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■ Programul turului campionatului divi- 
ediția 1983—1981, seria a IlI-a, la

Climat de
întrecere

întâmpinarea marii sărbători a Eliberării patriei

In aceste zile de 
mutație puternică și de 
mobilizare maximă a 
fiecărui colectiv pentru 
obținerea unor reali- 
ări prestigioase în cins

tea marii sărbători 
Eliberării, minerii 
torului fruntaș al 
peniului își afirmă 
cote superioare 
țialul de muncă, 
creație. Un succes 
cent, inserat de gazeta 
„Faptul zilei", confirmă 
starea de angajare 
responsabilă, plină de 
dăruire ce caracteri
zează acest colectiv.

„Faptul zilei" 
productivitățile 
ce le obține în 
jul ei cu complex 
canizat brigada 
Iul Muncii

a 
sec- 
Lu- 

la 
poten- 

de 
re-

re le vă 
înalte 

abata- 
me- 

Erou-
Socialiste

Ioan DUBEK

Preparatorii raportează 
realizări remarcabile

în cinstea marii sărbători de la 23 August, pre
paratorii raportează realizările lor obținute de la în
ceputul anului : depășirea producției nete fizice cu 
5 408 tone, a producției de huilă mixtă cu 216 900 tone 
și a huilei sortate cu 80 577 tone ; depășirea indica
torului de recuperare globală cu 4,7 puncte, depăși
rea planului la producția de brichete cu 14 714 tone. 
Totodată, s-au realizat importante economii prin va
lorificarea a peste 150 000 tone șist cărbune filtrat, în 
industria materialelor de construcții. Au fost reduse 
cheltuielile la 1 000 lei producție marfă cu 44,5 lei, 
iar cheltuielile materiale cu 74,2 lei/1 000 lei. Depăși
rea planului producției nete valorice cu 175 milioane 
lei a permis obținerea unor beneficii peste plan de 
7 910 000 lei.

Prin realizările obținute s-a evidențiat pînă acum, 
în mod deosebit, colectivul secției Petrila care ocupă 
locul I în întrecerea socialistă. (A.T.)

Depășirl importante la producția 
de energie

Energeticienii de la U- 
zina electrică Paroșeni ra
portează fapte deosebite 
ale vredniciei, cu care în- 
tîmpină măreața sărbătoa
re a Eliberării patriei.

De la Gheorghe Tonașcu, 
tehnician la serviciul teh
nic al uzinei, aflăm că au 
fost furnizați sistemului e- 
nergetic național, supli
mentar prevederilor de 
plan de la începutul anu
lui, 17 745 MWh, ceea ce 
înseamnă, în procente, o 
depășire de 2,6 la sută. 
Producția de energie elec
trică produsă pe bază

electrică

informați, tot- 
către tovarășul 

Dinea. secretar

Cronică de August în așezările minerești

l oto : Șt. NEMECSEKUneam, cartierul Bucura.

cărbune a fost depășită în 
aceeași perioadă cu 3 300 
MWh.

Sîntem 
odată, de 
Gheorghe
adjunct cu probleme eco
nomice al comitetului de 
partid de la Uzina electri
că Paroșeni, despre o altă 
realizare importantă. La 
consumul specific de com
bustibil convențional pen
tru producerea energiei e- 
lectrice în condensație s-au 
economisit, față de plan, 
612,7 tone c.c. (T.A.)

Uricaniul este un oraș 
născut parcă pentru a 
simboliza victoria omului 
asupra naturii. Un oraș 
al poemelor de cetină și 
de albastru. Pădurile co
boară din legendele da
cice dinspre Cimpu lui 
Ncag sau Șiglău. Acolo 
unde liniștea codrilor era, 
pe vremuri, tulburată doai 
de trecerea mioarelor 
blajine se aude azi vuie
tul cailor-putere, porniți 
intr-un iureș nestăvilit 
în ofensiva noului. Al
bastrul de basm se bol
tește deasupra orașului 
ca un clopot, rezemîndu-

zarea

orașul 
și mîndru 

impunătoa- 
sfi- 
de

Continuare in pag. a 2-a)

și marginile pe 
de vis a obcinelor. Și, n, 
albastrul acesta, 
se ridică alb 
cu profilele
re ale construcțiilor, 
dînd împrejurimile, 
peste ana Jiului de Vest, 
cățărîndu-se pe scara alti
tudinii, cu imaginea schl- 
pului minei sau a moder
nei preparații de cuarț. 
cu noile șantiere, cu cea 
a noilor blocuri din car
tierul Bucura, cu străzile 
alergînd grăbite în cele 
patru puncte cardinale. 
Drumuri șerpuite prin li
niști de molid si poieni

dc basm, de curgere 
nă de 
păsări, 
Valea 
malul 
acumulare, spre 
Cimpu Iui Neag sau din
colo, în lumea mirifică a 
Cîmpușelului sau a Butei.

Orașul își cunoaște ca
pacitatea de a străbate 
timpul, își trimite spre 
cele patru puncte cardi
nale ale țării roadele bi
nefacerii și prosperității 
socialiste : cărbunele coc-

pîraie și cîntec 
duc spre motelul 
de Pești, aflat pe 
superbului lac de 

cabana

Alexandru TĂTAR

de

(Continuare in pa®, a 2-a^

Spiritul revoluționar, trăsătură

Revenim la întreprinderea minieră Aninoasa

Solicitările
nu

Revenim, după mai mult- 
de o lună, la mina 
noasa, sectorul 111, 
gada condusă de Sava Ro- 
bu. La data anchetei 
„Să-și spună cuvîntul gîn 
direa tehnică !“, 
rul cerea ajutor 
rie de probleme 
organizatorice. Din 
locului, informăm că 
S-A REZOLVAT NICI 
PROBLEMA din cele 
dicate de brigadier. In 
cuția purtată cu sing, 
dor Tomuș, șeful sectoru
lui III. am aflat lucruri a- 
larmante. Apreciem since
ritatea dînsului, franche-

Ani- 
bri-

brigadie- 
într-o se- 

tehnico- 
capul 

NU 
O 

ri- 
dis- 
To-

Cițiva dintr-un
schimb al brigăzii frun
tașe conduse de comu
nistul Constantin Po
pa, din sectorul IV al 
■ M. Lupeni

Foto : Ioan BALOI

definitorie a epocii noastre socialiste

Pregătirea tehnico- 
profesîonalăș îmbinată cu o 

înahă conștiință politică

brigadierului trebuie și finalizate, 
numai notate în carnețele!
țea cu care ne-a răspuns 
ia toate întrebările, care 
ne scutesc de postura ne
dorită de „a ne fura căciu-

buie planată secțiunea lu
crării ; 2) Nu s-au asigu
rat efectivele necesare la 
brigadă pe toate schim-

la", dar de aici pînă 
„paraliza" activitatea 
nui abataj de mare 
duetivitate.. e-o cale 
de lungă... Să nu divagăm :
1) Nu s-a pus la punct flu
xul de transportoare. Ga
leria e sub presiune și tre

la a
U-

pro- 
atît

burile. Practic, nu se pot 
asigura mai mult de 20—24 
de oameni la această bri
gadă ; 3) Nu au fost pla
sați oameni calificați, mi
neri și lăcătuși pe fieca
re schimb. Este adevărat.

