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programul nostru de muncă
Documentele Conferinței Naționale

Indsplîntrsa integrală a prevederilor de plan 
obiectiv prioritar pe agenda de lucru a 

întreprinderilor miniere
Realizarea integrală și ritmică 

a prevederilor de plan la producția 
de cărbune extras constituie, acum, 
la început de an 1983, obiectivul 
prioritar înscris pe agenda de lu
cru a conducerilor întreprinderilorL________

miniere, a tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

In ziarul de azi publicăm mă
surile întreprinse în acest scop de 
conducerea întreprinderii miniere 
Paroșeni.

Brigada dc investiții 
condusă dc Petru Ol
tean de la I.M. Bărbă- 
teni. a grăbit punerea 
în funcțiune a unui nou 
abataj 
tul 13, 
crările 
suitor 
cușul stratului, formația 
a realizat în luna pre
cedentă o avansare su
perioară sarcinilor 
12 ml.

frontal în stra- 
blocul X. La lu
de săpare a unui 
de aeraj în cul-

*ng. Emeric KOVACS, directorul i.M.

• RECUPERARE-RECONDIȚIONARE- 
REFOLOSIRE. Cit mai multă hîrtie-deșeu, re
dată circuitului economic !

• Rubrica

9 Cei mai 
pe anul 1982.

© Vești de

„Vă informăm".
(în pag. a 2-a)

SPORT
buni 10 sportivi ai Văii Jiului

la divizionarele de fotbal.
(In pag. a 3-a)

© Actualitatea in lume.
(în pag. a l-a)

Răspunzind prin 
de muncă sarcinilor 
bilite de Conferința 
țională a partidului
vind dezvoltarea bazei 
nergetice și de

fapte 
sta- 
Na- 
pri- 

e- 
și de materii 

prime, dind viață fără pre
get mobilizatorului îndemn 
al secretarului general al 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu 
mesajul de Anul Nou, 
dresat întregului 
popor, minerii din 
sectorului 
ricani acționează 
treaga energic 
pentru, sporirea ] 
de cărbune.

Am indici at
IV al anului precedent cu 
un spor substanțial ia 
producția de cărbune. Am 
început, practic, din luna 
decembrie ’82 să atingem 
producția planificată 
prima lună a acestui 
Biroul organizației 
bază, comuniștii au discutat 
in amănunt mobilizatoa
rele sarcini ce ne revin în 
acest al treilea an al cin
cinalului actual și am ho- 
tărît să acționăm cu mai 
multă responsabilitate mun
citorească, comunistă pen-

tovarășul 
din 
a- 

noștru 
cadrul 

III al minei U- 
i cu în- 
crea toace 

producției

trimestrul

în
an. 
de

tru sporirea producției, 
pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui. Prin a- 
plicarea inițiativelor „Con
tul colector de economii al 
sectorului”, „La fiecare to
nă de cărbune un kWh 

-economisit" vom căuta să 
valorificăm mai bine re
zervele de care dispunem 
in ceea ce privește recupe
rarea și refolosirea armă
turilor de mină, a diferite
lor piese și subansamble, 
vom contribui din plin la 
reducerea prețului de cost 
pc tona de cărbune.

Minerii de la Uricani, 
strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului 
general, mobilizați de 
demnurilc și chemările 
varășului N i c o 
Ceaușescu, sînt ferm 
rîți să traducă în 
mărețele obiective 
Congresului al Xil-lea 
partidului, să-și aducă 
contribuție substanțială 
asigurarea mai devreme 
independenței

țării noastre.

său 
în- 
to- 

a e 
hotă- 
viață 

ale 
al 
o 

la 
a 

energetice

1

a

Ioan COSTEA. 
secretar al organizației 

de bază 3/C, I.M. Uricani

anului 
Paro-

crea- 
p ro

șă 
pro-

Trimestrul I al 
’83 se află Ia I.M. 
șeni sub semnul unor exi
gențe sporite privind 
rea de noi capacități 
ductive, în măsură 
conducă la creșterea
ducției fizice la nivelele 
programate pentru acest 
an. Concret, în acest tri
mestru greu pentru co
lectivul nostru, trebuie să 
promovăm o serie de re
zerve de exploatare în pe- 
rimcttU noi — în stratul 5, 
blocul VI și stratul 5, blo
cul V — precum și să ur
gentăm punerea în func
țiune a unui panou din 
stratul 18, blocul I, a cărui 
pregătire a fost intîrzîată 
în împrejurările din ulti
mele luni. Pe stratul 5, în 
blocul VI, a și început în 
cursul săptămînii încheiate 
introducerea susținerii me
canizate, programul de

(Continuare în pag. a 2-a)

do- 
cu 

realiza 
peste

de oameni ai muncii de la I.M. l’e- 
seria succeselor pe frontul cărbunelui.

Fruntași în

în cărbune, 
majoritate 
unde vom 
lunare de

Paroșeni.

muncă politică dinamică, eficientă

Ion VULPE
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>
>

mării, 
in. sud. 
mai a-

axată toc- 
care deter- 

producti- 
Despre a-

ciorchinii 
sălășluiesc 

după căde- 
Din 

m edi
tată 

plăcutu-

vom 
oa- 

pro- 
fiecare schimb

suplimentar

(C .sfltl Pr, I

sporite pentru crearea 
capacități productive

măsuri pus în aplicare aici 
urmînd să asigure punerea 
în exploatare a abatajului 
cel tîrziu la începutul 
lunii februarie.

Avem de materializat 
un foarte amplu program 
de lucrări miniere de 
pregătire — 43 ml/zi — a 
cărui realizare asigură 
refacerea capacităților de 
producție, astfel ca in tri
mestrele II și III să putem 
extrage producții supe
rioare mediilor zilnice pla
nificate în acest an, recu
perând astfel pierderile 
de producție pc care le 
înregistrăm acum, la înce
put de an. Am pornit, sau 
sînt pe calc să fie puse în 
funcțiune, șase lucrări de 
înaintare 
tate în 
combine, 
avansări 
100 ml.

O preocupare de bază 
în acest context este pen
tru noi creșterea produc
tivității muncii în abataje
le in funcțiune, în special 
în abatajele de mare ca
pacitate mecanizate, din 
care urmează să extragem 
in acest an peste 53 la 
sută din întreaga produc-

realizarea sarcinilor la extracție

Colectivul 
trila, continuă 
Primele trei locuri ale întrecerii socialiste avînd ca 
țel materializarea dezideratului „Țării, cil mai mult 
cărbune !“, sînt ocupate, în ordine, de sectoarele de 
producție V, IV și II, care înregistrează plusuri de 
cărbune, de la începutul anului [a zi, de 1083, 789, 
și, respectiv, 1G3 de tone.

