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Din prima zi, un nou front de lucru
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Prima zi de lucru din 
acest an, a coincis Ia 
sectorul II al I.M. Lo- 
nea cu intrarea în pro
ducție a unui nou abataj 
frontal. La noul abataj 
din stratul 3 blocul VII 
orizontul 480 muncește 
cunc scuta formație a mi
nerului șef' de brigadă 
Andrei Antal, care în 
cursul anului trecut a 
extras un plus de 7 200 
tone cărbune. Plusul de 
cărbune l-a realizat pe 
seama depășirii producti
vității muncii în abataj 
cu 1 100 kg cărbune.

Șeful de brigadă Andrei 
Antal ne mărturisea. „Am

început noul an cu hotă- 
rîrea ca încă din prima 
zi de lucru să obținem 
rezultate de prestigiu ca
re să ne situeze în rîndul 
colectivelor fruntașe". Lu
cru confirmat de cele 70 
tone de cărbune date în 
plus de brigadă încă, din 
prima zi. Colectiv destoi- : v 
nîc-, care și-a dovedit \ 
hărnicia încă de la în- ș 
ființarea brigăzii, ne dă ! 
garanția că minerii Lu- i 
dovic Antal, Vasile Boda, i 
frații Petru și Francisc : 
Elekeș, cit și Ion și Nicu- | 
la Căpățînă, tot frați. : 
vor confirma și în acest : 
an realizări de prestigiu. 1

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

La începutul anului și cincinalului 
PRIMELE SUCCESE DE PRESTIGIU

Puternic mobilizate 
de îndemnurile secreta
rului general al parti, 
dului, tovarășul 
NICOEAE CEAUȘESCU. 
prin Mesajul de Anul 
Nou, colectivele de 
muncă din Valea 
Jiului au obținut în 
prima zi lucrătoare a 
anului 1981 primele suc. 
cese de prestigiu.

♦ La nivelul C.M.V.J. producția extrasa 
luni, 5 ianuarie 1981, se ridica la 31 800 tone 
de cărbune, ceea ce reprezintă realizarea sar
cinilor de plan în proporție de 100,2 la sută.

♦ Cinci întreprinderi miniere - Lupeni, 
Dîlja, Vulcan, Lonea și Bărbăteni - au extras 
împreună peste prevederile zilei, 1736 tone 
de cărbune.

Am încheiat un bilanț rodnic
Temelia viitoarelor înfăptuiri
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♦ De la cariera Cîmpu lui- ISleag 
s-au obținut, peste sarcinile planifi
cate ale zilei amintite, 528 tone de 
cărbune.

♦ Din vestul bazinului Văii Jiului 
s-au extras suplimentar 1600 tone 
de cărbune cocsificabil.

♦ Colectivul minei Lupeni a obți
nut cea mai mare producție zilnică 
clin Valea Jiului -7846 tone de căr
bune cocsificabil, realizînd peste 
prevederi 1034 tone.

♦ Evidențiem în mod deosebit în 
rîndul fruntașilor din prima zi a a- 
nului colectivele întreprinderilor mi
niere, care anul trecut au avut de

înfruntat greutăți ce le-au situat în 
rîndul întreprinderilor cu planul ne
îndeplinit și anume minele Dîlja, 
Vulcan și Lonea, întreprinderi care 
au extras peste planul primei zile a 
noului an 317, 265 și, respectiv, 86 
de tone de cărbune.

Prin succesele obținute colectivele 
de oameni ai muncii din întreprin
derile miniere ale Văii Jiului de
monstrează puterea lor de mobili
zare și mai ales hotărîrea fermă 
de a obține încă din primul an al 
cincinalului calității și eficienței, 
producții din ce în ce mai mari.

D. G.

In zilele de debutai noului an
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Pe fronturile de cărbune

Minerii Lnpeniului se țin de cuvînt
Optimism, răspundere, angajare — iată atribute 

care au caracterizat munca minerilor din Valea Jiu. 
lui in zilele de debut în noul an — cel dinții al ac. 
tnalului cincinal — an hotăritor pentru înfăptuirea 
sarcinilor stabilite de Congresul al XII.lea al parti.’ 
dului privind dezvoltarea producției de cărbune a 
bazinului.