încadrați au fost 
la Sava Robu, dar 
nu cunosc utilaje- 
știu să lucreze^ în 

de mecanizare ; 
s-a adoptat nici, o 
tehnică pentru ri- 
transportorului. Nu 

cu- 
trans- 

nu 
ci- 

pentru

10 nou 
plasați 
aceștia 
le, nu 
condiții
4) Nu 
soluție 
dicarea 
s-a reușit să se facă 
plarea secțiilor cu 
portorul ; 5) Abatajul 
s-a echipat cu cei 15 
lindri hidraulici

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Influența conștiinței po
litice asupra 
vieții' sociale se 
toate sferele de 
re a acesteia, 
corelația dintre

dezvoltării 
resimte în 
manifesta- 

Relevînd 
conștiința 

politică și gîndirea econo
mică, avem în vedere că, 
in general, factorul politic, 
conștiința politică 
tă o influență directă 
supra dezvoltării vieții 
conomice a societății, 
tîietatea politicului 
pra economicului, 
nă și necesitatea abordării 
politice a 
construcției 
Acest aspect i 
cerință majoră, 
impusă de necesitatea do 
a privi propria activitate 
prin prisma direcțiilor 
generale de dezvoltare a 
țării, de a contribui prm- 
tr-o muncă eficientă ia 
progresul general al patri
ei socialiste. în acest con
text, apare evidentă nece-

exerci-
a- 
e-

In- 
asu- 

inscam-

problemei M' 
economi-e 

reprezintă o 
, esențial.

gîndirii 
oamenilor 
necesita- 

pregnantă 
vedere cali- 

a oamenilor 
muncii de proprietari, pro
ducători, organizatori 
beneficiari ai 
sociale, rolul 
al producției 
materiale, dinamica schim
bărilor în tehnică și teh
nologie, accentuarea latu
rilor calitative ale activi
tății economice, av.tocon- 
ducerea și autogestiunea. 
Este necesar ca oamenii 
muncii să înțeleagă sensui 

-a re o
con

ul 
de

sitatea dezvoltării 
economice a 
muncii. Această 
te este și mai 
dacă avem în 
tatea nouă

Ș*
producției 

determinant 
de bunuri

social al muncii pe 
desfășoară, să fie 
vinși că bunul mec 
întreprinderii depinde 
activitatea lor. de inte-esul
pentru o muncă de calta

Lector univ. Aurel SUCIU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din viața organizațiilor U.T.C.
Acțiuni în cinstea

în toate întreprinderile 
și instituțiile, comitetele 
U.T.C. vor organiza în a- 
ceastă săptămînă acțiuni 
politico-ideologice și educa
tive în cinstea marii sărbă
tori de la 23 August. Se 
vor desfășura expuneri 
dezbateri, simpozioane, re 
citaluri de muzică și poe
zie patriotică. In perioada 
15—20 august, se va de

Șantiere de

In întreaga Vale a Jiu
lui, tineri în salopete. Șan
tierele de muncă patriotică 
ale tineretului, cuprind, ca 
în fiecare an, mii de tineri 
veniți în sprijinul construc
torilor de -edificii social-e- 
dilitare. La Petroșani, în 
serii de cîte două săptă- 
mîni, peste 100 tineri lu
crează. alături de constru-- 
to»i în 3 zone: Petroșani 
Nord, pe strada Republicii 
și în cartierul Aeroport. De 
asemenea, tinerii dau o 
mină de ajutor la încheie
rea lucrărilor noului aba
tor, precum și la lucrările 
de Ia complexul sportiv 
„Jiul". Elevii de la Liceul

Rîul Mare -

în perioada 15 august — 
15 septembrie, două serii 
de cîte 50 tineri din toate 
orașele Văii Jiului vor par
ticipa, ca în fiecare an, la

Feslivalul spoiturilor

In perioada 5—7 august, 
la Botoșani a avut Ioc fes
tivalul sporturilor tehnico- 
a plica ti ve. Din municipiul 
Petroșani, au participat 5 
tineri. Cele mai bune re
zultate ale reprezentanților

Emisiuni color
începînd de marți, 23 august, o parte din emisi

unile de televiziune vor fi transmise în culori.
Seninul C (C într-un pătrat de altă culoare) — 

indică emisiunile difuzate color, iar semnul CP (C pe 
un triunghi) — pe cele care sînt parțial color.

CLIMAT DE ÎNTRECERE
(Urmare din pag I'

Constantin Popa, una clin 
formațiile de elită ale co
lectivului de elită din sec
torul IV ■— cel mai mare 
și mai mecanizat al mi
nei — productivități care 
se mențin in aceste zile 
premergătoare marii săr
bători clin august la un 
nivel de 20 tone pe post. 
Efectul randamentelor 
înalte este pe măsură; 
plusul de cărbune extras 
de brigadă se cifrează la 
2000 de tone și se adaugă 
altor 20000 de tone pe ca
re le-a extras suplimentar 
brigada de la începutul a- 
nului.

Despre recentele per
formanțe ale brigăzii, am 
ținut să ne vorbească în
suși șeful de brigadă. 
N-am avut acest prilej, 
întrucît brigadierul, cu 
familia, își petrece unde
va pe malul mării zilele 
de odihnă binemeritată.

sărbătorii Eliberării

clanșa săptămînă acțiunilor 
patriotice în sprijinul pro
ducției. De asemenea, în 
toate întreprinderile și ins
tituțiile vor avea loc con
cursuri cine știe cîștigă pe 
tema „Tineri, vă cunoaș
teți județul ?" Nu vor lipsi 
competițiile sportive, între
ceri de fotbal, volei, șah, 
tenis de masă, dotate cu 
„Cupa 23 August".

jncă patriotică

economic, participă la lu
crările de finisaj Ia noul 
sediu al școlii lor. La Pe- 
trîla majoritatea forțelor 
sînt mobilizate la amena
jarea „Parcului tineretului", 
cai;e \a cuprinde terenuri 
de tenis, volei, popice. La 
Lupeni s-au deschis două 
șantiere ale muncii patrio
tice, la care participă a- 
proape 100 de tineri. 40 de 
tineri de la Liceul indus
trial minier ajută construc
torii din cartierul f^ărbă- 
teni, iar alți 30, de la Li
ceul chimic din localitate, 
participă la aprovizionarea 
șantierelor cu materiale.

Retezat 1983

lucrările de pe șantierul 
național al tineretului de 
la Rîul Mare — Retezat. 
Prima serie, a plecat deja 
luni pe șantier.

tehnico-aplîcative

noștri au fost obținute, de 
elevele Ileana Vasile (la r- 
rientare turistică) și Mihae- 
la Portase (la tir), ambele 
de Ia Liceul industrial din 
Vulcan.

Mircea BUJORESCU

Mai aflăm că a plecat în 
concediu cu vreo lună mal ’ 
tîrziu. Și aceasta nu în- 
timplâtor, ci din conside
rente majore pe care le 
dictează problemele, rit
murile abatajului. Costi- 
că Popa și-a a minat ple
carea în concediu din cau
za dificultăților pe care 
le-a avut de înfruntat bri
gada datorită deranjamen
telor tectonice din abataj. 
Din cauza friabilității stra
tului, Cărbunele se rupea 
în față, impunînd opera
ții suplimentare pentru 
susținerea in lemn a fron
tului înaintea secțiilor. A 
fost o perioadă de maxi
mă solicitare, de verifica
re a competenței și cute
zanței oamenilor brigăzii, 
perioadă care reclama, in 
mod firesc, prezența șefu
lui de brigadă în abataj. 
Abia după depășirea a- 
cestei zone critice, după 
normalizarea abatajului, 
brigadierul și-a urcat fami

(Urmare din pag I)

te, valorificarea rezerve
lor interne, de spiritul lor 
de responsabilitate și ini
țiativă.

