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în spiritul ședinței Comitetului Politic: heculiv al C.C. al P.C.R. Pitorească imagine citadină din orașul Petri la.
Foto: Șt. NEMECSEK

Exigențe sporite 
în activitatea 

politico-educativâ
Comuniștii, toți oamenii 

muncii din Valea Jiului 
au luat cunoștință cu viu 
interes, din presa de ieri, 
de comunicatul ședinței 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. ca
re, alături de alte proble
me economico-sociale de 
maximă însemnătate și de 
mare actualitate, a exa
minat și aprobat Progra
mul de măsuri cu privire 
la îmbunătățirea activită
ții ideologice și politico- 
educative în rindurile co
muniștilor, ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Desfășurată la un an 
după Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1982, re
centa ședință a Comitetu
lui Politic Executiv a cons
tatat cu satisfacție că, în 
perioada- scursă, s-a desfă
șurat, în spiritul indicați
ilor și orientărilor tovară
șului Nicolae Ceausescu, o 
activitate susținută în do

Un 
cîntec-omagiu

Nu-i este dat oricui | 
să-ți cunoască fața, i 
mândră, în priveliștea i 
Cuxor opt ore de mun- ; 
ca, pe drumul despâr- ț 
pud simbolic două iu- ț 

■ mi Dar eu tot mai co- j 
i bor calea, spre tme, | 

nuneruie, in spațiul | 
imrinc al suopâmmtu- i 

: iui. Și tot mai trec, din i 
: cînd în cînd, tu pasul : 
, peste fuiorele cărărilor i 
; subterane, desprinse ca i 
i un cîntec din cavalul 1 

puțului rămas cu un i 
ochi spre arte mirifice | 
albăstrlmi. Și, in băr- i 
bătescul tău elan, la fie- i 
care reîntâlnire. acolo i 
jos, în mină, uimirea 
ta se preface într-o cai- ț 
dă strângere de mină, i 
Da, minerule ! Caldă ; 
stringerea ta de mină mă i 
răsplătește pentru în-| 
drăzneala de a fi în- i 
fruntat tărîmul ascuns i 
privirilor muritorilor de i 
rînd. Și, iată-ne, stăm i 
de vorbă. Și tu mine- i 
rule te numești: Poroj- i 
niuc, Minecan, N'ica, S< 
crieru, Kadar, și cine ț 
mai știe cum ? Și de j 
cîte ori îmi povestești j 
despre munca ta, aud ț 
parcă un cîntec. iar in ț 
gîndul meu răsare, ca I 
un fir de mugur din | 
tr-o sămînță. un alt | 
cîntec-omagiu, in îegru i 
pe alb

Maria DINC.A 

meniul muncii ideologice 
și politico-educative, al 
dezvoltării conștiinței so
cialiste a maselor, al for
mării omului nou cu înal
te calități morale și poli
tice. Comitetul Politic E- 
xecutiv a apreciat, totoda
tă că actualul stadiu de 
dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, perspecti
vele mărețe ale înaintării 
țării spre comunism impun 
îmbunătățirea generala a 
activității politico-educa
tive de formare a omului 
nou. participarea activă a 
tuturor celor ce muncesc, 
făi “i deosebire de naționa
litate, la înfăptuirea unei 
noi calități a muncii. Așa 
cum se arată în Comuni
cat, organele și organiza
țiile de partid sînt che
mate ca, în lumina docu
ment !-t Plenarei C.C. al

(Continuare in pag. a 2-a)

Minerul Ion Boteanu, brigadier cu multă expe
riență, conduce una dintre formațiile de lucru frunta
șe de Ia sectorul IV al minei Lonea.

Această brigadă fruntașă raportează la zi depăși
rea sarcinilor de plan la producția de cărbune ex
tras eu peste 7000 tone de cărbune.

2500 stîlpi hdraulici
peste

Colectivul secției de 
stîlpi hidraulici din Vul
can al I.P.S.R.U.E.E.M. 
raportează succese de 
seamă în întrecerea so
cialistă declanșată în 
cinstea marii sărbători 
naționale de la 23 Au
gust. Acest harnic colec
tiv a confecționat de la 
începutul anului pînă în 
prezent 2536 stîlpi hi
draulici peste sarcinile 
de plan Este demn de 
menționat faptul că în

r

Răspunzînd prin fapte 
de muncă îndemnurilor 
secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, de a 
spori producția de căr
bune prin creșterea gra
dului de mecanizare, mi
nerii, inginerii și tehni
cienii de la I.M. ILupeni 
raportează în aceste zile 
însemnate depășiri la 
producția fizică de căr
bune. La baza acestor 
depășiri se află folosirea 
intensivă a complexelor 
mecanizate din dotare și 
buna organizare a mun
cii pe schimburi. In frun
tea întrecerii pentru mai 
mult cărbune se află 
minerii din cadrul secto-

plan
prima jumătate a acestui 
an, datorită eforturilor 
depuse de întregul colec
tiv a fost recuperată în 
întregime restanța față 
de planul pe anul trecut. 
La obținerea acestui suc
ces o contribuție deosebi
tă au adus-o lăcătușii din 
formația condusă de Ni
colae Stoie, strungarii 
Gheorghe Brîndău și Ni
colae lacob și electricia
nul Andriac Vîlceanu 
(V.S.)

Productivități înalte 
din abatajele mecanizate 

de la 1. M. Lupeni
rului III, care au extras 
marți, 26 iulie, 446 tone 
de cărbune peste sarci
nile de plan, totalizînd 
astfel de la începutul lu
nii iulie o producție su
plimentară de 6666 tone 
de cărbune cocsificabil. 
Lucrând în abataje e- 
chipate cu complexe de 
fabricație românească, de 
tipul SMA-2, minerii din 
brigăzile conduse de Mi
hai Blaga și Laszlo Ma- 
tyus. realizează zilnic 
productivități medii de 
16,5 tone pe post, cu vîr- 
furi de pînă la 19 tone 
pe post.