Scorușul solicită

în sprijinul producției

sentimental 
re- 

arhitecto-
> compo- 
revelatoa- 
r sui, dar 
unei ve-

• indivi- 
singur

PRIORITATEA PRIORITĂȚILOR
_ * A

cu nece- 
naționa- 

pregnan- 
Naționa-

In concordanță 
sitățile economiei 
le, subliniate cu 
ță de Conferința 
lă a partidului, cel de-al
treilea an al cincinalului 
ridică in fața organizației 
de partid a colectivului mi
nei Lupcni sarcini mobili
zatoare. Față de producția 
realizată în 1982, în acest 
an volumul de extracție va 

înregistra un spor de 233 000 
tone de cărbune — spor 
ce urmează să se realizeze 
pe seama creșterii 
ductivității muncii. i 
vitatea politică ce o 
fășoară in aceste zile, 
început de

organizațiile dc partid este 
firesc să fie 
mai pe factorii 
mină creșterea 
vității muncii.
ceastă activitate ne-au vor
bit cîțiva dintre secretarii 
dc partid din cadrul minei.

ALEXE FUBDUI, 
cretarul comitetului 
partid din sectorul 
„In luna decembrie 
nizațiile noastre de 
au dezbătut pe larg 
țiile de acțiune
realizarea exemplară a sar
cinilor de plan pe '83. Cu 
ocazia acestor dezbateri 
s-au conturat și angaja-

se
da

IV : 
orga- 
bază 

direc- 
pentru

pro- 
Acti- 
des- 

■ de 
an, organele și

meritele cu caro ne 
prezenta la adunarea 
menilor muncii. Ne 
punem ca
să extragă 
1500 de tone, deci să rea
lizăm un plus de G000 to
ne dc cărbune. Tot cu pri
lejul acestor adunări s-au 
elaborat, iar in recenta a- 
dunare a activului de 
partid pe sector, s-au de
finitivat programe concre
te dc lucru pe capacitățile 
de producție, pentru fieca
re formație, mai ales în 
coca ce privește folosirea 
la randament maxim a 
utilajelor din dotare, pre
venirea defecțiunilor elec-

tromecanicc, prin revizii 
și reparații executate 
timp și asigurarea piej 
dc schimb de rezervă 
cesare în cazul unor 
tervenții. Avem marele a- 
vantaj că in abatajele 
noastre mecanizate mun
cesc formații complexe, pc- 
licalificav.’ care stăpînesc 
deplin tehnologia de lucru, 
dotate cu tehnică modernă, 
capabile să extragă canti
tăți sporite de cărbune.' în 
orice caz, concomitent cu 
respectarea tehnologiilor

Blazonul
al unei localități se 
comandă prin 
nică, prin vreo 
nentă psihică 
re a locuitoriloi 
adesea „stema" 

urbane este 
Uzată ele un 

arbore, bine-____
înțeles, altul 
la munte, ai

ci m- 
pc malul 
nord sau 
sens, dar

tul la 
pie sau 
altul in 
în acest
Ies dorind să coboare clin 
munți frumosul natural 
în cotidianul străzii, den- 
drolcgii s-au pronunțat 
ferm. Pentru localitățile 
Văii Jiului, arborele or
namental care le-ar 
feri acel specific 
este scorușul. Pină < 
insă, i-au uzurpat 
copaci comuni, nu ; 
mira dacă pe lingă 
viile pletoase 
nil mediteraneeni la 
poalele Paringului am în- 
tilni plopul... canadian.

Arbore puțin preten
ds, scorușul incintă

con- 
loCal 

acum 
locul 
ne-ar 

i săl- 
sau casta-

privirea prin 
rubinii, care 
in ramuri și 
rea primei zăpezi, 
fructe se prepară 
camente și ceaiuri, 
deci îmbinarea 
lui cu utilul.
_________ Ce ne îm- 

IPTII______ P^lcflsă e-
fec.tuăm acest 

transplant 
dendrologic'? Scoruși e- 
xistă destui in Retezat și 
Vilcan, in Șurean și Pa
ring, pădurari și fores
tieri așișderea. Tinerii 
doritori să înfrumusețe
ze orașele și satele Văii 
Jiului ar putea pune ba
zele unei minuscule pe
piniere. Pină acum însă 
scorușul iși dezvăluie 
frumusețea doar prin el
icea exemplare rătăcite 
pe arterele principale din 
Cimpu lui Neag, Valea 
de Pești, Uricani și in 
parcurile... bucureștene.
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Cit mai multă hîrtie deșeu * redată 
circuitului economic 2

Pentru colectivul sec
ției de gospodărie comu
nală a E.G.C.L. Petro
șani, colectarea hîrtiei 
este oarecum o activitate 
auxiliară, dar de marc 
importanță economică. Fa
cem această 
nînd seama 
fiecare tonă 
lectată din 
nerelor, de 
verzi sau de pe 
salvează de la tăiere cinci 
arbori maturi, condu- 
cînd la economisirea a 
800 kWh energie electri
că. Rezultă deci că prin 
cele mai bine de 24,6 to
ne hîrtie adunată și pre
dată pentru a fi reintro
dusă în circuitul econo
mic, în anul trecut, mun
citorii de la salubritatea 
orașului Petroșani au 
dus cu mai bine de 
numărul arborilor ce 
buiau tăiați pentru 
bricarea cantității 
pective de hîrtie economi
sind totodată aproape 
20 000 kWh energie elec
trică, energie pe a cărei 
reducere se pune atit de 
mare accent la nivel na
țional.

afirmație ți- 
de faptul că 
de hîrtie co- 
jurul contai- 
pe zonele 

străzi

re- 
130 
tre-
fa- 

res-

Exigențe sporite pentru crearea
Comparată cu planul pe 

anul trecut - 
de kilograme 
tea de 24 600 
colectată și predată 
colectivul secției 1 
zintă o depășire de 
kilograme. Deoarece 
semnate cantități de 
tie se irosesc prin

de 22 000 
- cantita- 
kilogramc 

i de 
repre- 

2000 
în- 

hîr- 
a-

RECUPERARE 
7EC0NNTI0NARE 
tkEFOLOSIRF

prinderea lor în contai
nere de către copii sau 
unele persoane ce nu a- 
preciază valoarea econo
mică a acestei hîrtii ape
lăm și pe această cale 
la locuitorii orașului nos
tru să combată această 
practică ce poluează at
mosfera localității, dete
riorează containerele 
transformă în scrum 
șeurile de hîrtie atit 
valoroase. „Privind 
perspectivă, ne 
tovarășul Petru
na. șeful secției de gos
podărie comunală

Și 
de- 
de 
în 

spunea 
Costi-

de noi
(Urmare din pag. 1)

colectare 
cartierele 
ca de alt-

E.G.C.L. Petroșani, in
tenționăm să amplasăm 
containere pentru colec
tarea hîrtiei în apropie
rea marilor complexe co
merciale cum ar fi de e- 
xemplu magazinul uni
versal „Jiul", în cartie
rul Aeroport, piața ora
șului și altele".