Este necesar să reținem 
ideea de inestimabilă va
loare formulată de tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU 
la Consfătuirea de lucru 
din 2—3 august 1983 și a- 
nume că temeinica pre
gătire profesională nu tre
buie confundată cu teh
nicismul. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pune cu hotărîre 
in fața cadrelor de partid 
și de stat, a întregului po
por sarcina de a fi te
meinic pregătiți profesio
nal și, în același timp, 
buni revoluționari, oameni 
politici, îmbinînd cunoș
tințele profesionale cu ce
le privind știința condu
cerii, cu spiritul revoluțio
nar.

Participarea oamenilor 
muncii ia elaborarea de
ciziilor, la rezolvarea pro
blemelor economice, orga
nizatorice și tehnice, ca și 
participarea reprezentan
ților oamenilor muncii în 
organismele de conduce
re necesită o competență 
crescîndă, cunoștințe eco
nomice pentru a putea fi 
sesizate și rezolvate la 
timp problemele esențial- 
ale activității productive. 
Dezvoltarea și exercita
rea gîndirii economice răs
punde unei necesități o- 
biective a epocii, îmbogă
țește conținutul intelectu
al al activității de produc
ție a maselor, și este una 
din căile apropi :rii dintre 
munca fizică și munca in
telectuală.

(I rmare din pag. 1)

\ sificabil și cuarțul de Și- 
i glău.
' Din ceea ce Uricaniul a 
ț fost pe vremuri, a rămas 
ț puțin, chiar foarte puțin. 
i Au rămas cîteva case 
1 vechi, cîteva magazine ca 

re-și așteaptă „noul des-
I tin“. Blocurile din noul 
> cartier Bucura, cele din 
ț centru, splendida piață 

în care se află Casa de

lia în „Dacia“ și... direc
ția — litoralul. Plecarea a 
fost precedată totuși de un 
eveniment de seamă în 
viața colectivului: aduna
rea organizației de partid, 
cu cuie prilej șeful de 
schimb Mihai Bucătarii, 
Cel desemnat a-i ține locul 
brigadierului 'cit va fi în 
concediu, a dat glas unui 
angajament al ortacilor. 
Angajamentul a sun i’. sim
plu: ortacii asigurau or
ganizația de partid că în 
pofida absenței brigadie
rului, ritmurile, abatajului 
se vor menține la cote de 
vîrf.

Intr-adevăr, ortacii, mi
nerii și electrolăcătușii din 
schimburile conduse de Mi
hai Bucătarii, loan Iuga 
și Ilie Petre se țin de cu- 
vînt: climatul de întrece
re al brigăzii fruntașe, ca 
de altfel, al sectorului 
fruntaș, se menține la co
te ridicate de rodnicie.

După cum în aprecierea 
perspectivelor dezvoltării 
pregătirii tehnico-profesi- 
onale a muncitorului tre
buie pornit nu de la sim
pla pasiune subiectivă de 
cunoaștere a individului, ci 
de la schimbările în însăși 
baza tehnieo-materială a 

zz/zz/zzzz/zzz/z/zzzzzzzzz//zzzzzzz/zz///zzz/z/7zzzzz/zzzzzzzz/z/z/z//z/zz

Pregătirea
tehnico-profesionaiâ
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producției, tot astfel în a- 
preeierca perspectivei dez
voltării gîndirii 
a muncitorului 
pornim nu de 
interes personal 

economice 
trebuie să 
la simplul 

pentru
cunoștințe economice, ci 
de la schimbările obiecti
ve în funcțiile sociale ale 
maselor de oameni ai 
muncii, în participarea lor 
la activitatea economică.

Cerința obiectivă a în
țelegerii aspectelor econo
mice ale producției de că
tre fiecare colectiv mun
citoresc — de unitate, a- 
telier, brigadă, iar în ulti
mă instanță de fiecare 
muncitor în parte — re
zultă din două aspecte e- 
sențiale ale activității de 
producție în socialism ; 1) 
necesitatea participării ma
selor de muncitori la con
ducerea producției în fie
care loc de muncă la so
luționarea concretă a pro
blemelor pe care organi
zarea rațională, științifi
că a producției le ridică, 
adică la dezbaterea și pre
cizarea cifrelor de plan ale

cultură, noile cvartaluri 
de locuințe ce se profilea
ză, mereu noile și moder
ne spații de învățămînt, 
spații comerciale și de 
servicii, toate răsfățîndu- 
se în alb, in lumina soa
relui și a arborilor verzi 
ai unui parc înnoit și im 
bogățit.

Și toate aceste împli
niri socialiste —'■ acolo un
de ținutul oierilor de al
tădată avea aspect rural

Muncitoarele Anișoara Plorea și Mariana Andro- 
nache lucrează la sortarea cuarțului calcinat. în ca
drul sectorului sortare de la Preparația de cuarț din 
Uricani,

întreprinderii, ale secției, 
ale brigăzii, la analiza ac
tivității economice a uni
tății respective, la con
trolul „in mers" al înde
plinirii planului, la soluți
onarea problemelor ridi
cării eficienței economice, 
la lichidarea pierderilor

și rentabilizarea produc
ției, la valorificarea re
zervelor interne etc ; 2) ne
cesitatea îmbunătățirii 
continue a indicilor eco
nomici ai activității pro
prii imediate a fiecărui 
muncitor în ceea ce pri
vește ridicarea producti
vității, reducerea prețului 
de cost etc, prin cunoaște
rea acestor indici și rapor
tarea conștientă la ei.

Acestea presupun dez
voltarea treptată a com-

Solicitările 
trebuie si » 

(Urmare din pag. I)

redresarea secțiilor ; ii) Nu 
s-au demontat barele de 
ripare care intrau sub 
transportor.

„Colac peste pupăză", a- 
pele din sector au inundat 
abatajul. Cele două pom
pe s-au defectat. S-a de-

„pe văi". Prin orașul a i 
cesta atit de nou, constru- 
it de oameni și pentru ' 
oameni, în anii socialis- i 
ntului se aude adeseori i' 
noaptea tropotul istoriei 1 

de demult și chiotul dacilor | 
străbuni, dar și zgomote- l 
le complexelor mecanizate 
din subteran, ai excava- j 
toarelor din carieră, semn i 
că oamenii de aici își iu- i 
bcsc deopotrivă trecutul, j 
prezentul și viitorul. | 

pelenței și gîndirii econo
mice, formarea unui sistem 
de cunoștințe și noțiuni e- 
conomice privind cerințe
le obiective ale producți
ei, ale repartiției, ale asi
gurării economicității etc, 
într-un cuvînt, cerințele 
pe care le ridică autoges- 
tiunea economică și auto- 
conducerea.