Rezultate deosebite ra
portează și minerii sec
torului IV — cel mai me
canizat sector de pro
ducție din Valea Jiului 
— care au extras de la

ASTAZI, pe stadionul „JIUL"

Cenaclul „Flacăra" 
al tineretului revoluționar

După cum am mai in- cretarii organizațiilor
format, astă seară (înce- U.T.C. din întreprinderi
pînd cu ora 18, nu 20 și instituții, precum și de 
cum a fost inițial anim- la sediul organizației nut- 
țat) pe stadionul „Jiul" nicipale de tineret,
arc loc o nouă întîlnlre Vor evolua Ștefan
a tin. retului Văii Jiului Hrușcă, Gil Ioniță, Arpad 
cu membrii cenaclului Domokoș, Ion Hagiu, gru- 
Flacjia. pul „Ecoul", Constantin

lnfointăm iubitorii poc- Dragoniir, Mihail Stan, 
ziei si muzicii tinere că grupul satiric craiovean 
biletele pentru această ..Mesaj" și mulți, mulți 
întîlnîre literar-artistică 
se pot procura prin se- Bujor MIRCESCU

Minerii trebuie să se poarte demn 
in muncă și societate

Marți, 26 iulie a.c., ora 
4.45. în sala de apel a mi
nei Bărbăteni este gata de 
desfășurare cunoscuta „Ju
decată muncitorească". în 
cuvîntul de deschidere, to
varășul Ion 
Mondoca, se
cretarul co
mitetului de 
partid prezin
tă situația
necorespun

zătoare a re
zultatelor colectivului,, si
tuație generată, în bună 
parte de absentomani. în 
perioada 1 Ianuarie — 25 
iulie 1983, cifra absențelor 
nemotivate depășește 6700 
de om zile 1 i cifra celor 
care reni’-" ln această 

începutul anului piuă in 
prezent peste 20 000 tone 
de cărbune cocsificabil 
suplimentar sarcinilor de 
plan. Merită să fie men
ționate rezultatele cons
tant bune obținute de 
minerii din abatajele me
canizate conduse de Teo
dor Boncalo, Constantin 
Popa, Aurel Manda și 
Paul Grasu. De cîtcva 
zile, la acest sector, au 
început probele tehnolo
gice în sarcină a unui nou 
abataj echipat cu com
plex de susținere mecani
zată și tăiere cu combi
na, care este condus de 
maistrul principal elec
tromecanic Ioan On, aba
taj care va contribui e- 
fecliv la creșterea pro
ducției de cărbune.

înjositoare metodă de... 
chiul depășește 300 1 ; nu
mai din cauza absențelor 
nemotivate pierderile la 
producția fizică de cărbu
ne se ridică la peste 30 000 

La I. M. Bărbăteni
tone de cărbune cocsifica
bil !

Cifrele, prin conținutul 
și semnificația lor, trag 
un serios semnal de alar
mă pentru colectivul de 
oameni ai muncii de la 
întreprinderea minieră

Sujj'mn’iar, 
8000 toni

Minerii din brigada 
condusă de Petru Ailin- 
căi de la sectorul II al 
minei Vulcan raportau 
la sfârșitul primului 
semestru peste 7500 to
ne de cărbune supli
mentar sarcinilor de 
plan. Dornici să întîm- 
pine Ziua minerului și 
marea sărbătoare na
țională de la 23 August 
eu aceleași rezultate bu
ne, ei și-au intensificat 
eforturile extrăgînd și 
în această lună pînă în 
prezent, peste prevede
rile planului, aproape 
500 tone de cărbune. Cu 
acestea plusul cumulat 
de la începutul anului 
se ridică la 8000 tone 
de cărbune.

întreaga producție 
extrasă suplimentar are 
la bază depășirea pro
ductivității muncii pla
nificată în medie cu

Bărbăteni. Cine sînt și ce 
atitudine au luat cei ce au 
compărut în fața instanței 
muncitorești, marți, 26 iu
lie ?

Constantin Carp, vago
netar, sectorul 
I: „Am lipsit 
de patru ori 
pentru că am 
avut proble
me fami
liale...". Nici 
măcar în al 

12-lea ceas nu-și rccunoașr 
te greșeala, și minte... Tre
buie să intervină maistrul 
principal Coloman Toth

Alexandru TĂTAR, 
Foto : Constantin ION IȚĂ*

(Continuare in pag. a 2-a)
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Amplă
creșterea

mobilizare de forțe pentru 
producției de energie electrică

• 13 592 000 kWh 
gie electrică peste 
• 4 238 000 kWh 
electrică pe bază de căr
bune obținuți suplimen
tar sarcinilor de plan • 
Graficul de putere efectiv 
realizat în proporție de 
a 02,3 la sută • 1 234 000 lei 
depășire a producției mar. 
fă • Producția globală 
realizată în proporție de 
a 00,9 la sută • Economii 
de peste 600 tone cc.

Desfășurată în spiritul 
liotărîrilor recentei plena
re a C.C, al P.C.R., adu
narea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
de la Uzina electrică Pa- 
roșeni a analizat activita
tea desfășurată în prima 
jumătate a acestui an, sar
cinile sporite ce stau în 
fața energeticienilor în ve
derea creșterii în continua
re a producției de energie 
electrică livrată sistemului 
energetic național și a 
celei de energie termică.

Darea de seamă a c.o.m. 
și comitetului sindicatului 
a scos în evidență faptul 
că la U.E.P. s-au 
în semestrul I al 
realizări de seamă: a fost 
depășit planul la produc
ția de energie electrică, la 
cea termică, s-au realizat 
și depășit indicii de plan 
ai producției marfă și 
globale, s-au înregistrat e-

ener- 
plan 

energie

obținut 
anului,

conomii însemnate la con
sumul de combustibil con
vențional. Secția de repa
rații termomecanice a 
lizat o producție de 
proape 7 milioane de 
valoarea pieselor 
schimb confecționate 
cîndu-se la suma 
530 437 Iei, iar cea a 
selor recondiționate 
mai bine de 760 000
Darea de seamă a scos în
să în evidență și unele

rca- 
a- 

lei, 
de 

ridi- 
de 

pie- 
la 

lei.

lucru datorat funcționării 
necorespunzătoare a 
talațiilor de preparare 
prafului de cărbune, 
arătat că, dacă nu s-ar fi 
întîmpinat aceste greutăți, 
producția de energie elec
trică ar fi crescut cu circa 
43 milioane kWh.

Cei care au luat cuvîn- 
tul pe marginea dării de 
seamă au insistat asupra 
a ceea ce trebuie făcut în 
a doua jumătate a anului

ins- 
a 

S-a

Adunări generale ale oamenilor muncii

neîmpliniri. Au fost mani
festate acte de indiscipli
nă în ceea ce privește în
cărcarea grupurilor ener
getice la maximum posibil 
în condiții reale de func
ționare, supravegherea ne
corespunzătoare a agrega
telor aflate în funcțiune, 
fapt care a condus la dese 
scoateri din funcțiune a a- 
cestora ; executarea unor 
lucrări de slabă calitate, 
cu implicații asupra pre
lungirii termenelor de re
parații, asistență tehnică 
necorespunzătoare în schim
burile II și III. Puterea 
medie realizată pe cele pa
tru grupuri energetice este 
mult sub posibilitățile re
ale ale acestor agregate,