Resursele de 
a hîrtiei din 
orașului nostru,
fel a tuturor localităților 
Văii Jiului, sînt departe 
de a fi epuizate. Dovedesc 
acest lucru, însemnatele 
cantități de Hîrtie arun
cată în containere, în ju
rul lor, pe zonele verzi 
ba chiar pe străzi șl tro
tuare. Și pentru a stîrpi 
această practică a poluă
rii localităților noastre, 
trebuie să-și spună răspi
cat cuvîntul opinia pu
blică. Oriunde ne-am a- 
fla se cuvine să luăm a- 
titudine împotriva celor 
ce pătează fața orașului 
nostru fie și cu un muc 
de țigară sau un bilet de 
autobuz.

ție de cărbune a minei. 
Măsurile pe care le între
prindem în acest scop sînt, 
în principal, de natură or
ganizatorică și 
ră. Vreau 
nu putem 
faptul că 
un număr
țiuni electromecanice, cau
zate de ruperi de lanț, ar
deri de motoare în abata
je frontale, la combine. 
Ne-am confruntat cu pre
siuni excesive în capaci
tățile productive din 
noul 10 sud. Dar stă 
putința noastră să depă
șim aceste neajunsuri și 
să intrăm într-un ritm ca
re să ne asigure realizarea 
integrală 
de lucru stabilit 
luna
I.

Cu 
țiilor 
cat și U.T.C. acționăm

disciplina- 
să subliniez că 

fi mulțumiți cu 
am înregistrat 
ridicat de defec-

ianuarie și

pa
in

a programului 
pentru 

trimestrul

sprijinul 
de partid,

organiza- 
de sindi-

capacități productive
vederea întăririi discipli
nei, slabă la început de 
an, cînd s-au înregistrat 
multe absențe nemotivate 
și foi de boală. îmbunătă
țind starea disciplinară 
am reușit să mărim plasa
rea în abataje de la 320 
posturi în prima zi de lu
cru a anului, la peste 360 
în ultimele zile, dar tre
buie să creștem plasarea 
la nivelul planului. Sînt 
preconizate măsuri pentru 
ă completa efectivele în 
această lună cu un număr 
de 50 de posturi.

Față de luna ianuarie 
scontăm să creștem pro
ducția medie zilnică în 
luna februarie cu 300 de 
tone și să păstrăm același 
ritm de creștere în conti
nuare. învingînd greută
țile inerente determinate 
de trecerea exploatării din 
stratul 13 în stratul 5, 
concentrîndu-ne interesul 
în actuala etapă spre crea
rea de noi capacități pro- 

. ductive asigurăm condiți
ile de bază ale realizării 
planului anual la produc
ția fizică de cărbune.

Revelionul lucrătorilor
din alimentația publică

La sfîrșitul săptămînii 
trecute, potrivit unei tra
diții formate de-a lungul 
anilor, a avut loc revelio
nul lucrătorilor din ali
mentația publică, al ace
lor oameni care s-au stră
duit să creeze în noaptea 
de la cumpăna anilor o 
ambianță plăcută în res
taurante. Aceste sărbă
tori au fost organizate la 
restaurantul „Parîngul" 
din Petroșani și cantina- 
restaurant din Vulcan, un
de au participat peste 300 
de oameni ai muncii din 
alimentația publică. Odată 
cu intrarea în noul an, ei 
au sărbătorit rezultatele c- 
conomice bune 
încheiat anul 
I.C.S.A.—A.P. 
s-au înregistrat 
substanțiale ale 
rilor economico-financiari: 
peste 11 milioane lei la 
planul de desfacere, peste 
2 milioane lei la beneficii, 
coeficientul rentabilității

D. CRISAN

(Urmare din pag 1)

La compartimentul 
C.T.C. interfazic din a- 
telierul de tricotat de 
la întreprinderea de tri
cotaje Petroșani, mun
citoarele Florența Nițu- 
lescu. Lina Hamciuc și 
Niculina Grigore. ur
măresc cu atenție fieca
re produs care urmează 
să părăsească fluxul 
tehnologic pentru 
tricotajele realizate 
Petroșani să corespun
dă tuturor exigențelor.

Foto : Șt. NEMECSEK

de lucru și exploatarea la 
parametrii superiori a uti
lajelor din dotare, avem 
în centrul atenției comple
tarea și perfecționarea per
sonalului, plasarea optimă 
a fronturilor de lucru. în 
trimestrul trecut sectorul 
nostru a primit 50 de oa
meni nou încadrați. Urmă
rim ca acești oameni să 
aibă condiții optime de 
stabilizare, de integrare în 
exigențele muncii în sub- 
tei an, să se califice și să 
se specializeze în formați
ile de bază pentru a se 
ridica la nivelul cerințelor 
pe care le ridică planul pe 
acest an. Sint acțiuni prin 
care urmărim tocmai creș
terea continuă a producti
vității muncii, calea prin
cipală de realizare a sar
cinilor de extracție. Pot să 
spun că pe baza pregătiri
lor făcute, în luna decem
brie am reușit să facem o 
repetiție generală pentru 
noul an ; am realizat pro
ductivități medii în abata
jele sectorului de 
tone/post iar, pe 
bază, am atins nivele 
extracție de peste 2 250 to
ne pe zi și am depășit pla
nul cu 4 235 tone de căr
bune și, ceea ce e mai im-

portant, am demarat bine 
și în acest an. în continua
re, prin tot ce întreprin
dem, urmărim întărirea 
spiritului de responsabili
tate în fiecare brigadă, în 
rîndul personalului auxi
liar. în acest scop am re
vizuit structura forțelor 
de partid pe schimburi și 

■ locuri de muncă, am sta
bilit sarcini precise comu-

tim capacități noi 
vor intra în funcțiune în 
trimestrul II. Deci, capa
cități avem. Direcția prin
cipală de 
realizarea 
extracție 
creșterea 
muncii. Pentru aceasta 
punem accent pe respecta
rea tehnologiilor de lucru,

acțiune 
nivelului 
prevăzut 

productivității

pentru 
de 

este

rîndul formațiilor de 
cru, urmărind întărirea 
răspunderii întregului co
lectiv față de realizarea 
ritmică a producției pla
nificate, creșterea eficien
ței întregii noastre activi
tăți".

ANTON BUZAȘ, secre
tarul organizației de bază, 
sectorul XI: „Anul 1983
pune în fața colectivului

10—11
această 

de

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
nostru sarcini deosebite 
— darea în funcțiune a 
unor obiective care condi
ționează în mod hotărîtoi- 
realizarea creșterilor de 
producție ale minei pe a- 
cest an și întregul cinci
nal, cum sînt: finaliza
rea lucrărilor din prima e- 
tapă de punere în funcțiu
ne a puțului principal cu 
schip pentru colectarea 
pioducției de la orizontul 
400, pregătirea punerii în 
funcțiune, a orizontului 
300, a magistralei de 530 
m pe acest orizont, execu
tarea a două silozuri, toa
te galeriile direcționale 
de pe orizontul 360 aferen
te sectorului IV. în total,

nou-

se- 
de

II :
secto-

niștilor pentru a acționa 
cu inițiativă și răspunde
re în vederea valorifică
rii superioare a potenția
lului sectorului nostru, pe 
măsura exigențelor 
lui an".