Practica producției so
cialiste — încluzînd nu nu
mai munca la „frontul de 
lucru", ci și participarea 
oamenilor muncii la activi
tatea de organizare, con
ducere, analiză și control 
al producției are însuși
rea de a solicita și stimu
la dezvoltarea gîndirii e- 
conomice. Dar, în plus, în- 
rîuririi exercitate în acest 
sens de practica socialis
tă i se adaugă, prin vaste 
efecte, activitatea ideolo
gică sistematică de răs- 
pîndire a cunoștințelor e- 
conomice în mase, de înar
mare a oamenilor muncii 
cu elementele științei e- 
conomice marxist-leni niș
te.

brigadierului 
finalizate!
feclat .și pompa centrifu
gală din galeria de bază, 
unde s-a strîns foarte 
multă apă, care împiedi
că activitatea complet 
lui. în aceste condiții, 
gada cunoscutului miner 
Sava Robu nu numai că 
nu și-a redresat activita
tea de extracție, dar a re
gresat. Avansarea de 2 ml 

I pe luna august este o „rea
lizare" de neimaginat.

S-a spus și se repetă că 
formațiile de lucru, brigă
zile sînt nucleul de bază 
al producției, că dacă fie
care brigadă și-ar îndepli
ni sarcinile, atunci, situa
ția la fiecare întreprinde
re ar fi alta, că sprijinirea 
brigăzilor este o importan
tă rezervă de creștere a 
extracției. Or dacă toate 
brigăzile restante de la A- 
ninoasa sînt sprijinite ca 
în cazul de față...

Ieri dimineață, directo
rul minei Aninoasa ing. 
Ion Cruceru, ne-a informat 
că problema abatajului 
în care lucrează brigada 
Sava Robu este cunor A
și la C.M.V.J. și sînt 
bilizate toate forțele pen
tru redresarea situației în 
cel mai scurt timp. Dar de 
ce a trebuit să se ajungă 
în acest stadiu ? Vom 
reveni.

Atenție, șoferi!
în aceste zile, formația 

de mixturi asfaltice dc Ia 
Livezeni așterne o nouă 
bandă de asfalt pe porțiu
nea de la kilometrul 15 -|- 
800 pină la kilometrul 16a 
+ 560 pe DN 66 A (de la V 
intrarea din șoseaua na
țională la mina Bărbătcni 
spre Uricani). Prezența lu
crătorilor formației pe șo
sea este semnalată prin 
semaforizare automată. 
Atenție, deci, șoferi ! Res
pectați semnificația culori
lor pe care semafoarele, 
amplasate la limitele lu
crării, în ambele sensuri 
de circulație vi le înfăți
șează în mod automat.

ÎNTILNIRE. Ieri, la ora 
14, biblioteca clubului sin
dicatelor din Petriia a or
ganizat în sala de apel a 
minei o întîlnire a mineri
lor cu Bogdan Bădulescu, 
redactor șef al editurii „E- 
minescu" și scriitorii hu- 
nedoreni Valeriu Bîrgău, 
Marin Negoiță și Ion Va- 
siu. (M.B.)

MANIFESTĂRI. Sub e- 
gida Casei de cultură a

sindicatelor din Petroșani, 
la spitalul din reședința 
de municipiu se desfășoa- 

în dimineața zilei de 
dedi- 

nașterii 
i de ști- 

Mîine, 
literar 

orch.es- 
populară 

își dau con- 
unci 

cultural-dis-

ră, 
astăzi, simpozionul 
cat centenarului 
medicului și omului 
ință Mihai Ciucă. 
la ora 19, cenaclul 
„Panait Istrati" și 
tra de muzică 
„Parîngul" 
cursul la realizarea 
plăcute seri 
tractive pentru tinerii din 
căminul de nefamiliști al 
minei Livezeni. La sediul 
așczămîntului cultural a-

mintit se va desfășura tra
diționala „joie" a tineretu
lui.

RISIPĂ. Chiar și ziua 
c’ubul navomodeliștilor de 
la Jiul Petroșani arborea
ză marele pavoaz dc noap
te, adică, în termeni mai 
puțin marinărești, un bec 
consumă inutil energie e- 
lectrică. Țin oare cu di
nadinsul multiplii noștri 
campioni ai navomodelis- 
mului românesc să schimbe 
denumirea pîrîului din 
apropiere în... apa sîmbe- 
tei ?

EXCURSIE. Casa ‘ pen
sionarilor din orașul Lu
peni a organizat.o frumoa
să ‘
pe

excursie cu autocarul 
ruta Lupeni — Tg. Jiu 
Drobeta Turnu Severin 
Porțile de Fier — Orșo- 
— Băile Herculane —va

Caransebeș — Oțelul Roșu 
— Sarmizegetusa — Ha
țeg — Lupeni. Au partici
pat 45 de pensionari. 
Ciopeică, coresp.)

CALENDAR. Un record 
absolut în materie dc 
promptitudine. De sub teas
curile tipografiei din Cluj- 
Napoca a ieșit deja primul

(V

calendar al anului viitor, 
ilustrat cu 52 de caricaturi 
ale celei de a 7-a ediții 
a Salonului de umor Pe
troșani. după cum se știe 
desfășurat sub genericul 
„Cherchez la femme". Dacă 
însă căutați calendarul 
ilustrat vă puteți adresa 
realizatorilor săi, cunoscu- 
țîi caricaturiști loan 
Mihai Barbu.

CINEGETICĂ. în 
sezon de vînătoare 
cădea în raza cătării : mis
treți, viezuri, cu autoriza
ție individuală, cerbi

muni, lopătari, căpriori, 
urși, rîși și capre negre — 
n-am prea auzit de vreo 
ispravă deosebită a mem
brilor filialei de profil din 
Petroșani. înseamnă că 
pentru Tartarinii noștri 
nu s-a sfîrșit încă sezonul 
de... povești.

Și Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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I.M DÎLJA I.M. LONEA

Hotărîrea colectivului de a păși 
pe calea redresării

Premise sigure
sarcinilor

ale realizării 
de plan

HI La sHrșituI primului semestru, mina Dîlja în
registra un minus de peste 18 500 tone de cărbune Ia 
producția fizică | în luna iulie, la acest minus au 
mai fost adăugate încă 8 121 tone, iar în prima jumă
tate a lunii august aproape 5 000 de tone ■ Produc
tivitatea muncii obținută in abataje a fost sub cea 
planificata cu 700 kg pe post, iar pe mină cu 300 kg 
pe post.