pentru ca aceste neajunsuri 
să fie grabnic înlăturate t 
reducerea 
xecutarea 
și revizii 
Gheorghe 
rea unor 
rea tehnică a uzinei, uti
laje care pur și simplu 
„ne trag înapoi" (ing. Ga
briel Gabor), asigurarea e- 
chipelor de reparații cu e- 
fectivul și materialele 
necesare, punerea la punct 
a transportului intern 
(maiștrii Ilie Diaconu și 
Iuliu Man), repunerea ur
gentă în stare de funcțiu
ne a întregului parc de" 
vagoane al U.E. Paroșenl 
(Emil Costea), aprovizio
narea ritmică a atelierului

stagnărilor, e- 
unor reparații 
de calitate (ing. 
Di nea), înlocui- 
utilaje din dota-

de bobinaj (Iosif Szigedy).
Luînd cuvîntul <>e mar

ginea dării de seamă, ing. 
Ieronim Rusan, director 
general al C.E.T. Deva, a 
subliniat faptul că stă în 
puterea colectivului termo
centralei Paroșeni ca a- 
ceste greutăți să fie depă
șite. Problema 
unu care trebuie să con
centreze atenția 
cienilor 
este aceea 
funcționării în 
optime a utilajelor, 
pentru producerea de 
nergie electrică, cît și a a- 
gentului 
calde.
a s u p 
creșterii 
nergie electrică produsă pe 
bază de cărbune. Și, 
această direcție, s-a 
ționat să se aibă în 
ție, funcționarea în 
condiții a sistemului 
preparare a prafului 
cărbune. „Să facem în așa 
fel îneît în perioada de 
iarnă să nu înregistrăm 
nici o reclamație în 
vința livrării de 
termic și apă caldă, 
rezultatele obținute în se
mestrul I al anului să fie 
continuate și chiar ampli
ficate în a doua jumătate 
a lui 1983“.

numărul

energeti- 
de la Paroșenl 

a asigurării 
condiții 

atît 
e-

termic și
S-a 

r a
producției de

apei 
insistat 

necesității 
e-

în 
men- 
aten- 
bune 

de 
de

pri- 
agent 

iar

Gheorghe OLTEANU

Contraste
POATE-SI SCHIMBĂ 

NĂRAVUL
Acesta a fost și gîndul 

cu care organele de ordine 
din Petrila au dus în fața 
instanței pentru a 
cat pentru abateri 
Decretul 153/1970 
mulți certați cu 
Deznodămîntul ?
Petru și Munteanu Ion din 
Petrila au fost condamnați 
Ia cîte șase luni închisoare 
contravențională cu exe
cutarea în penitenciar, 
Munteanu Tudosie și Preda 
Ion, tot din Petrila și Ursu 
loan — din Turda — au 
fost condamnați fiecare cu 
executarea pedepsei la lo
cul de muncă. Poate astfel

fi jude- 
de la 

pe mai 
munca. 

Borbely

vor deprinde gustul mun
cii și-și vor schimba 
ravul. Altfel...

DISTRACȚIA 
SE PLĂTEȘTE

Fiecare se distrează 
felul lui. Unii se plimbă, 
alții citesc, alții bat mun
ții, alții se... bat între ei. 
Așa au făcut Conea Radu 
și Oros loan, ambii din 
Petroșani, care n-au avut 
ceva mai bun de făcut de- 
cît să provoace scandal 
la restaurantul „Parîngul". 
Fiecare a plătit distracția 
cu 
te

nă-

în

cîte... 2000 de 'lei. Poa- 
mai învață și alții. 
Rubrică realizată cu 
sprijinul organelor

de miliție

c

U.F.E.T. PETROȘANI

Exigente sporite 
in activitatea 

politico-educativă
(Urmare din pag. I)

a

se

organe- 
organizațiile de 
trebuie să acțione- 
toată răspunderea 
educarea politico- 

revoluționa- 
ce 
Și 

de 
a 

vieții 
educarea

Muncitoarele Ileana 
Moian și Mariana Cio- 
botaru lucrează la pulve
rizarea lacului pe 
set de componente 
garniturilor aflate 
fluxul tehnologic, 
Fabrica de mobilă 
Petri la.

un 
ale 
pe 
la 

din

yo [nfoiwim

Excursie
cu... amintiri

Obiceiul de a se organi
za excursii pe diferite tra
see s-a încetățenit de mul
tă vreme la Casa pensio
narilor din Petroșani. Vi
neri, 29 iulie, de cu dimi
neață, un nou grup de 41 
pensionari va porni în 

a-
pensionari va porni 
excursie cu autobuzul 
vînd drept itinerar Petro
șani — Hațeg — Orăștie 
cu punct terminus și 
baie în 
termală 
țiune 
Geoagiu 
cestei excursii îl constituie 
faptul că ea a fost orga
nizată pentru pensionarii 
care, pe vremea cînd mun
ceau în subteran, se numă
rau printre fruntașii în în
trecerea socialistă, așa că 
pe traseu vor avea timp să 
depene din caierul amin
tirilor. (D.C.)

o... 
bazinele cu apă 
din frumoasa sta- 
balneo-climaterică 
Băi. Ineditul a-

Pentru 
muzică tînă- 
care doresc 

spectacolul 
„Flacăra", 

anunță 
i tren

IMPORTANT. 
iubitorii de 
ră și poezie 
să vizioneze 
cenaclului 
R.C.M. Petroșani < 
suplimentarea unui 
din grafic cu plecarea la 
ora 15,45 din stația C.F.R. 
Lupeni. La înapoiere, 
trenul va pleca spre Lu
peni — din stația C.F.R.

tctul Politic Executiv a 
indicat ca organele și or
ganizațiile de partid să a- 
nalizeze, într-un spirit de 
înaltă exigență, propria 
lor activitate și să stabi
lească sarcinile și măsurile 
ce vor fi întreprinse, în 
vederea ridicării nivelului 
calitativ al întregii activi
tăți politico-ideologice și 
cultural-educative.

Pentru activitatea 
tico-educativă 
tă de organele 
țiile de partid 
le miniere, de 
investiții, din celelalte sec
toare de activitate, sarci
nile stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. sînt de mare actua
litate. îndeplinirea exem
plară a planului la pro
ducția de cărbune, a tutu
ror sarcinilor de dezvolta
re economico-socială im
pun cu necesitate intensifi
carea acțiunilor pentru ri
dicarea gradului general 
de educare și instruire a 
tuturor oamenilor muncii^ 
perfecționarea activității 
politico-ideologice și cul
tural-educative pentru în
tronarea în fiecare colec
tiv a unui climat de înal
tă exigență, de ordine 
disciplină, creșterea 
ponsabilității 
lor, a tuturor 
muncii față de 
ce le revin.