DORU GAVRILA, 
cretarul comitetului 
partid din sectorul 
„Producția zilnică a
rului nostru este superioa
ră cu 50 de tone față de 
cea realizată în anul tre
cut. Dispunem de capaci
tăți de extracție suficien
te. în aceste zile va porni 
un nou abataj frontal, do
tat cu combină de tăiere, 
pe stratul 5, blocul II, iar 
în stratul 3 felia II, pregă-

întărirea disciplinei, per
fecționarea cadrelor. O 
mare rezervă pentru creș
terea producției o consti
tuie folosirea de către în
tregul personal productiv 
și de deservire a celor 6 
ore de lucru, precum și 
combaterea nemotivatejor 
care ne-au provocat în a- 
nul trecut multe greutăți. 
Dacă nu aveam cîte 
de nemotivate lunar — 
asta modest spus — am 
încheiat anul trecut cu

90
Și 
fi 
o 

producție de cel puțin 5000
tone mai mare. Iată „fron
tul de lucru" al activității 
de partid, al muncii poli
tice pe care o desfășurăm 
prin membrii de partid în

IAR- 
de 

din 
o

cu care au 
1982. La 

Petroșani 
depășiri 

indicato-

un volum de lucrări 
peste 33 milioane lei. 
vem în sector brigăzi 
mare profesionalitate, 
o bogată experiență, 
cele conduse de Dionisie 
Zoia, Costică Neguț, Gheor- 
ghe Toma, Petru Madaraș; 
majoritatea minerilor noș
tri sînt policalificați și 
specializați pentru lucră
rile de mare complexitate, 
capabile să promoveze teh
nologiile moderne. Mă re
fer, bunăoară, la mecani
zarea lucrărilor de săpare 
a silozurilor, folosirea co- 
fragului mobil la betona- 
rea acestora, extinderea 
susținerii galeriilor cu pa
nouri prefabricate, execu
tarea galeriilor de cerceta
re cu combina Dosko etc. 
Toate aceste tehnologii și 
procedee moderne vor con
tribui la sporirea vitezelor 
de avansare, a producti
vității muncii, la respecta
rea termenelor de dare în 
funcțiune a obiectivelor. 
Acestui scop îi consacrăm 
toate acțiunile, munca po
litică desfășurată în for
mațiile de lucru, întărirea 
răspunderii, a rolului co
muniștilor în mobilizarea 
întregului colectiv la o ac
tivitate responsabilă, de î- 
naltă calitate și eficiență".

de 
A- 
de 
cu 
ca

@ O NOUA SERIE 
viitori conducători auto 
a început cursurile școlii 
de șoferi amatori. Deci îi 
întîlnim de azi pe arterele 
de circulație ale munici
piului nostru. După șase 
săptămîni de școală și 
după trecerea examenului 
de conducători auto, îi 
vom avea ca parteneri de 
trafic. Pînă atunci le urăm 
succes 1

• SPORTUL DE 
NA. Parîngul, pîrtia 
schi cea mai mare 
Valea Jiului, cunoaște 
mare afluență de amatori . .. , •—x șj

ti- 
din 

țării.
sînt 
cei

ai sporturilor de iarnă 
iubitori ai muntelui, 
neri și vîrstnici veniți 
diferite colțuri ale 
Mulți dintre aceștia 
dornici să trimită la 
dragi, cunoscuți, diferite 
vederi despre masivul Pa
ring și amenajările fru
moase din zona noastră 
montană, dar caută în za-

dar aceste ilustrate pentru 
că ele lipsesc cu desăvîrși- 
re. Cine va rezolva pro
blema ?

• O VESTE bună pentru 
cei ce îndrăgesc drumeți
ile montane: formația
„Salvamont" din Lupeni, 
care recent a fost dotată 
cu materialele necesare 
intervențiilor operative și-a 
sporit și gama posibilități
lor de prim-ajutor. Aceas
ta datorită înzestrării for
mației cu o autosalvare

echipată cu aparatură mo
dernă de reanimare și 
personal medical. adecvat. 
Este prima formație „Sal- 
vamont" din țară care dis
pune de o astfel de dotare 
medicală atit de necesară 
uneori în intervențiile de 
salvare în condiții de izo- ■ 
la re.

lucrările Ia blocurile anu
lui ’83. Cel dinții' obiectiv 
a cărui trasare s-a făcut 
a fost blocul 86, cu două 
scări și 32 apartamente. în 
aceste zile aici se lucrează 
la fundații.

• LOCUINȚELE ANU
LUI *83. Odată cu ultimele 
finisaje 
cate în 
in noul 
rașului

la blocurile ridi- 
cursul anului 1982, 
centru civic al o- 

Petrila au început

• CLUBUL DE VACAN
ȚA VA OFERĂ... mîine, 
ora 10 la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei, în 
cadrul clubului de vacan
ță din Vulcan o dezbatere 
pe tema „Filmul, mijloc

fiind și el depășit cu 0,82 la 
mărfuri alimentare și cu 
0,90 la alimentație publică.

O situație similară este 
și la I.C.S. Mixtă Vulcati, 
unde planul de desfacere 
a fost depășit cu peste 4 
milioane lei. Sînt rezulta
te obținute prin efortul 
tuturor lucrătorilor din 
comerț care, într-o atmos
feră de voie bună, împreu
nă cu invitații lor, actori 
și artiști amatori, și-au săr
bătorit însăși munca lor. 
Sub aceste auspicii, de 
bun augur în noul an, lu
crătorii din alimentația 
publică și-au petrecut „Re
velionul ’83".

s-a încheiatRecent 
cursul de perfecționare a 
șoferilor 
motopompiști ai 
ilor civile de pompieri din 
cadrul obiectivelor econo
mice și localităților mu
nicipiului Petroșani. în 
cele 10 zile de instruire, 
cursanții s-au edificat asu
pra normelor de exploata
re și întreținere corectă a 
tehnicii speciale din dotarea 
F.C.P. pentru a fi în 
re, în orice clipă, să 
mînuiască, iar utilajul 
răspundă solicitărilor 
capacitatea lui maximă. 
Dovada însușirii de către 
candidați a cunoștințelor 
cuprinse în temele teo
retice și practice o consti
tuie faptul că toți au rus- 
ținut testele în fața corni* 
siei de specialitate, 
declarați promovați, 
remarcat cursanții 
Munteanu, Ioan Toma. Pe
tru Codreanu, Nicolae Bulz, 
Ovidiu Ernuță, toți de la 

obținut 
puncte 

locul

și mecanicilor 
formați-

sta- 
ci 

să 
la

fiind
S-au 

Vasile

I.U.M.P., care au 
fiecare cîte 40 de 
din 40 posibile. Pe 
al doilea s-au situat cursan- 
ții de la I.M. Vulcan — 
Daniel Tonesc, Aurel Ma- 
rica. Alexandru Varga —, 
cu cîte 39 de puncte fie
care, iar pe locul III, re
prezentanții F.C.P. de la 
întreprinderea de confec
ții Vulcan — Trandafir U- 
drea și Radu Cojocaru.