Pornind dc la aceste re
zultate slabe obținute in 
cele șapte luni, adunarea 
generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii de la 
I.M. Dîlja a dezbătut în 
mod critic și autocritic 
cauzele care au dus la a- 
eeste nereali zări. precum și 
măsurile ce trebuie luate 
pentru redresarea produc
ției. E drept, în perioada 
care s-a scurs s-au depus 
eforturi susținute pentru 
creșterea liniei de front 
prin punerea în funcție a 
noi abataje cameră, s-au 
aplicat o scrie de măsuri 
care au condus la crește
rea productivității muncii 
eu 26 Ia sută față de a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut, dar realizările de 
pînă acum nu sint pe mă

sură să mulțumească acest 
colectiv. Din discuțiile 
purtate în cadrul adunării 
generale a reieșit că pro
ducția este dijmuită de un 
șir de carențe din activi
tate . lipsa personalului și 
mai ales a celui calificat, 
slaba calitate a pieselor de 
schimb, lipsa covorului de 
cauciuc, plasarea necores
punzătoare a personalu
lui la locurile de muncă și 
altele, care au dus la ne- 
realizarea sarcinilor de 
plan. Una din cauzele ră- 
mînerii sub plan este și 
indisciplina. S-au înregis
trat în această perioadă 
foarte multe absențe ne
motivate, foi de boală și 
învoiri. Referindu-se la 
absențele nemotivate, mi
nerul șef de brigadă Nico- 

lae Toma arăta în cuvîntul 
său că prea se tratează cu 
duhul blîndeții cei care 
lipsesc nemotivat. Pla
nul de măsuri adoptat de 
adunarea generală și com
pletat cu propunerile for
mulate de participant'! Ia 
dezbateri — Mihai Cozma,

Adunări generale ale oamenilor muncii

Nicolae' Toma, Victor 
Negru, Alexandru Covacs, 
Ionel Pop. loan Vasiliu, 
Reinhold Knebel, Euieric 
Nagy și Aurel Marhari — 
trebuie să mobilizeze co
lectivul de mineri de la 
Dîlja pentru a păși pe ca
lea redresării. Toți parti- 
eipanții și-au exprimat ho
tărîrea, in numele colecti
velor din care fac parte, 
că vor face totul pentru în
deplinirea sarcinilor de 
plan in lunile care au mai 
rămas din acest an.

Gheorghc 1JOTEA

în perioada care a tre
cut de la începutul acestui 
an, colectivul minei Lo- 
nea a înregistrat un real 
progres, față de perioada 
similară a anului trecut. 
Astfel, cu un efectiv de 
muncitori mai mic, a fost 
extrasă o cantitate de căr

bune cu 70 mii tone su
perioară față de realizări
le din 1982, în condițiile 
îmbunătățirii calității căr
bunelui cu aproape 2 
puncte. Progresul înregis
trat se referă și la valori
ficarea mai bună a expe
rienței dobîndite pe plan 
tehnic, de un colectiv preo
cupat cu insistență să a- 
sigure creșterea produc
ției și a productivității 
muncii prin promovarea 
de soluții tehnologice noi.

Cu toate acestea, sarci
nile de plan pe șapte luni 
nu au fost îndeplinite, da

torită scăderii ' ritmului 
de extracție în lunile mai, 
iunie și iulie cînd mina a 
înregistrat restanțe echi
valente cu producția a 1—3 
zile lucrătoare. în pre
zent, toate sectoarele dis
pun de linia ăe front ac
tivă la nivelul planului, 
fiind in măsură să-și con
solideze poziția bună cre
ată în semestrul 1. Exis
tă, deci, condiții optime 
pentru desfășurarea unei 
activități mai bune. De la 
această constatare au por
nit dezbaterile adunării 
reprezentanților oamenilor 
muncii pe întreprindere, 
care a avut loc cu cîteva 
zile în urmă. în mod cons
tructiv, au fost arătate 
cauzele care au determi
nat scăderea ritmului de 
lucru și au fost propuse 
numeroase măsuri pen
tru îmbunătățirea activi
tății la locurile de muncă. 
Ludovic Repaș, Giigore* 
Mîndruț și Andrei Antal, 
trei dintre cei mai bum 
șefi de brigadă din sectoa
rele de producție, precum 
și Mihai Anton, șef de bri
gadă la investiții, au ex
plicat în ce măsură acti
vitatea formațiilor de lu
cru este stînjenită de lipsa 
personalului calificat, des
fășurarea greoaie a apro

vizionării tehnîco-lhateria- 
le, calitatea necorespun- 
zătoare a unor piese de 
schimb și subansamble, 
precum și de cauza princi
pală a nerealizărilor, adi
că starea disciplinară scă
zută din brigăzile rămase 
sub plan. Alți vorbitori, 
Nicolae Golea și Gherasiin 
Fiitd, Martin Borșa, Petru 
Cenușă, loan Culcear și 
Alexandru Munteanu, s-au 
referit. în același spirit e- 
xigent, la necesitatea res
pectării stricte a discipli
nei tehnologice și de pro
ducție și a îmbunătățirii 
coeficientului de prezen
ță pe întreprindere.

Prin aplicarea strictă a 
măsurilor hotăiite dc co
lectiv și mai cu scamă 
prin promovarea în conti
nuare a soluțiilor tehno
logice moderne de susține
re și tăiere — așa cum s-a 
indicat — colectivul minei 
Lonea va înregistra și în 
continuare creșterea pro
ducției medii zilnice. Pe 
această calc această mină 
are asigurate toate pre
misele de a se situa din 
nou printre unitățile ex
tractive ale Văii Jiului 
care își onorează în mod 
exemplar sarcinile de plan.

Ion MUSTAȚĂ

r.v- și-a Încheiat pregătirile
După pregătirea fizică 

generală in regim de efort 
maxim, lotul lărgit al rug- 
biștilor de la I.M.P., sub 
conducerea antrenorului 
C. Budică, a trecut la de
finitivarea schemelor teh- 
nico-tactice cu aplicații 
directe în joc. Pentru pri
mele trei meciuri, de la 
începutul săptămînii tre
cute „sparring-partener" a 
fost proaspăta promovată 
Metalurgistul din Cugir, o 
echipă cu jucători talentați, 
care a pus destule proble
me cîstigătorilor „Cupei 
F_R.R.“.

Meciurile s-au încheiat 
eu următoarele rezultate: 
luni, Știința — Metalurgis
tul 21—4 (13—4), au înscris 
Petre Dobre — eseu, Tul
pan — tr, Chiriac — drop. 
Sandu — 3 eseuri, respec
tiv Matei — eseu ; marți. 
Știința — Metalurgistul

36—4 (20—4). au înscris 
Kelemen — eseu, Catană 
— 2 eseuri. Chiriac — tr. 
Tulpan — tr, V. Dobre — 
2 eseuri, Drumea — eseu, 
Mazăre —2 eseuri, respec
tiv Boncuț — eseu; 
miercuri, Știința — Meta
lurgistul 14—13, autorii 
punctelor învingătorilor s 
Sușinschi — eseu, Bo- 
nea — eseu, Năstase — 
eseu, Tulpan — tr, respec
tiv Oanea — 2 eseuri și — 
tr. Manea — drop-gol. Tot 
miercuri, cele două echipe 
au disputat un „meci-școa- 
lă“ cu repetiții de efect pe 
scheme tipice (grămezi or
donate, repuneri din mar
gine etc), meci de real fo
los, care a scos în evi
dență forma bună a jucă
torilor : Bucan, Petre Do
bre Oțetaru, Adrian Su- 
șînșchi, Băloi, Drumea, 
Palamariu, C. Ștefan, Lu

ETAPA 1 (duminică 21 august)
C.S.M. Reșița — Armătura Zalău 
Rapid Arad — Aurul Brad
Someșul Satu Mare — _U“ Cluj-Napoca 
C.F.R. Timișoara — Ind. sîrmei C.T. 
Steaua C.F.R. Cj-Np. — Minerul Motru 
Minerul Cavnic — „Poli" Timișoara 
Metalurg. Cugir — Olimpia Satu Mare 
Minerul Lupcni — U.T. Arad 
C.F.R. Caransebeș — Gloria Reșița