însușindu-și pe deplin 
exigențele formulate de 
Ședința Comitetului Poli
tic Executiv, acționînd pen
tru înfăptuirea lor exem
plară, organele și organi
zațiile de partid din Va
lea Jiului, toți factorii e- 
ducativi, vor asigura ridi
carea nivelului calitativ 
și eficienței întregii acti
vități politico-ideologice și 
cultural-educative la 
velul marilor cerințe 
care le ridică înfăptuirea 
obiectivelor actualei etape 
de dezvoltare a patriei 
noastre socialiste.

poli- 
desfășura- 

și organiza- 
din unități- 
construcții-

P.C.R. din iunie 1982, a 
cuvîntărilor secretarului 
general al partidului, să 
desfășoare o susținută 
muncă politico-ideologică 
și cultural-educativă pentru 
ridicarea nivelului gene
ral de instruire și educa
re a oamenilor muncii, 
pentru cunoașterea, însu
șirea și aplicarea de către 
aceștia, în spirit revoluțio
nar, a liniei politice 
partidului.

O primă cerință ce
desprinde din acest obiec
tiv este îmbunătățirea ac
tivității politico-educative 
pentru mobilizarea comu
niștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii la realiza
rea sarcinilor economice și 
sociale. Totodată, 
le și 
partid 
ze cu 
pentru
ideologică și 
ră, patriotică a celor 
muncesc, cunoașterea 
aplicarea 'hotărîrilor 
partid, a legiloi' țării, 
normelor muncii și 
comuniștilor, 
materialist-științifică a_ oa
menilor muncii. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a subliniat necesi
tatea perfecționării activi
tății cultural-educative de 
masă, sporirea eficienței 
acesteia, a întăririi spiri
tului revoluționar, comba
tiv, al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii, a 
exigenței față de activita
tea desfășurată, a răs
punderii lor în îndeplini
rea sarcinilor încredințate.

Pentru a se asigura în
făptuirea unitară a hotă
rîrilor
XII-lea 
ționale 
țărilor 
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Comi-

și 
res- 

comuniști- 
oamenilor 

sarcinile

Congresului al 
și .Conferinței Na- 

ale P.C.R., a orien- 
secretarului gene-

depășit, la zi, cu 
va crește, situîn- 
de seamă se vor 
la celelalte sorti- 
sarcinile de plan

Cu planul la producția marfă realizat
Colectivul Unității forestiere de exploatare și 

transport Petroșani se alătură celorlalte colective 
din municipiu care întîmpină prin vrednice fapte 
de muncă marea sărbătoare de la 23 August.

Consemnăm că planul la producția marfă pe 
iulie a fost deja îndeplinit, existînd premise ca, pînă 
la finele lunii, la acest indicator să se realizeze o 
depășire de 1 milion de lei. Astfel, planul la sorti
mentul bușteni de rășinoase este 
400 mc, iar pînă Ia 31 iulie, cifra 
du-se la aproape 900 mc. Succese 
realiza, pînă la- sfîrșitul lunii, și 
mente la care, deja de pe acum, 
sînt îndeplinite în proporție de sută la sută. (Gh. O.)

Cu pluta pe Mureș
în colectivul Autobazei 

Petroșani a C.M.V.J., sînt 
mulți iubitori ai muntelui, 
dar și ai apelor. Așa cum 
schiul, cicloturismul și ex
cursiile pe jos le practică 
la munte, așa au devenit 
tradiționale și călătoriile 
cu plutele pe apele repezi 
ale Streiului sau pe valu
rile domoale ale Mureșu
lui. O asemenea excursie 
cu pluta pe Mureș, excursie 
care a durat șase 
s-a încheiat sîmbăta 
cută tocmai la 
Au participat 7 
profesii diferite, 
care îi leagă în 
ber dragostea pentru fru
musețile naturii. Printre a- 
ceștia se numără lăcătușul 
Eugen Lupa, sudorul Ștefan 
Mac. Sarcinile au fost bine 
delimitate și precise. Deși 
era vorba de 
xistat și vîsle 
Bucătar șef a 
Andrei Ioniță.

Petroșani — după 20 de 
minute de la termina
rea spectacolului. Trans
portul este asigurat con- 
tracost. (A.T.)

NOI SPAȚII pentru 
prestări de servicii ale 
cooperației meșteșugă
rești vor fi predate în 
în curînd în Petroșani. 
Este vorba despre spați
ile de la parterul blocu
lui IA din zona centru
lui civic. Constructorii 
grăbesc ultimele ame-

ni- 
pe

najări 
derea 
spatii 
(V.S.)

Săvîrșin. 
tineri 
dar 

timpul li-

plută, au e- 
și o ancoră, 
lost sudorul
(C.D.)

exterioare în 
predării acestor 

beneficiarului.

LUPENI, sînt în- 
lucrările pentru

LA 
cepute 
transformarea unui număr. 
de 5 centrale termice în 
puncte termice. în pe
rioada următoare aseme
nea lucrări vor fi efec
tuate la încă 3 centrale 
termice. Concomitent, au 
început probele statice la 
magistrala pentru 
moficarea orașului.

ter-

DE LA ÎNCEPUTUL a- 
cestei veri, prin tonetele 
comerțului stradal orga
nizat de I.C.S.M.I. Petro
șani au fost vîndute 
mărfuri în valoare de 1,2 
milioane lei. Iată ce în
seamnă să ieși în întîm- 
pinarea
cu o formă de 
modernă, organizată 
mod civilizat.

minei, microspecta-
col susținut de recitatori 
și grupul folk.

cumpărătorilor 
comerț 

în

CLUBUL DIN LONEA 
organizează mîine, la că
minul de nefamiliști al

„CADRANUL ECO
NOMIC" de astăzi, de la 
mina Uricani cuprinde 
dezbateri pe tema „Posi
bilități și soluții de re
ducere a consumurilor de 
energie electrică și valo
rificare a resurselor re- 
folosibile". Dezbaterile 
vor avea loc înainte de 
începerea schimbului II. 
în sala de apel a minei.

AFLAM CA, în sul 
acestei luni, în orașul 
Vulcan a fost găsită o 
importantă sumă de bani 
care a fost predată orga
nului de miliție din lo
calitate. Păgubașul este 
invitat la sediul miliției 
pentru identificare.

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ
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con- 
efort

Timp 
unui 

să se 
preo- 

în-

„Aflin-

Bărbați care onorează titlul de miner

Vasile Stroie, felicitat cu multă căldura de colegi.

E

I

i

ț

pensie bine- 
rememoreze, 
la tot ce a 

făcut pentru

copiii 
Cum 

vago- 
de

boală 
legea 
vino-

Daraban Constantin, om la 32 de ani, 
Uricani să-și educe copilul, pe Vasile, 
A început-o într-o noapte. N-a făcut orienta- 
Carul Mare ci, împreună cu fiul său, Vasile

ală-
1-au

un om cu 
cu dragoste

„dar". Tatăl suferă de o 
față de omul suferind, 

urgență în spital a celui

micul Vasile din această în- 
tîmplare ? Pentru că tatăl lui numai la bine nu l-a 
învățat ! Va ține Vasile minte actul plin de umani
tate al legii ? (Gh. B.)