Ioan JITEA, 
corespondent

IAcțiunea, I 
„Amfiteatrul | 

i

I 
I I
I

de educație patriotică 
revoluționară”, 
cuprinsă în 
artelor” va fi însoțită de
proiecții cu filme din crea
ția cinematografică româ
nească.

Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE
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care 
cins-

A tost dilicil ca 
numeroșii sportivi 
municipiul nostru 
au reprezentat cu 
te Valea Jiului în între
ceri internaționale sau 
cu caracter republican 
să se aleagă cei mai 
buni 10 dintre cei buni. 
De fapt cei 10 sînt 11 
și vom vedea și moti
vul, lecturînd scurtele 
explicații ce însoțesc 
pozele sportivilor frun
tași ai Văii.

6. LEONTIN CIORTAN, 
a cucerit numeroase ti
tluri de campion na
țional la navomodelism. 
Este marele sufletist al 
echipei și, împreună cu 
Frideric Csaszar, face 
parte din lotul național 
de navomodele.

1. IOAN Bl'CAN.
ani in șir jucător de bază 
al echipei de rugby Ști
ința Petroșani și com
ponent al lotului națio
nal care ne-a adus atî- 
tea satisfacții in con
fruntările internaționa-

6. FRIDERIC CSA
SZAR, din cadrul secției 
de navomodelism a C.S. 
„Jiul" Petroșani a adus 
și anul trecut în Valea 
Jiului numeroase ti
tluri de campion națio
nal.

2. DORINA DAMIAN, 
componentă a secției 
de tir cu arcul de la 
Asociația sportivă „Mi
nerul" Aninoasa, cam
pioană și recordmană 
republicană Ia junioare, 
care face parte din lo
tul olimpic.

7. IOSIF CAVAI 
gerul" păzitor al porții 
simpatizate*! noastre e- 
chipe de fotbal „Jiul" 
Petroșani, proaspătul 
laureat cu titlul de 
Maestru al Sportului, 
nelipsit nici din topul 
trecut dintre primii 10 
sportivi ai Văii.

3. RITA GIIEORGIII- 
A, se numără printre 

sportivele cu care se 
mîndrește ti nara Aso
ciație sportivă „Ilidro- 
inin" Petroșani. Cam
pioană națională de se
nioare la sanie, ca face 
parte din lotul nostru 
olimpic.

8. ARON CÎNDEA, nu 
și-a dezmințit talentul 
dublat de strădanie și 
forță. Făcînd parte din 
secția de lupte a C.S.Ș. 
Petroșani a cucerit 
anul trecut titlul 
campion național 
juniori.

Ș< 
de 
de

■1. VASILE TAMAȘ, ve
teranul și antrenorul 
arcașilor de la „Mine
rul" Aninoasa, 
republican și 
nent
Deci

campion 
compo- 

al lotului național, 
doi arcași pe pri- 
patru locuriinele

9. DANIELA PADURA
RU, din secția de tenis 
de masă a C.S.Ș.—C.F.R. 
Petroșani reprezintă cu 
cinste Valea Jiului în 
lotul național de ju
nioare al țării la aceas
tă disciplină sportivă.

5. LIVIA G1IEORGHI- 
ȚA, sora Ritei, face 
parte din Clubul spor
tiv școlar Petroșani, 
este campioană națio
nală de junioare la sa
nie și componentă 
lotului olimpic.

este

tară

IUDITII KACSO,

campioană universi

la schi alpin. Face

parte din puternicul

club sportiv studențesc

Petroșani.

Un frumos debut al festivalului 
sporturilor de iarnă la Straja
Duminică, pe pîrtia din 

apropierea cabanei „Stra
ja" — Lupeni s-a desfă
șurat prima etapă, de ma
să, a Festivalului sporturi
lor de iarnă din Valea Jiu
lui. Organizată de Consi
liul municipal pentru e- 
ducație fizică și sport, sub 
egida Daciadei, această 
tradițională întilnire a 
scl|iorilor s-a bucurat de 
jo reușită deplină. Datorită 
sprijinului primit din par
tea A.S. „Minerul", condu
cerii I.M. Lupeni, a pre
zenței neobosite „la dato
rie" a oamenilor din sub- 
ordinea lui Mircea Șuba, 
și Eugen Vasiu, instalați
ile de telescaun și teleschi 
au funcționat ireproșabil, 
iar cabana a oferit condi
ții optime de cazare.

Zăpada a fost „mică" în 
strat subțire, în compara
ție cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Dar marea 
pasiune pentru schi a ali
niat la start un mare nu
măr de concurenți. Puter
nic marcați de „proba de 
foc" a primului concurs o- 
ficial, concurenții au stră
bătut 30 de porți în două 
manșe de slalom, pe o dis
tanță de circa 200 ml și o 
pronunțată diferență de 
nivel. La buna desfășurare 
a concursului au contribuit 
în egală măsură ziua în
sorită și numeroșii arbitri, 
proaspeți absolvenți ai 
cursului organizat în a- 
cest an la Lupeni ca și 
linia telefonică montată 
între start și sosire.

După o aprigă dispută, 
într-o atmosferă de depli
nă sportivitate, s-au stabi
lit câștigătorii 1

Copii mici, fete, locul I 
Narcisa Dvorac, II Melin
da Nivelt, III Ecaterina Di- 
nicu ; băieți : I Marius Pol- 
gar.

Copii 13—14 ani, fete I 
Camelia Sigyarto, II Ange
lica Vraja, III Cristina Fil- 
dan ; băieți, locul I Florin 
Bar. Juniori, fete, I Mirela 
Stănescu, II Rad Tiberica, 
băieți, 1 Ștefan Sofolvy. 
Seniori 19—30 ani, fete, lo
cul I Gabriela Pică ; bă
ieți, locul I Iosif Huda.
WZZZZ/ZZZZZZ/ZZZ///Z/Z/ZZZ////ZZ»

SCHI
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ!

Seniori, 30—40 ani, locul 
I Iosif Schict. La proba de 
fond, juniori, locul I a 
fost ocupat de Ionel loan, 
iar la seniori de Eduard 
Hențoiu.

Au participat concu
renți din Uricani, Lupeni, 
Vulcan și Petroșani. Cîști- 
gătorilor le-au fost înmî- 
nate diplome și premii în 
echipament pentru sport.