ETAPA A II-A (duminică, 28 august)
U.T. Arad — Someșul Satu Mare 
„Poli" Timișoara — St 'aua C.F.R. Cj-Np. 
Gloria Reșița — Rapid Arad
Armătura Zalău — Minerul Lupeni 
Olimpia Satu Mare — C.S.M. Reșița 
Aurul Brad — Metalurg. Cugir 
Minerul Motru — C.F.R. Timișoara 
„U" Cluj-Napoca — C.F.R. Caransebeș 
Ind sîrmei C.T. — Minerul Cavnic

ETAPA A III a (duminică, 1 sept.)
C.F.R. Timișoara — Minerul Cavnic 
Minerul Motru — Gloria Reșița 
Aurul Brad Steaua C.F.R. Cj-Np, 
C.S.M Reșița — U.T. Arad 
C.F.R Caransebeș — Armătura Zalău 
Someșul Satu Mare — Minerul Lupeni 
„U" Cluj-Napoca — Ind. sîrmei C.T. 
Metalurg. Cugir — „Poli" Timișoara 
Rapid Arad — Olimpia Satu Mare

ETAPA A IV-a (duminică, 11 sep.) 
Steaua C.F.R. Cj-Np. — Metalurg. Cugir 
C.FJJ. Caransebeș — Aurul Brad 
Olimpia Satu Mare — U.T. Arad 
Minerul Lupeni — C.F.R. Timișoara 
Gloria Reșița — Ind. sîrmei C.T. 
Armătura Zalău — „U“ Cluj-Napoca 
Rapid Arad — C.S.M. Reșița 
Minerul Cavnic — Someșul Satu Mare 
„Poli" Timișoara — Minerul Motru

ETAPA A V-a (duminică, 18 sept.) 
„U“ Cluj-Napoca — Rapid Arad 
Minerul Motru — Minerul Cavnic 
Minerul Lupeni — Metalurg. Cugir 
Armătura Zalău — Olimpia Satu Mare 

ca. Bonea, V. Dobre, Me- 
dragoniu, Catană, Kele- 
men și Călin. Cu poftă de 
joc s-au prezentat și San
du, Chiriac, Ion Florentin, 
Mazăre, Mateescu, Dumi
tra?, Tulpan, Stoiciu. Năs
tase și Gheorghe Cristian. 
Vineri și duminică între
gul lot s-a deplasat la 
București, unde a susținut 
două meciuri de verificare 
pe stadionul „Olimpia", în 
compania formației cu a- 
celași nume.

Primul meci, disputat pe 
vreme frumoasă a adus 
cîștig de cauză studenților 
din Petroșani, eu scorul de 
13—12. De la „echipa flo
rilor de colț" au înscris 
Ion Florentin — eseu, Bă
loi — eseu, Luca — tr 
și Năstase — dropgol. Din 
păcate, s-a accidentat Tul
pan, iar cunoscutul talo- 
neur Mircea Ortelecan în

PROGRAMUL TliRUtUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „8“
EDIȚIA 1983-1984;

U.T. Arad — „Poli" Timișoara
C.F.R. Timișoara — Gloria Reșița 
Someșul Satu Mare — C.F.R. Caransebeș 
Ind. sîrmei C.T. — Steaua C.F.R. Cj-Np. 
C.S.M. Reșița — Aurul Brad

ETAPA A Vl-a (duminică. 25 sept.)
Aurul Brad — Ind. sîrmei C.T.
Som. Satu Mare — Olimpia Satu Mare 
C.F.R Timișoara — „Poli" Timișoara
Minerul Cavnic — Minerul Lupeni
Metalurgistul Cugir — Armătura Zalău 
Rapid Arad — U.T. Arad
Steaua C.F.R. Cj-Np. — „U" Cluj Np. 
C.S.M. Reșița — Gloria Reșița
Minerul Motru — C.F.R. Caransebeș

ETAPA A Vll-a (duminică, 2 oct.)
Olimpia Satu Marc —- Minerul Motru 
Minerul Lupeni — „U“ Cluj-Napoca 
C.F.R. Caransebeș, — Metalurg. Cugir 
„Poli” Timișoara — Someșul Satu Mare 
Rapid Arad — C.F.R. Timișoara
Ind. sîrmei C.T. — C.S.M. Reșița
Gloria Reșița — Minerul Cavnic 
Armătura Zalău — Aurul Brad
Steaua C.F.R. Cj-Np. — U.T. Arad

ETAPA A VTII-a (duminică, 9 oct.)
U.T. Arad — Gloria Reșița
C.S.M. Reșița — C.F.R. Caransebeș
„U“ Cluj-Napoca — Olimpia Satu Mare 
Minerul Cavnic — Steaua C.F.R. Cj-Np. 
Aurul Brad — Minerul Lupeni
Metalurg. Cugir — Minerul Motru 
Ind. sîrmei C.T. — „Poli" Timișoara 
Someșul Satu Mare — Rapid Arad 
C.FJÎ. Timișoara — Armătura Zalău

ETAPA A IX-a (duminică, 16 oct.)
„Poli" Timișoara — Minerul Lupeni 
Armătura Zalău — Rapid Arad
M< taluri Cugir — C.S.M Bfeșița ■ .
Gloria Reșița — „U" Cluj-Napoca

că nu s-a refăcut, ncputînd 
juca. Astfel, meciul cu e- 
cliipa Dinamo a fost anu
lat, iar duminică studen
ții au pierdut clar meciul 
revanșă cu „Olimpia" 
(0—14), jucînd pe ploaie 
torențială cu echipa... a do
na 1

Așadar, într-o singură 
săptămînă studenții au dis
putat cinci folositoare me
ciuri. în această ultimă 
săptămînă se impune o 
pregătire adecvată și defi
nitivarea lotului pentru 
meciul întii din campionat, 
cu Știința CEMIN Baia 
Mare. Așteptăm confir
marea acestor pregătiri în 
viitoarea duminică, dimi
neața pe stadionul din 
dealul Institutului, împre
ună cu înfocații suporteri, 
adresînd un călduros „Hai 
Știința !“.

Ioan Dan BĂLAN

seria a lll-a la fotbal
Steaua C.F.R. C.i-Np. — Someșul S. Mare 
Olimpia Satu Mare — Minerul Cavnic 
C.F.R. Caransebeș — C.F.R. Timișoara 
U.T. Arad — Ind. sîrmei C.T.
Minerul Motru — Aurul Brad
ETAPA A X-a (duminică, 23 oct.) 
„U“ Cluj-Napoca — Minerul Cavnic 
C.F.R. Caransebeș — U.T. Arad 
Armătura Zalău — Ind. sîrmei C.T. 
Rapid Arad — Steaua C.F.R. Cj.-Np. 
C.F.R. Timișoara — Metalurg. Cugir 
Minerul Lupeni — Minerul Motru 
Olimpia Satu Mare — „Poli" Timișoara 
Aurul Brad — Gloria Reșița

’ C.S.M. Reșița — Someșul Satu Mare
ETAPA A XI a (duminică, 30 oct.)