Colectivitate • Individ ctivitate

O brigadă pe 
răspunderea

au sudat-o
și abnegația

OMUL CARE A FOST 
MEREU LA DATORI

J J 
J
)

j
* j

( (

*l

ț

î

E
E
E
iii

curind, minerii, or- 
l-au sărbătorit pe 

lor de brigadă, 
Francisc Fazakaș. 
țiativa sărbătoririi, 
relatează sing. 
Mănăilă, secretar 
junct al organizației 
bază din sectorul III 
minei Paroșeni, a pornit 
chiar din abataj: 
du-mă printre mineri, pe 
frontal, mi s-au adresat 
cu o rugăminte. Dat fi
ind că ajung mai repede 
la suprafață, să „iau mă
suri", să fac tot ce pot, 
dar să procur un buchet 
cu flori, ca la ieșire, ei, 
ortacii să-l înmîneze bri
gadierului". Și așa a ieșit 
o sărbătorire cu tot di
chisul...

„Cum 
rim pe 
cinstim, 
Merită

tacii, 
șeful

/ni
ne 

Maria 
ad- 
de 
al

ncle din abataj, de pro
ducția frontalului. Aceste 
elemente le definește des
tinul, le dictează ambiți
ile, strădaniile, le confe
ră bucuria satisfacțiilor. 
Da, mai ales bucuria sa
tisfacțiilor, în temeiul că
reia un miner a expri
mat-o lapidar: „De cînd 
sînt in această brigadă 
n-a fost lună, n-a fost 
an, ca brigada noastră să 
fi rămas in urmă. Dimpo-
uiiHimiiiiimuuiiiiuuuuUMiuriruiiuuuiiuiuiiitiiii

simbioza fericită 
două atribute care 
tru
Paroșeniului sînt 
te de mult 
competența 
conștiința 
Aproape în 
componența 
policalificați. Șefii 
schimb Vasile 
Mihai Șchiopu, 
glie Popa nu sînt 
mineri, sînt și

intre 
pen- 

minerii-tehnicieni ai 
socoti- 

firești :
tehnică și 
profesională. 

totalitate, 
brigăzii sînt 

de 
Barabulă, 

Gheor- 
numai 

combai-

să nu-l sărbăto- 
brigadier, să nu-l 
că doar merită, 
cu prisosință... 

Precizarea a venit de la
un șef de schimb al 
brigăzii, minerul Mihai 
Șchiopu, membru al for
mației de 14 ani. 
suficient din viața 
colectiv ca oamenii 
lege sufletește prin 
cupările, interesele, 
cercările și reușitele co
mune. Toate aceste preo
cupări, încercări și reuși
te într-o brigadă de mi
neri nu pot fi altele de
cît cele legate de cărbu-

rzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZrZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ

trivă...". Ce înseamnă 
„dimpotrivă", am înțeles-o 
din cifrele pe care ni le-a 
oferit conducerea secto
rului : de Ia începutul a- 
nului, brigada a extras o 
producție suplimentară 
de peste 10 000 tone de 
cărbune; in mod curent, 
brigada lucrează cu o 
productivitate de 16—18 
tone/post, cu 2—3 to- 
ne/post peste prevederi, 
atingînd nu odată vîrfuri 
și mai mari.

Referitor la bilanțul 
brigăzii, locțiitorul șefu
lui sectorului III, tehni
cianul loan Hirtop, ne 
explica reușitele de pe a- 
cest mare frontal prin

nieri, iar dacă se cere, 
operează, ca și minerii 
Ăugustin Moceanu, Du
mitru Chiriță, Nicu E- 
nache, instalația hidrau
lică a complexului. La 
■rîndul lor, electrolăcă- 
tușii Gavrilă Dărăban, 
Alexandru Oanță, Iosif 
Berekmery, Constantin 
Trandafir sau Aurel 
Gheorghe, se pricep nu 
numai la instalația hi
draulică, cea electrică a 
combinei, și complexului, 
la repararea transporto
rului, ci la orice operație 
minerească pe care o re
clamă avansarea acestui 
frontal mecanizat de a- 
proape 100 ml lungime și 
de peste 5 metri înălțime 
de pe stratul 5. O briga-

dă unită, omogenă, 
doar prin priceperea 
competența celor 32 
componenți ai săi, ci 
prin responsabilitatea, 
ritul de ordine și iniția
tiva cu care acționează 
zi de zi, și ceas de ceas, 
pentru exploatarea și în
treținerea riguroasă a u- 
tilajelor moderne ce le 
au în dotare. In brigadă, 
exigențele abatajului sînt 
privite la cota maximă a 
responsabilității. In pri
mul rînd de brigadierul 
Francisc Fazakaș, 
zent întotdeauna 
schimbul cu cele 
mari dificultăți, sau, da
că nu, fie noapte sau zi, 
la intrarea în mină a o- 
ricărui schimb pentru a 
preciza „ordinea de bă
taie” pentru operațiile ce 
se execută cit timp el nu 
este în abataj.

Dăruirea și spiritul de 
inițiativă, competența și 
previziunea sînt promo
vate atît de brigadier, cit 
și de șefii de schimb, de 
întreaga formație, 
jugîndu-se într-un 
comun, nobil și prodigios, 
care nu poate avea alt 
rod decît tonele de căr
bune care părăsesc, zi de 
zi și ceas de ceas, aba
tajul într-un șuvoi ne
întrerupt.

Ioan DUBEK

Calde cuvinte de apre
ciere au fost adresate 
chiar de Ziua construc
torului, unui constructor 
de excepție al șantierelor 
din Valea Jiului. Este 
vorba de sing. Vasile 
Stroie, șeful șantierului 3 
Vulcan al T.C.H. Petro
șani, care părăsește mun
ca de zi cu zi, urmînd ca 
în anii de 
meritată să 
să privească 
construit, a 
semenii săi.

— A fost 
mare suflet, 
de oameni, devotat mun
cii și îndeplinirii exem
plare a sarcinilor ce i-au 
fost încredințate, bun 
organizator și conducă
tor al muncii pe șantier, 
„a lucrat și în schimbul 
11“ pentru a cunoaște 
permanent pulsul muncii, 
înălțarea centimetru cu 
centimetru a noilor blo
curi. Acestea au fost 
cuvintele de apreciere a- 
dresate la dubla sărbă
toare — Ziua constructo
rului și ieșirea la pensie 
a destoinicului construc
tor Vasile Stroie — de 
către primarul orașului, 
Aurel Bârlea, de către 
constructorii Gheorghe 
Savin, Marin Dragu, Mi
hai Dudaș Ion Ohriniuc, 
care au petrecut în voie 
bună clipe de neuitat, a- 
Irtiiri d

din Vulcan, 
pragul pensio- 
destăinuit: 
venit în Valea 

urmă cu aproa- 
ani. Am știut 

oameni

Oare ce a învzțat 
Vasile ?