Cîteva concluzii, după 
desfășurarea acestei prime 
confruntări a schiorilor din 
Valea Jiului ni le-a furni
zat tovarășul Dorin Borza, 
vicepreședinte al C.M.E.F.S. 
Petroșani : „Din punctul
de vedere al nivelului de 
pregătire s-au constatat u- 
nele deficiențe. Dincolo de 
emoțiile și dorința de a- 
firmare firească la copiii 
de la A.S. „Pionierul" Lu
peni, speranțele de viitor 
ale schiului nostru de per

formanță s-au constatat 
unele rămîneri în urmă la 
capitolul pregătire. Evi
dent că frumoasa dotare 
actuală de la Straja, im
pune mai multă preocupa
re pentru pregătirea sub 
toate aspectele a concu- 
renților. în perioada ime
diat următoare, avînd în 
vedere bogatul sezon com
petițional, este necesară o 
intensificare a pregătirii 
de specialitate a micilor 
schiori, fără a neglija pro
blema tehnică a menține
rii formei sportive la ni
velul ridicat al viitoarelor 
competiții.

Noul an competițional de 
schi a marcat Ia Straja și 
un alt eveniment impor
tant. Neobosiții „tineri", 
meseriașii-pensionari A- 
dalbert Kato, Iosif Racolța, 
Bela Pleșa au pus în func
țiune un schilift de la 
stația de sus a telescaunu- 
lui pînă lingă punctul tri
gonometric „Vîrfu lui Mu- 
tu“. Acesta pune în va
loare o nouă pîrtie de 
schi, propice organizării 
unor probe alpine și de 
fond, pe versantul nordic, 
dintre stîne, dar și ușu
rează considerabil acce
sul „pe schiuri" pînă în 
curtea cabanei „Straja". 
Sincere felicitări acestor 
oameni inimoși care înno
bilează cu prezența lor 
muntele, oferind iubitori
lor sporturilor de- iarnă 
noi și tot mai bune condi
ții de practicare modernă 
a schiului.

Viorel STRĂUȚ

JIUL PETROȘANI
Mai grăbiți ca în alți 

ani, fotbaliștii „Jiului" 
au început „încărcarea 
bateriilor" încă din 6 
ianuarie, la cîrmă avînd 
tandemul Ladislau Vlad 
— Gogu Tonca. Pînă- 
sîmbătă se vor efectua 
zilnic cîte două antre
namente, dintre care u- 
nul de forță, în sala de 
sport a I.M.P. Va urma 
o perioadă de două săp- 
tămîni la Valea de Pești, 
cu cîte două-trei antre
namente pe zi, pentru îm
bunătățirea condiției fi
zice. După un joc de a- 
comodare (cu un parte
ner nedecis încă), la Lu
peni sau Petroșani, „Jiul" 
va efectua un scurt tur
neu de 4—5 partide cu 
echipe din jurul Sibiului 
sau din Banat. Progra
mul pregătirilor va cu
prinde și participarea la 
o competiție amicală, în 
care, pe lîngă studenții 
timișoreni, în postură de 
gazde, își dispută șansele 
„Corvinul", A.S.A. Tg. 
Mureș și U.T.A. Sezonul 
competițional va debuta 
la 23 februarie la Timi
șoara, prima etapă de 
cupă la care sînt angaja
te divizionarele A.

Cît privește lotul, s-a 
renunțat la Sălăgean, re
venind între portari Ho
man („Minerul" Lupeni), 
în urma schimbului cu 
I. Grigore. Au fost legi
timați înaintașul Guda 
(„Dinamo-Victoria" Bucu
rești), portarul Racolțea 
(„U“ Craiova), și-a expri
mat dorința de a reveni 
sub culorile „Jiului", Do- 
san („Aurul" Brad). Lăs- 
coni, aflat în perioada 
satisfacerii stagiului mili
tar a fost cedat pînă în 
vară divizonarei A Chi
mia Rm. Vîlcea, pentru 
ca apoi să revină la clu
bul care l-a lansat. Se 
duc tratative cu unii ti
neri jucători din eșaloa

ne inferioare, care și-au 
legat speranțele consa
crării de prima formație 
a minerilor din Vale. în 
zilele următoare se va 
definitiva programul pre
gătirilor, noutățile ivite 
vor fi comunicate la timp.

„MINERUL"LUPENI
Ing. Petre Libardi și 

Iosif Rus, în calitate de 
antrenori, își cheamă as
tăzi elevii la primul an
trenament, perioada de

Vești de la 
divizionarele 
de fotbal

acomodare (zece zile) ur- 
mînd să se desfășoare la 
Lupeni. între 21 ianuarie 
— 4 februarie, fotbaliștii 
mineri vor fi cazați la 
hotelul „Afrodita" din 
Băile llerculane, conti- 
nuînd pregătirea cen
tralizată. A fost definiti
vat programul întîlniri- 
lor de verificare cu 11 
parteneri din diviziile A, 
B și C. Se anunță puține 
remanieri, de fapt două 
schimburi de jucători cu 
„Jiul" — în locul lui 
Coca și Homan au venit 
Sălăgean și I. Grigore. 
Cu toate că se confruntă 
cu lipsa de echipament 
(fonduri există, dar nu 
și unele materiale spor
tive în magazine), fotba
liștii „Minerului" își ma
nifestă ambiția de a re
peta performanța din 
tur, mai precis promova
rea în divizia secundă, 
în acest sens, o declara
ție a decanului de vîrstă 
a echipei, fundașul cen
tral Gheorghe Burdan- 

giu (35 de ani), care a 
trăit, în scurta vacanță, 
fericitul eveniment al 
căsătoriei cu Nadia Mi
ron, fiică de miner din 
Uricani.

— Sperăm să readu
cem bucuria în inimile 
suporterilor noștri, să 
cîștigăm seria a IX-a a- 
poi, cu acest vis împlinit, 
deși mă simt excelent, 
mă gîndesc la cuiul în 
care să agăț ghetele.

„MINERUL-ȘTIINȚA" 
VULCAN

Noul sezon oferă prilej 
de afirmare noilor con
duceri ale asociației (ing. 
Cristian Dinescu, director 
tehnic) și secției de fot
bal (Al. Trestian). De a- 
semenea, ca întotdeauna 
chemat la greu, antreno
rul ing. Nicolae Bulbu- 
can, alături de Nicolae 
Chiceanu, va încerca să 
lipezească situația echi
pei în clasament, deo
camdată dificilă — locul 
9, minus 2 in clasamen
tul adevărului, golave
raj negativ. în plus se 
anunță partide grele < iț 
fruntașele seriei a IX-a 
din Deva, Orăștie, Aiud 
și Alba Iulia, toate pe 
teren propriu. A primit 
transferul Chițac pentru 
„Aurul" Brad, din cam
pionatul județean se în
cearcă promovarea lui 
Onofrei („Sănătatea" Vul
can), precum și transfe
rul lui Ciorăscu (C.S.M. 
Dobreta Tr. Severin). 
Semnalul pregătirilor se 
va da astăzi, perioada a- 
cumulărilor fizice durînd 
pînă la sfîrșitul lunii. Se 
preconizează ca, între 1— 
15 februarie, să se desfă
șoare un cantonament la 
Geoagiu-Băi după care 
vor fi abordate șase par
tide de verificare cu di
vizionare C și B.