Ind. sîrmei C.T. — C.F.R. Caransebeș 
Someșul Satu Mare -- C.F.R. Timișoara 
Gloria Reșița — Olimpia Satu Mare 
„Poli" Timișoara — C.S.M. Reșița 
Minerul Motru — Rapid Arad 
Minerul Cavnic — Aurul Brad 
U.T. Arad — Armătura Zalău
Steaua C.F.R. Cj-Np. — Minerul Lupeni 
Metalurg. Cugir — „U" Cluj-Napoca

ETAPA A XH-a (duminică, 6 nov.)
C.S.M. Reșița — Minerul Motru 
Rapid Arad — Minerul Cavnic 
Someșul Satu Mare — Metalurg. Cugir 
C.F.R. Timișoara — Olimpia Satu Mare 
„U" Cluj-Napoca — „Poli" Timișoara 
C.F.R. Caransebeș — Steaua C.F.R. Cj-Np 
Minerul Lupeni — Ind. sîrmei C.T. 
Aurul Brad — U.T. Arad
Armătura Zalău — Gloria Reșița

ETAPA. A XIII a (duminică, 13 nov.)
Gloria Reșița — „Poli" Timișoara 
C.l .R. Timișoara — „U" Cluj Napoca 
Minerul Cavnic — C.F.R. Caransebeș 
Metalurg. Cugir — Rapid Arad

4
f-

Intr-una din secțiile de prelucrări mecanice de la 
I.U.M. Petroșani, reglorul Gheorghe Rusu și strunga
rul operator Dochia Cliirion urmăresc funcționarea 
corectă a unui strung automat după fixarea progra
mului. Foto : Cristian ȘTEFAN j

J
Ind. sîrmei C.T. — Someșul Satu Mare 
Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița 
Steaua C.F.R. Cj-Np. — Armătura Zalău 
Olimpia Satu Mare — Aurul Brad 
U.T. Arad — Minerul Motru

ETAPA A XlV-a (duminică, 28 nov.)
Minerul Cavnic — U.T. Arad 
Metalurg. Cugir — Ind. sîrmei C.T. 
Minerul Motru — „U" Cluj-Napoca 
Steaua C.F.R. Cj-Np. — Gloria Reșița 
Rapid Arad — Minerul Lupeni 
„Poli" Timișoara — Aurul Brad 
C.F.R. Caransebeș — Olimpia Satu Mare 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara 
Someșul Satu Mare — Armătura Zalău

ETAPA A XV-a (duminică, 27 nov.) 
Minerul Motru — Someșul Satu Mare 
Aurul Brad — C.F.R. Timișoara 
U.T. Arad — Metalurg. Cugir 
Armătura Zalău — Minerul Cavnic 
Olimpia S. Marc — Steaua C.F.R. Cj-Np. 
Gloria Reșița — Minerul Lupeni 
Ind. sîrmei C.T. — Rapid Arad 
„Poli" Timișoara — C.F.R. Caransebeș 
„U" Cluj Napoca — C.S.M. Reșița

ETAPA A XVI-a (duminică, 4 dec.) 
Rapid Arad — C.F.R. Caransebeș 
Ind. sîrmei C.T. — Minerul Motru 
„U“ Cluj-Napoca — Aurul Brad 
C.F.R. Timișoara — U.T. Arad 
Someșul Satu Mare — Gloria Reșița 
.Armătura Zalău — „Poli" Timișoara 
C.S.M. Reșița — Steaua C.F.R. Cj-Np. 
Metalurg. Cugir — Minerul Cavnic 
Minerul Lupeni — Olimpia Satu Mare

ETAPA A XVII-a (duminică, 11 dec.)
Steaua C.F.R. Cj-Np. — C.F.R. Timișoara 
Minerul Cavnic — C.S.M. Reșița 
Minerul Motru — Armătura Zalău 
Aurul Brad — Someșul Satu Mare 
U.T. Arad — „U" Cluj-Napoca
C.F.R. Caransebeș — Minerul Lupeni 
Olimpia Satu Mare — Ind. sîrmei C.T. 
„Poli" Timișoara — Rapid Arad 
Gloria Reșița — Metalurg. Cugir
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Manifestări consacrate 
Zilei de 23 August

Cea de-a XXXlX-a aniversare a revoluției de e- 
liberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă prilejuiește noi manifestări dedicate României 
în diferite țări ale lumii.

FRAGA 16 (Agerprcs). — 
In orașul Luhaciovice din 
R.S. Cehoslovacă s-au des
chis zilele culturii româ
nești. Timp de o săptămî- 
nă vor fi organizate con
certe de muzică româ
nească, proiecții de filme, 
expoziții, întîlniri cu locui
tori ai orașului.

La monumentul ostași
lor români căzuți în lupte
le pentru eliberarea orașu
lui Luhaciovice de sub fas
cism au fost depuse coroa
ne de flori din partea au
torităților locale și a am
basadei române.

★

AMMAN 16 (Agerpres). 
E — In cadrul Festivalului 
1 internațional de la Jerash 

(Iordania) s-a deschis o ex- 
L poziție de carte româneas

că.
Vizitînd expoziția, regele 

Hussein și regina Noor 
au dat o apreciere deose
bită lucrărilor prezentate, 
în cadrul cărora la loc de 
frunte se află opere ale to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Expoziția a fost vizitată, 
de asemenea, de primul 
ministru iordanian, de alte 
oficialități ale țării gazdă.

+
CIUDAD DE MEXICO 

16 (Agerpres). — Sub aus- 
p;ciile Ministerului Edu
cației Publice, la Școala 
normală superioară din 

Ciudad de Mexico, a fost 
organizată o zi dedicată 
țării noastre. In alocuțiu
nea rostită, directorul a- 
cestei instituții superioa
re de învățămînt, prof. 
Maria Guadalupe Marti
nez, a reliefat semnifica
ția marelui eveniment de 
la 23 August șl realizările 
obținute de țara noastră în 
anii construcției socialis
te. Au fost evidnțiate în 
mod special realizările 
obținute de România în 
ultimii 18 ani, de cînd 
la conducerea partidului 
și statului nostru se află 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

★

WASHINGTON 16 (A-
gerpres). — La Biblioteca 
română din New York a 
avut loc un concert cu 
participarea solistei Ma
ri ca Mircea de la Opera de 
stat din București. Au fost 
interpretate lieduri și arii 
din opere din creația mu
zicală românească și uni
versală.

★
TOKIO 16 (Agerpres). .— 

In cadrul acțiunilor ce au 
loc în Japonia pentru mar
carea zilei de 23 August, 
postul de televiziune TVK, 
a transmis un program de 
muzică populară româneas
că, din diverse zone ale 
țării.

MOSCOVA 16 — Trimi
sul Agerpres, M. Fabian, 
transmite : Petroliștii din 
Iagersk (Republica Auto
nomă Komi) și-au propus 
să obțină în acest an o 
producție de 450 000 tone 
de petrol.

Comparată cu produc
țiile ce se obțin în alte 
centre petrolifere ale 
U.R.S.S. cifra este, firește, 
modestă. Numai că în ca
zul respectiv petrolul se 
obține nu prin mijloacele 
clasice ci în... mine, ame
najate chiar deasupra ză- 
cămîntului.