Părintele de aceea-i părinte ca să-și învețe 
la bine, să-i pregătească temeinic pentru viață, 
a înțeles “ 
netar da 
10 ani ? 
re după 
s-a orientat spre cotețele cu orătănii. De la doi cetă
țeni au furat 15 găini (au luat și cocoșii ca să nu 
cînte) și... p-aci ți-e drumul. După cum lesne se poatecînte) și... p-aci ți-e drumul. După cum lesne se 
vedea, au fost prinși. Dar...

Aici intervine un 
gravă. în clemența ei 
prevede internarea de 
vat și grav bolnav.

Oare ce a învățat

Minerii trebuie să
(Urmare din pag. I)

să-i aducă aminte că în 
perioada 1—25 iulie are 
doar... 12 posturi ! Un alt 
plimbăreț, Dumitru Bîrlă- 
deanu, lipsește pentru că, 
declară el „am avut moti
vele mele". Ortacii însă 
i-au spus-o de la obraz că 
la prima absență pe care 
o va comite... vor avea și 
ei motivele lor să-l înde
părteze din colectiv 1 Nici 
cei care au fost interpelați 
în continuare nu au putut 
să aducă o justificare
biectivă
„Am vrut să plec și 
lipsit ca să mi se 
drumul" (Marcel 
sectorul II 
vate). „Am lipsit pentru că 
am avut probleme, dar nu 
voi mai lipsi" (Vasile Bă
lan, sectorul II — 7 ne
motivate). „Am avut pro
bleme familiale..." (Ale
xandru Bălan, sectorul III 
— 9 nemotivate). „A tre
buit să lipsesc ca să-mi 
rezolv situația" (Constan
tin Nițu, sectorul IV — 22 
nemotivate). „Am lipsit 
pentru că am vrut și eu 
să mă distrez și nu aveam

o- 
în apărarea lor. 

am 
dea 

Oanea, 
22 nemoti-

timp (!!?)“ (Teodor Oaidă, 
sectorul II — 10 nemoti
vate). Șirul explicațiilor 
ilare, absurde și (adesea) 
puerile 
Dar nu 
spațiul, 
acestor 
sfidează munca și efortul 
colectivelor din care 
parte. Să completăm 
bine lista celor care 
fost puși în fața și în 
cuția ortacilor. Ion Popes- 

(16 N), Tabel Iluțupaș 
N), Ștefan Dondoș (13 
Viorel Dima (6 N), Do- 
Vass (6 N), Virgil

NI) — sectorul

ar putea continua, 
are sens să ocupăm 

redînd, „perlele" 
pierde... șut care

fac 
mai 

au 
dis-

fost conducător, bun sfă
tuitor și om de omenie.

în cei aproape 32 de 
ani de activitate pe șan
tierele de construcții so
ciale din Valea Jiului, 
Vasile Stroie și oamenii 
din subordinea sa au î- 
nălțat mii de apartamen
te.

Cu modestia ce-1 carac
terizează, omul mereu la 
datorie, bătut de arșița 
zilelor de vară sau de 
vîntul și gerul iernii, 
sing. Vasile Stroie, șeful 
șantierului 
acum în 
nării, s-a

— Am 
Jiului în 
pe 32 de
că minerii sînt 
destoinici ca și siderur- 
giștii de la Reșița, de 
unde am venit. Am rămas 
în Valea Jiului să cons
truiesc cu oameni și pen
tru oameni, pentru mi
neri și familiile lor. în 
anii ’50—’60, Valea Jiu
lui era în plină perioadă 
de construcție, iar 
de modernizare și 
matizare, 
a noilor 
moderne, 
lor ce le 
nă cu oamenii cu 
ne-am format în viitoarea 
muncii pe șantier, am în
ceput construcția prime
lor blocuri în cartierele 
Carpați, Aeroport, hala 
agroalimentară și fabrica 
de pîine din Petroșani, 
cartierul 8 Martie — Pe- 
trila și de 10 ani cons
truim frumos1 și trainic 
într-unul din cele mai 
frumoase orașe ale muni
cipiului — Vulcanul.

Pentru tot ce a- făcut, 
a construit, acum în pra
gul pensionării, ne 
turăm celor care 
sărbătorit, adresîndu-i 
sănătate deplină, ani 
mulți, să se bucure de 
ce vor înfăptui construc
torii în anii următori în 
această Vale a muncii și 
bunăstării.

acum 
siste- 

de înfăptuire 
centre civice, 
la nivelul zile- 
trăim. împreu- 

care

Teodor RUȘI1

se poarte demn în muncă și societate
te fiindu-i... motivate la 
nivel de sector (?!), Ilie 
Petroșel (22 N), Ștefan 
Tinigeru (10 N), Ion Mar- 
cu (10 N) — sectorul II,

Kellner 
Pădurar

rul IV, Marton
(15 N), Leonard
(15 N), Vasile Teucă (6 N), 
Vasile Lupu (9 N). O lis
tă rușinoasă a celor care

La I. M. BărDatetii

cu 
(18 
N), 
rel 
(46
Gțieorghe Ciorbă

Beja
I,

mul-

Titu Cojocaru — pensio
nar ?! — (14 N), Ion Ca- 
tarnă (13 N), Alexandru 
Greblă (27 N), Vasile Par- 
nici (10 N), sectorul III, 
Tiberiu Beseny (6 N), Ion 
Murărașu

își repetă „isprăvile 
o consecvență demnă 
o cauză mai bună. Mulți 
din ei au declarat în fața 

' instanței ortacilor că au 
lipsit pentru că au... avut 
probleme familiale (?!). In-

absurditate, 
nu-și dau 

minciuna 
comporta- 
muncă le 
urmările 
probleme 

familiale. Majoritatea sînt 
oameni cu familii și copii 
în fața cărora ar trebui să 
roșească pentru faptul că nu 
sînt în stare să le asigure 
traiul necesar pe măsura 
condițiilor create de în
treprindere.

