
reducerea deficitelor bu
getare ar fi mai eficientă 
decît orice altă măsură
pentru a se ; înlătura obs-, 
tacului financiar. Nu' este 
clar însă că un program 
de reducere a deficitului 
bugetar va rezolva proble
ma ratei înalte a dobînzi
lor, Pentru factorii politici, 
problema se pune altfel : 
deoarece economia se află 
într-un lung proces de
ieșire din inflație și din
implicarea guvernului, obs
tacolul financiar ar putea 
persista în anii '80 
cum șomajul, cu o 
formată din două cifre, a 
persistat in anii ’30.

mozaicari
Retribuția conform Legii nr. 57/1974. ■
Unitatea asigură chirie și încălzire gratui

tă pentru localnici, iar pentru nelocalnici spor 
de șantier de 10,5 la sută.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă (periodice) pe 
numele Hanacec cristian,

ANUNȚ DE FAMILIE

eliberată de Institutul de 
mine Petroșani, O declar 
nulă. (928)

așa 
rată

(AGERPRES)

Soția și rudele apropiate anunță cu adiiică duleo 
încetarea din viata a celui care a fost

PANCZER 1OAN
Mulțumim pe această cale tuturor celor care prirf 

prezență și flori au fost alături de noi. (922)
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