Ion VULPE
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Acțiuni în favoarea păcii
și dezarmării

tru
rea
dere, pentru întărirea păcii
mondiale.

reluarea și consolida- 
cursului spre destin-

La a- 
mani- 

au 
de re-

oamcnilor

HELSINKI (Agerpres). 
în orașul Tampere s-au 
încheiat, duminică, lucră
rile Conferinței reprezen
tanților oamenilor muncii 
din Finlanda consacrate 
luptei pentru pace, destin
dere și dezarmare, 
ceasta importantă 
testare pentru pace 
luat parte peste 200 
prezentanți ai
muncii din toate colțurile 
țării. Un loc central în 
dezbaterile conferinței a 
fost acordat activizării 
luptei partizanilor păcii 
din Finlanda pentru opri
rea cursei înarmărilor, 
pentru promovarea unor 
măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pen-

*
WASHINGTON (Ager

pres). Concomitent cu ac
țiunile fără precedent în
registrate în Europa occi
dentală împotriva cursei 
înarmărilor și a pericolului 
de război se extinde con
siderabil și mișcarea pen
tru pace din Statele Uni
te. a declarat Frank Chap
man, membru al Comite
tului executiv al Consiliu
lui pentru pace din 
Această mișcare, a 
el, cuprinde acum

S.U.A.
spus 
toate

păturile societății 
cane, precum și un 
număr de diverse 
zații cu concepții 
gice diferite, dar 
eași dorință de a 
cursa înarmărilor, 
ritatea populației 
ideea înghețării ; 
lor militare, ca un 
pas spre realizarea dezar
mării, a spus Frank Chap
man. în ultimul timp, a 
relevat el, tot mai multe 
organizații sindicale ni se 
alătură in presiunile efec
tuate asupra Administra
ției pentru a transforma 
industria militară într-o 
industrie dc pace.

ameri- 
mare 

organi- 
ideolo- 

cu ace- 
stăvili 
Majo- 

sprijină 
arscnale- 

prim

STUDENȚII ȘI ELEVII 
de liceu palestinieni din 
Nablus, oraș din nordul 
Cisiordaniei, teritoriu o- 
cupat de Israel, au orga
nizat o manifestație cu o- 
cazia „Zilei Martirilor",

scandind lozinci în spriji
nul Organzației pentru E- 
liberarea Palestinei.

VALUL DE FRIG 
care s-a abătut asupra re
giunilor nordice ale Indici 
a provocat moartea a 287 
dc persoane. în 
în care vîntul 
continuă să bată 
munții Himalaya,
rologii au prognozat 
ninsori in nordul Indiei. 
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FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Hercule cuce
rește Atlantida ; Unirea: 
Misterele de la castel.

LONEA : Nici măcar
n-ați visat.

AN1NOASA : Julek.

„Respingerea rachetei MX
(„NEW YORK TIMES")

fruntea coloanei de 
nambuli — și acoperindu-i 
pe aceștia de acuzațiile de 
trădare — se află trei 
dintre cei cinci membri 
ai comandamentului Ma
relui Stat Major Mixt al 
forțelor armate. Cît des
pre țară, cu care amenin
ță președintele Reagan — 
tocmai dc țară au fost re
cent mandatați acești le
gislatori recalcitranți (este 
vorba de alegerile legis
lative dc la 2 noiembrie 
'82 — n. tr.). Domnul Rea
gan este un strălucit pro
motor al reducerilor de 
take,, însă acest talent nu 
poate fi reaplicat ca să 
vinzi un armament costi- 

. sitor și doctrine strategice 
inadecvate unei țări care 
se clatină, amețită sub cea 
mai grea recesiune din ul
timii 40 de ani.

Slăbiciunile Americii nu 
sînt, în primul rînd, mili
tare, cum susține președin
tele. Ele sînt, mai presus 
de orice, economice și, sub 
aspecte pe care el le-a în
răutățit. ideologice. Dis
puta privind MX este un 
simbol al acestui dezacord 
asupra pericolelor cu care 
ne confruntăm.

(„AGERPRES")

Cînd unui președinte al 
Statelor Finite i se refuză 
un sistem de arirff' nu
cleare, despre care el spu
ne că este vital pentru se
curitatea națională și stă
vilirea înarmărilor nuclea
re, el își pierde in măsură 
considerabilă din autori
tate pe plan intern și ex
tern. Acesta și este moti
vul pentru 
nu s-a mai 
în Camera 
ților să fie 
ta MX. Acesta este, de a- 
semenea, motivul pentru 
care reacția cîntărită a 
președintelui în săptămî- 
nile viitoare va marca pro
fund președinția sa.

Prima reacție a domnu
lui Reagan a fost — este 
de înțeles — de mîndrie 
rănită și amenințare, 
spune că legislatorii 
au refuzat să se pripească 
să producă MX-ul „au op
tat să pășească în viitor ca 
niște somnambuli", 
nînd țării și 
dușmanii. Acum el 
aducă lucrurile în 
țării".

Insă președintele 
putut să analizeze exhaus
tiv implicațiile acestei 
reacții. Mărșăluind în

som a

11 ianuarie
— La Damasc încep lucrările Adunării generale 

agențiilor de presă arabe (11—12 ianuarie).
— Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze

Zhao Ziyang, sosește într-o vizită în Tanzania (11— 
15 ianuarie).

— Primul ministru canadian, Pierre Elliott Tru
deau, începe q vizită de trei zile în Indonezia.

12 ianuarie
— Președintele Republicii Franceze, 

turneu în Africa 
(12—18 ianuarie).

ceva
ca

care așa
întîinplat

Reprczentan- 
blocată, rache-

Mitterrand, începe un 
Togo, Benin și Gabon)

13 ianuarie
— La Porto Meira

Francois 
(va vizita .

El
care

dău-
favorizîndu-i 

are să 
fața

n-a

întîlnirea 
dintre președintele Braziliei, Joao Baptista de Fi
gueiredo, și președintele Argentinei, Reynaldo Big- 
none.

— Primul ministru al Suediei, Olof Palme, în
treprinde o vizită în Norvegia.

14 ianuarie
— Primul ministru al Canadei, Pierre Elliott 

Trudeau, sosește într-o vizită oficială în Filipinc 
(14—16 anuarie).

15 ianuarie
— Congresul preelectoral al Partidului ecologist 

din R.F.G. (15—16 ianuarie).
— Premierul Consiliului de stat al R.P. Chineze. 

Zhao Ziyang, începe o vizită în Kenya (15—16 ia
nuarie).

16 ianuarie
— Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., An

drei Gromîko, va face o vizită oficială în R.F. Ger
mania (16—18 ianuarie).