Atitudinea ortacilor, 
celor care au luat 
tul, Victor Iepure. 
Mărcuș, loan 
Nicu, Nicolae

conștiență și 
pentru că ei 
seama că tocmai 
și modul lor de 
ment la locul de 
creează, prin 
firești, adevărate

Mondoca, Vasile 
Wilhelm Fidler, Ion 
mară, Vasile Șopron 
Nicolae

a 
cuvîn- 

Iosif

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tănase,
Ma

si
Chiorpec — toți, 

oameni harnici cu o com
portare demnă în muncă 
și societate, au exprimat 
hotărîrea fermă a colecti
vului minei Bărbăteni de 
a nu măi tolera Chiulan
gii și lașii care fug de 
muncă, de răspundere. Mi
na este un 
trajutorarca 
că, înaltele 
nești leagă

la rău. Cei care 
acest lucru vor 
să plece. Așa este 
așa este necesar,

bine și 
înțeleg 
nevoiți 
corect,

loc unde în- 
muncitoreas- 

ome- 
la 

nu 
fi

virtuți 
ortacii și

Iosa,
June,secto-

TEODOR OAIDACONSTANTIN N1ȚUALEXANDRUDUMITRU BÎRLADEANU

galerie 
absento- 

manilor. Sau. 
cine nu este 
(cînd trebuie) 
prezent la lo
cul de mun
că, este pre
zent în aceas
tă „expoziție" 
de.» unicate 
în materie de 
indisciplină!

i

i
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al afacerilor externe
RABAT 27 (Agerpres). 

Tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialist? 
România, președintele păr
ții române în Comisia in- 
terguvernamcntală româ- 
no-marocană de cooperare 
economică și tehnică, cc 
iși desfășoară lucrările. în 
aceste zile, la Rabat, s-a 
îatîlnit cu Maati Bouabid, 
primul ministru al Gu
vernului Regatului Maroc, 
în cadrul întrevederii au 
fost abordate problemele 
dezvoltării în continuare a

raporturilor de colaborare 
dintre România și Maroc, 
în special căile și mijloa
cele de extindere și adin- 
cire a cooperării economi
ce și creștere a schimburi
lor comerciale bilaterale.

Ministrul român al afa
cerilor externe a a\ ut. de 
asemenea, întîlniri de lu
cru cu ministrul comerțu
lui și industriei, ministrul 
echipamentelor, ministrul 
pescuitului, ministrul edu
cației naționale, ministrul 
muncii și ministrul trans
porturilor.

Ziua insurecției 
naționale cubaneze

HAVANA 27 (Agerpres). 
La Santiago de Cuba au 
avut loc, la 26 iulie, festi
vitățile centrale ' mareînd 
aniversarea a 30 de ani de 
4a asaltul asupra Cazărmii 
Moncada — Ziua insurec
ției naționale cubaneze.

Din România a fost pre
zentă o delegație condusă 
de tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de 
Stat.

Tovarășul Fidel Castro 
Ruz, președintele Consi

liului de Stat și al Consi
liului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, a rostit o cu- 
vîntare în care s-a referit 
pe larg la realizările obți
nute de poporul cubanez 
în ultimii 25 de ani și la 
unele probleme interna
ționale.

în încheiere, Fidel Cas
tro Ruz, a făcut apel la 
sc’idaritate, la mobiliza
rea tuturor forțelor iubi
toare de pace împotriva 
pericolului real al declan
șării unei noi conflagrații 
mondiale.

Ei stau astăzi pretutin
deni în întreaga Europă 
occidentală, pe la colțuri 
de stradă, în fața anunțu
rilor privind locurile de 
muncă disponibile. Mulți 
dintre ei nu au terminat 
școala, nu au nici o mese
rie. Dar există și unii care 
au învățat în universități, 
însușindu-și profesiuni ca
re nu-și găsesc însă utili
tatea. Născîndu-se în pe
rioada „exploziei demo
grafice a anilor ’60“, ei au 
ajuns la maturitate in pe
rioada crizei economice a 
anilor '80 și au devenit 
victima cea mai tragică a 
acesteia. „Procreem o ge
nerație pierdută — averti
zează un reprezentant al 
CEE, care se ocupă de pro
blemele sociale — ei nu 
vor avea de lucru, și în 
conștiința lor se va înrădă
cina profund sentimentul 
că sînt „oameni de prisos". 
Materialul este explozibil.

Explozia s-ar putea să nu 
se producă, dar pericolul 
declanșării ei va exista în
totdeauna".

Cifrele pot oferi doar 
o parte a acelui tablou ca
re se numește „generația

Intensificarea pregătirilor pentru 
Anul Internațional al Tineretului
BANGKOK 27 (Agerpres). 

Tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului 
consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al 
Tineretului, s-a întîlnit eu 
Siddihi Savetsila, minis
trul afacerilor externe al 
Thailandei.

Cu acest prilej, au fost 
evocate bunele relații din
tre România și Thailanda, 
precum și necesitatea și 
posibilitățile de dezvolta
re și diversificare a lor pe

multiple planuri, îndeosebi 
pe plan economic.

în cadrul întâlnirii, au 
fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte ale si
tuației internaționale ac
tuale.

Totodată, s-a efectuat 
un schimb de vederi asu
pra stadiului pregătirilor 
pentru Anul Internațional 
al Tineretului evidențiin- 
du-se necesitatea intensi
ficării eforturilor dc solu
ționare a problemelor care 
confruntă tinăra generație 
în întreaga lume.

FILME
’ PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie : întunericul alb ; 
I Unirea: Imperiul contra

atacă, I-ll.
I PETR1LA : Plecarea1 Vlașinilor.

LONEA : In arșița nop
ții.

VULCAN — Luceafărul; 
Țapinarii.

LUPENI — Cultural : 
B.D. intră în acțiune.| UR1CANI : , Vrăjitorul 

Idin Oz.

TV■
j 11,00 Telex. 11,05 Pași
- dc viață lungă. 11,35 Ma- 
? tineu muzical cu barito-

nul Ion Soanca de 
pera din Iași. 11,55 
serial. Bulevardul 
lista. Episodul 14. 
Ecran de vacanță.
Telex. 16,05 Ecran de va
canță. 16,35 Studioul ti
neretului. 17,35 Itinerar 
peruan. 17,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal. 20,20 I- 
năltă răspundere și an
gajare pentru aplicarea 
fermă a programelor a- 
doptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie 1983. 
20,35 Melodii populare.
20.45 Fotograme din rea
litate. Reportaje, inter
viuri, relatări, transmi
siuni directe, muzică. 21,25 
Cinci miliarde de oameni.
21.45 Cenaclul „Flacăra" 
al tineretului revoluțio
nar. 22,30 Telejurnal.

la O- 
Film
Pau-
12,35
16,00

TRIBUNALUL din Seul 
a condamnat un nou grup 
de studenți cu vederi pa
triotice și democratice de 
la Universitatea din Seul. 
Ei sînt învinuiți că, în 
cursul lunii mai a acestui 
an, au demonstrat, împreu
nă cu numeroși alți colegi, 
împotriva măsurilor anti
democratice ale regimului 
dictatorial și a represali
ilor polițienești.

ÎN ORAȘUL italian Pe- 
ruggia și-a început activi
tatea „Universitatea de va
ră a păcii", organizată de 
organele locale ale puterii, 
de comitetele italiene de 
luptă pentru pace și de

alte organizații democrati
ce din Italia.