Aflat la o adîncime de 
numai 200 m, petrolul din 
zăcămîntul de la Iagersk 
nu a putut fi extras prin

„Politica S.U.A. este considerată 
ca o amenințare la adresa

încă în Europa occidentală 
redresării economice"

Partenerii comerciali ai 
S.U.A. se tem că marile de
ficite bugetare americane 
și ratele înalte ale dobîn- 
zilor bancare din Statele 
Unite ar putea să afecteze 
ieșirea economiei mondia
le din recesiune, deși su
praevaluarea dolarului 
sporește competitivitatea 
produselor lor. Purtători 
de cuvînt oficiali, econo
miștii și presa au salutat 
intervenția băncilor cen
trale pe piețele moneta
re pentru a reduce nivelul- 
record al cursului dolaru
lui, dar cred că probleme
le fundamentale create de 
politica economică ame
ricană rămîn.

Guvernatorul Băncii Ja
poniei, Haruo Maekawa, a 
declarat, într-o conferință 
de presă, că „ratele dobîn- 
zilor bancare din S.U.A. 
sînt încă anormal de înal

Din țările socialiste
sonde obișnuite datorită 
vîscozității sale ridicate.

*
BERLIN 16 (Agerpres). 

— în economia națională 
a R.D.G. se acordă o aten
ție tot mai mare recupe
rării secundare a reziduuri
lor menajere din mase 
plastice. In cadrul între
prinderilor industriei chi
mice se înființează noi 
secții și se pun în funcțiune 
instalații care transformă 
diferite ambalaje din ma
terial plastic într-o masă 
din care se confecționează 
noi produse. O instalație 
de genul aceleia care se 
folosește, de exemplu, la 
uzinele din Steudniz, pre

te", iar intervențiile băn
cilor centrale vor trebui să 
fie repetate.

Oficialități ale Pieței 
comune susțin că se aș
teaptă ca guvernele vest- 

Din presa străină
(„REUTER")

europene să facă noi de
mersuri la Washington 
pentru ca S.U.A. să recu
noască impactul dăunător 
al politicii lor bugetare a- 
supra economiei mondiale. 
Deficitul bugetar american 
crescînd — acum de peste 
200 miliarde de dolari, cu 
perspectiva de a se ampli
fica în următorii ani — 
constituie amenințarea 
cea mai importantă la a- 

lucrează lunar aproxima
tiv 40 tone de material 
plastic, care se recuperea
ză din șase județe.

Experiența întreprinde
rilor respective din R.D.G. 
atestă că, consumul de e- 
nergie pentru reutilizarea 
maselor plastice reprezin
tă doar 15 la sută din can
titatea totală de energie 
necesară fabricării unor 
produse noi.

In urma rezultatelor 
menționate, în R.D.G. s-a 
trecut la organizarea unor 
puncte speciale pentru a- 
chiziționarea reziduurilor 
menajere din mase plas
tice. 300 de asemenea punc
te s-au înființat, pînă în 
prezent, în diferite locali
tăți ale R.D.G.

dresa redresării economi
ce, afirmă -oficialitățile 
comunitare vest-europene. 
Comisia C.E.E., care pre
conizează pentru anul vi
itor o creștere economică 

în țările membre de numai 
1,6 la sută, a avertizat în 
repetate rînduri că ratele 
înalte ale dobînzilor ban
care americane și dolarul 
supraevaluat ar putea să 
împingă, din nou, Euro
pa occidentală în recesiune. 
Costurile crescînde ale îm
prumuturilor în S.U.A. îi 
constrîng pe vest-europeni 
să-și majoreze propriile 
rate ale dobînzilor banca

PE SCURT B PE SCURT

MINISTRUL LIBANEZ 
AL TRANSPORTURILOR, 
Pierre Khoury, a anunțat 
marți redeschiderea aero
portului internațional din 
Beirut, închis traficului în 
urmă cu șase zile, ca ur
mare a bombardamente
lor dintre milițiile rival# 
libaneze, transmit agen
țiile internaționale de pre
să. El a precizat că aero
portul își va relua com
plet activitatea începînd 
de la 17 august.

VIITOAREA MISIUNE 
A NAVETEI SPAȚIALE 
AMERICANE „Challen
ger", programată să în
ceapă la 30 august, va a- 
vea o durată de șase zile, 
în loc de cinci, cît se pre
văzuse inițial — a anunțat 
NASA.

re, împovărîndu-se cu ceea 
ce italienii denumesc ^.do- 
bînzi monstruoase pentru 
datoria publică".

în același timp, dolarul 
tot mai puternic permite 
țărilor străine, prin scă
derea prețului la produse
le lor de export, să pă
trundă mai ușoi pe piața 
americană și să fie mai 
competitive, dar sînt ne
voite să plătească prețuri 
mai mari la materiile pri
me importate, iar capita
lurile lor sînt atrase in 
Statele Unite, privind, in
dustriile lor de resursele 
financiare atît de necesare 
pentru noi investiții și 
pentru atenuarea șomaju
lui aflat la niveluri-record.
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FILMI

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sindromul, I-II; 
Unirea : Nimic nou pe 
frontul de vest, I-II.

PETRILA : Soarele alb 
al pustiului.

I.ONEA : ABBA.
ANINOASA : Omul Pu

ma.
VULCAN : Cele mai

bune momente cu Stan 
și Bran.

LUPENI : Marile va
canțe.

URICANI : Răzbuna
rea.

Cooperativa „Straja"
Lupeni

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA:
■ un magaziner pentru magazia centrală 

a cooperativei

CONDIȚII : — să fie absolvenți ai învăță- 
mintului mediu, fără condiții de vechime

— sau absolvenți ai școlii generale — cu 
o vechime de 2 ani în funcții administrative.

Concursul va avea loc în ziua de 26 august 
1983, ora 13, la sediul cooperativei.

TV.

15.45 Telex.
15.50 Ecran de vacanță. 

Desene animate: 
„Maimuța de pia
tră".
Ultimul episod.

16,20 Viața culturală.
16.45 Rezultatele tragerii 

pronoexpres.
16.50 Indonezia — țara 

insulelor calde — 
film documentar.

17,10 Universul femeilor.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.

20,20 Actualitatea econo
mică.

20.30 Ani eroici, ani ai 
faptei noastre.

20,45 Tradiții eroice, 
în fruntea luptei 
pentru unitate.

21,00 Poporul, Ceaușescu, 
viitorul — prigam 
de cîntece.

21,15 Stop-cadru pe ma
pamond.

21.30 Film artistic :
„Vară romantica" 
Producție a studio
ului cinematogra
fic București.

22.30 Telejurnal.

MICA PUBLICITATE
COPIII, nora, ginerii și 

nepoții urează soților Mi
hai și Emilia Tecuși multă 
sănătate și fericire cu pri
lejul nunții de aur I (896)

VÎND motocicletă CZ 
175 cmc și piese schimb. 
Aleea Trandafirilor 4/82/ 
VIII Petroșani. (897)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tomșa 
loan, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (887)

PIERDUT ecuson ar. 
6796, eliberat de Prepara- 
tia Petrila. II declar nul. 
(885)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mitran 
Virgil, eliberată de I M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(898)

■ Preparatele din pește sînt gustoase 
și în întregime asimilabile;

■ Peștele este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, grăsimi, fosfor 
și vitaminele A-j-D;

■ De vînzare în magazinele speciali
zate de pescărie, în magazinele Alimentara 
și preparat, în unitățile GOSPODINA și de 
alimentație publică.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petrosoni, itr, N 8olee»cu - 2. teiefoone 4 16 62 (secretoriot), 4 16 63, 4 24 64 (secții).TIPARUL i Tipografa» Petroșani, cit. N. Bolcesev » 2