— Premierul canadian, Pierre Elliott Trudeau, 
sosește intr-o vizită oficială în .Japonia (16—19 ia
nuarie).
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Tineretul în tarile capitaliste — 
un viitor tot mai sumbru

Realitățile lumii capita
lului afectează grav con
diția umană, în primul 
rînd tineretul. Un adevărat 
flagel îl constituie șoma
jul. însoțitor permanent al 
capitalismului, șomajul a 
căpătat în prezent aseme
nea dimensiuni, îneît se 
poate vorbi de o veritabilă 
criză a ocupării forței de 
muncă. Prin actualele sale 
trăsături — caracter de 
masă, durată, noi forme 
de manifestare — el a de
venit o extrem de gravă 
problemă la scara întregii 
lumi bazate pe exploatare. 
Dincolo de aspectul său e- 
conomic, șomajul are con
secințele lui pe plan social 
și uman. Condițiile de e- 
xistență a milioane de oa
meni stau sub semnul în
trebării, urmările fiind 
dintre cele mai nefaste : 
degradarea morală și psi
hică, încălcarea demnității 
individului, sentimentul 
apăsător de a fi considerat 
inutil.

în confruntarea cu rea
litățile dure ale societății 
dc consum, miturile crea
ți de propaganda occiden

tală se spulberă. Mai cu 
seamă în actualele condi
ții de agravare a crizei e- 
conomice mondiale, tinerii 
din țările occidentale sînt 
primii care îngroașă rîn- 
durile șomerilor. Mulți 
dintre ei, la absolvirea 
școlilor, se găsesc în fața

rală că la o creștere cu 1 
la sută a șomajului conse
cințele pe plan social sînt 
utmătoarele: sporirea cu 
3,4 la sută a internărilor 
în clinicile de psihiatrie, 
cu 4 la sută a numărului 
de sinucideri, cu 2 la sută 
a numărului deceselor

Notă

porților închise, ncputînd 
să-și împlinească aspirați
ile firești de a munci, de 
a-și face un rost în viață. 
La fiecare pas aceștia se 
izbesc de tot felul de în
grădiri și discriminări și 
nu puțini sînt cei ce cad 
pradă deznădejdii, căutînd 
o iluzorie cale de ieșire în 
lumea de himere a drogu
rilor sau alunecînd pe 
panta delincvenței, a ac
telor de violență.

Cît de distructiv este 
efectul șomajului o de
monstrează un studiu ela
borat de „Național Coun- 
GÎi of Economic Opportu
nity" din S.U.A., care a-

cauzate de boli de inimă, 
ficat și rinichi, cu 4 la 
sută a numărului deținuți- 
lor, cu 3,8 la sută a nu
mărului crimelor, cu 5,7 
la sută a atacurilor ban
ditești și cu 8,7 la sută a 
arestărilor pentru delicte 
comise în sfera drogurilor.

Ce reprezintă aceste sta
tistici pentru „viitorul" 
tinerei generații din socie
tățile capitaliste o demons
trează și cifrele unui stu
diu al OECD, care relevă 
că din totalul tinerilor apți 
de muncă șomează 14 la 
sută în S.U.A., 14,5 la su
tă în Canada, 18,7 la sută 
în Franța, 22,2 la sută în

Anglia, 32,5 la sută în 
Italia. Publicația „OECD 
Observateur" evidențiază 
faptul că „tot mai mulți 
tineri sînt afectați de șo
majul de lungă durată sau 
repetat, precum și de rea
litatea — mai gravă — că 
după terminarea școlii nu 
pot dobîndi nici un fel de. 
experiență profesională", 

din lipsa unui loc de muncă.
în condițiile în care pro

iecțiile statistice ale pieței 
muncii pentru tineri pre
văd o creștere a șomajului, 
în paralel cu degradarea 
conjuncturii economice in
ternaționale, anii ’80 vor 
rezerva noii generații o 
criză materială și structu
rală, de incertitudine eco
nomică cronică. într-o ata
re situație, viitorul pentru 
tineretul din țările capita
liste nu este o problemă 
de ordin abstract, filozo
fic sau etic, ci un izvor de 
neliniște și nemulțumire pe 
fondul Inegalităților socia
le profunde.

Șt. G.

xcDACIlA Șl ADMlNlSTRAJIA : Petioșoni ttr. N Bâlcescu

VULCAN — Luceafă
rul : Ghețuri pe înălțimi.

LUPENI — Cultural : 
Mireasa cu vălul negru.

URICANI : Un prieten 
pierdut.

TV.

11,00 Telex.
11,05 Ecran de vacanță: 

, „Cinci săptămîni in 
balon". Ultima par
te.

12,00 Studcnți la mati
neu.

12,10 Roman foileton : 
„Docherii". Episo
dul 7.

12,40 Arta coregrafică 
contemporană 
mânească.
filmate la 
Iul de la 
Ediția a 2-a.

16,05 Consultații pentru 
elevii clasei a VIII-a. 
Fizică.
Clubul 
Cabinet 
nai pentru 
torii din 

tură.
1001 de seri, 
închiderea i 
mului.
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică. 
Farmecul 
tei.
Documentele 
ferinței Naționale a 
partidului — mobi
lizator program 
acțiune. 
Teatru TV. în 
rial : „Plicul" de 
viu Rebreanu. Par
tea I.
Telejurnal.

ro- 
Aspecte 
Festiva- 
Focșani.

tineretului. 
profesio- 

lucră- 
agricul-

progra-

20,00
20,20

20,35

20,55

21,15

22,00

cco-

opcrc-

Con

de

se- 
Li-

întreprinderea 
pentru administrarea 
cantinelor și cazare 

Valea Jiului Petroșani
>

încadrează următoarele categorii de personal

— dogari

— focliiști

Condiții de încadrare și retribuire, conform 
prevederilor Legii 12/1971, Legii nr. 57/1974.

întreprinderea comercială 
de stat mărfuri industriale 

Petroșani
ÎNCADREAZĂ

® portar

pentru magazinul universal „Jiul" (restaurant) 

încadrarea conform Legii nr. 12/1974.

Mica publicitate
Rog înapoiați partituri

le luate din greșeală din 
trenul accelerat 243 din 9 
ianuarie 1983, la adresa 
Teatrului muzical, strada 
Operetei 51 Brașov. Cu 
mulțumiri. (32)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu

mele Șchiopu Gheorghe, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (33)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Năsta- 
șe Ștefan, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nulă. 
(35)

ANUNȚ DE FAMILIE

Fiii Mit cea și Aurel, nurorile Aurelia și Gher
ghina și nepoții Mircea, Aurel și Ion cu profundă 
durere anunță încetarea din viață a scumpei lor 
mamă, soacră și bunică

STAICU ANA
Inmonnîntarea va avea loc mîinc 12 ianuarie 

1983, orele 15, de la domiciliu. (34)

L teieioone 4 16 « secieioriot) 4 16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipogrofio Petroțant sti N. Bâlcescu - 2.