POTRIVIT datelor ofi
ciale anunțate la Paris, 
în cursul lunii trecute pre
țurile cu amănuntul au 
crescut, în medie, în Fran
ța cu 0,6 la sută, acest 
spor ridicînd majorarea 
respectivelor prețuri pe 
prima jumătate a anului 
curent la 5,3 la sută, pro
centaj ce reprezintă circa 
două treimi din rata anua
lă de 8 la sută a inflației, 
pe care scontează guvernul.

DEFICITUL balanței de 
plăți a Noii Zeelande în 
anul financiar încheiat la 
30 iunie 1983 s-a cifrat la 
1,053 miliarde dolari neo
zeelandezi — informează 
agenția Associated Press, 
citind un comunicat al 
Băncii de rezerve a acestei 
țări.

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARA și de 

LEGUME-FRUCTE
- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

Parlamentul (vest)-euro- 
pcan a ținut o sesiune spe
cială în problemele șoma
jului, dar ea s-a transfor
mat în tribună pentru a- 
cuzații reciproce și, drept 
urmare, au apărut doar

Tineretul — victima 
tragica a crizei

— Comentariu extern —
(„NEWSWEEK")

pierdută". Nivelul șoma
jului în ansamblu, în cele 
zece țări ale CEE, a fost 
dc 10,7 la sută din totalul 
forței de muncă. Dar șo
merii care nu au împlinit 
25 de ani reprezintă pe 
CEE o medie de 26,4 la 
sută.

La începutul lunii mai,

recomandări privind ne
cesitatea unor schimbări. 
„Am înțeles că Parlamen
tul european nu este capa
bil să ne ajute — a decla
rat un tânăr olandez, care 
a participat la demonstra
ția din fața Palatului con
greselor din Bruxelles. Ei 
declară că nu au împuter-

nicirea să adopte hotărîri. 
Noi avem însă nevoie de 
locuri de muncă".

Nu este greu să desco
peri de ce s-a redus nu
mărul locurilor de muncă. 
In Europa occidentală dis
par asemenea ramuri in
dustriale tradiționale cum 
sînt industriile oțelului și 
textilă, care ofereau lo
curi de muncă pentru zeci 
de mii de oameni. Vinova
tul principal este, desigur, 
recesiunea economică ge
nerală. Situația a devenit 
și mai acută datorită mă
surilor luate de guverne 
pentru stăvilirea inflației : 
în Marea Britanie, de pil
dă, armata șomerilor a 
crescut cu 1,7 milioane de 
oameni, pe cînd, în urmă 
cu patru ani, primul mi
nistru, Margaret Thatcher 
a impus măsurile sale e- 
conomice drastice

(AGERPRES)

Litigiul exporturilor de automobile japoneze în S.U.A.
Exporturile de automobi

le japoneze în S.U.A. ar 
putea să redevină o sursă 
de „fricțiuni" între Wa
shington și Tokio spre 
sfîrșitul anului, întrucît 
Jap intenționează să 
înc< restricțiile pe ca
re le aplică în prezent, 
consideră comentatorii. 
Noul ministru al industriei 
și comerțului internațio- 
na’ (MITI), Sosuke Uno, 
a declarat, la o întîlnire 
cu oamenii de afac’eri ja
ponezi, că guvernul nu in
tenționează să ceară indus
triei de automobile să 
mențină în vigoare și a- 
nul viitor restricțiile la 
exporturi impuse cu circa 
trei ani în urmă.

în scopul de a atenua 
tensiunile comerciale cu 
S.U.A., guvernul japonez a 
emis, în primăvara anului 
1981, o directivă adminis
trativă cerînd patronilor 
și industriei dc automobi
le să-și restrîngă „volun

tar" exporturile în S.U.A. 
Volumul maxim anual a 
fost fixat la 1,68 milioane 
automobile pentru anul 
fiscal 1981. Pentru 1982, 
se prevedea o creștere cu 
16,5 la sută, iar pentru ,a- 
cest an se preconizau dis
cuții suplimentare. în ori-

zentantul special pentru 
probleme comerciale al 
președintelui S.U.A.

înaintea restricțiilor, ex
porturile nipone pe piața 
americană atinseseră 1,82 
milioane automobil- și e- 
rau în creștere constantă. 
Decizia restrictivă a gu-

Rasfoind presa străină
(FRANCE PRESSE)

ce caz, restricțiile au fost 
fixate numai pentru trei 
ani.

Practic, însă, volumul 
exporturilor a rămas la 
1,68 milioane unități în 
1982 și va fi menținut la 
același nivel și anul aces
ta (aprilie 1983 — aprilie 
1984, an fiscal), în virtu
tea unui acord intervenit 
în luna februarie, la To
kio, între Sadanori Yama- 
naka, predecesorul lui Uno, 
și William Brock, repre-

"rnului nipon a stârnit 
atunci o puternică nemul
țumire în rîndul industria
șilor de automobile niponi, 

emarca lui Uno a ve
nit ca răspuns la o cerere 
a președintelui Asociației 
japoneze a constructorilor 
de automobile (AJCA), Ta
kashi Ishihara. Acesta, 
cr e este și președintele 
firmei „Nissan" — cel 
de-al doilea constructor ni
pon de autome/ ile — s-a

opus categoric restricțiilor 
impuse de guvern.

Un responsabil al MITI 
a spus că industria de 
automobile a avut de 
suferit de pe urma restric
țiilor Ia exporturile sale 
în S.U.A., principala sa 

.u’,ă externă. La rîndul 
său, un purtător de cu- 
vînt al AJCA a relevat 
că exporturile totale de 
automobile japoneze au 
scăzut în ultimii ani, tre- 
cînd de la 6,15 milioane u- 
nități, în 1980, la 5,59 mi 
lioane, în 1982. De aseme 
nea, exporturile de auto
mobile nipone au scăzut 
în primele cinci luni ale 
acestui an cu 1.6 la sută, 
în raport cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. 
Producția a scăzut, de a- 
semenea, a precizat el, 
trecînd de la 11,17 milioa
ne unități, în 1980, la 
♦0,79 milioan» unități, în 
1982.

(AGERPRES)
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RECRUTEAZĂ
absolvenți treapta I, pentru șcmarizarea ca „e- 
lectrician energetic** prin școala profesională 
clin cadrul Grupului școlar Lupeni.

Se pot înscrie numai băieți, cu domiciliul 
in municipiul Petroșani sau localitățile limitro
fe. Dosarele se depun la secretariatul Grupu
lui școlar Lupeni. Informații suplimentare se 
pot obține de la Grupul școlar Lupeni și Sec
ția de Distribuție Energie Electrică Petroșani, 
telefon 42784.
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