în cea dinții zi lucrătoare din noul an ne-am aflat 
în mijlocul minerilor celui mai puternic colectiv de 
muncă al Văii — I.M. Lupenj — și am trăit alături 
de ei atmosfera de încredere cu care au pășit în noul 
an, dorința lor fermă de a face din anul 1981 o etapă 
de rodnice realizări. Ca o confirmare a opiniilor cu. 
lese în prima zi, am avut prilejul, ieri dimineață, la 
bilanțul faptelor, să consemnăm și cel dinții succes • 
remarcabil al colectivului : plus 1034 tone de cărbune

Ing. Cornel RĂDULES. 
CU, șeful sectorului I: 
„Am încheiat anul trecut 
cu 3000 tone extrase peste 
plan. La sHrșitul primului 
schimb din acest an am 
depășit preliminarul cu 30 
tone. Toate brigăzile au 
plusuri, Sîntem temeinic 
pregătiți ca acest an să-1 
facem mai rodnic". (La 
sfîrșitul zilei, colectivul 
sectorului I raporta, peste 
prevederi, 150 de tone. Si
tuația pe brigăzi: Constan
tin Păunescu —■ plus 60 
tone, Traian Pop — plus
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40 tone, .Ion Divriceanu — 
plus 30 tone, Ioan Șuru- 
nete — plus 20 tone).

Teodor BONCALO, 
de brigadă, sectorul 
„Am pornit normal 
primul schimb, avînd 
gătite condiții bune din a- 
nul trecut, cînd brigada 
noastră a extras în plus 
36 000 tone de cărbune. In 
perioada zilelor următoare 
am efectuat revizii ale 
Reportaj.anchetă realizat de 

Anton HOFFMAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Pentru constructorii de 
obiective social-culturale 
primele zile de muncă ale 
anului 1981 au debutat cu 
hotărîrea fermă de a da 
viață înaltelor îndemnuri 
cuprinse în Mesajul de A. 
nul Nou adresat întregului 
popor de tovarășul Nicolae 
Ceaușesc». Noul cincinal 
în care am pășit, începînd 
cu anul 1981, va marca în 
Valea Jiului o etapă im. 
portantă pe calea făuririi 
unei vieți înfloritoare, a 
transpunerii în viață a is
toricelor hotărâri ale Con
gresului al XII.lea al 
partidului. In total, în 
municipiul nostru, în anul 
1981 vor fi construite 2294 
de apartamente, din care 
794 de apartamente revin 
ca sarcină constructorilor 
Grupului de șantiere Pe
troșani, iar 1500 unor trus
turi industriale. Pe lingă 
acestea, care reprezintă 
comparativ cu anul 1980 o 
creștere de 530 apartamen. 

te, constructorii din Pe
troșani au de finalizat un 
important volum de alte 
lucrări. Dintre' acestea sînt 
de menționat extinderea 
eu 5000 mp a bulevardului 
Victoria din orașul Vul
can, extinderea rețelei de 
alimentare cu apă a ora
șului Lupeni, o școală ge
nerală cu 24 săli de clas^ 
în Uricani, dispensarul Pe- 
trila, magazinul universal 
și stadionul Petroșani. Nu
mai în trimestrul I al a- 
cestu, an, valoarea totală 
a apartamentelor care vor 
fi construite de către 
Grupul de șantiere Petro
șani. este de 4,8 milioane 
lei.

Preocupîndu-se din timp 
de asigurarea condițiilor 
necesare atacării lucrărilor 
de investiții ale anului 1981, 
conducerea Grupului de

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
V

cocsificabil raportate peste prevederi.

Acțiuni susținute pentru curățirea zăpezii

Printre cei mai vechi și destoinici Șefi de bri
gadă de la I.M. Vulcan, cu realizări remarcabile pe 
frontul muncii subterane, se numără și minerul Flo- 
rea Petrișor din sectorul II. Fotografia îl reprezintă 
în timpul unui dialog despre munca din adînruri 
cu ortacul său Vasile Flota. Foto : N. ȘTEFAN

Odată cu începutul a_ 
cestui an ncu, iarna și_a 
intrat în drepturi depline. 
Orașele din întreaga Vale 
a Jiului au fost acoperite 
cu un consistent strat ele 
zăpadă. La fel ca și în ce
lelalte orașe ale municipiu
lui nostru, gospodarii din 
Vulcan au intervenit cu 
promptitudine penti-u a 
curăța zăpada de pe caro
sabil și trotuare, asigurând 
o circulație normală si în 
siguranță pentru au
tovehicule și cetățeni.

După cum ne-a informat 
tov. lean ’Rujoi, vicepre
ședintele Consiliului popu
lar al orașului Vulcan. încă 
de luni, în zona centrală 
a orașului acționează un

Text și foto :
Ștefan N'EMECSEK 

tCormnuaie tn pag. a 2-a) Vinzătoarele de la magazinul nr. 115 produse electrice lin Vulcan au ieșit 
la curățirea zăpezii din fața unității.
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O cerinței la ordinea zilei
' A -

Gospodăria anexă — 
furnizor permanent de carne

'Urmare din pag. I)

Oamenj cu o îndelunga- nea este prezentă în fie
care zj în hrana minerilor, 
indiferent de timpul de preconizează
servire — dimineața, în .
cursul zilej ori -seara. în 
tre; zile din fiecare săptă- 
mînă pregătim meniuri pe vor fi adăpostite iarna în 
bază de carne de porc. în 
celelalte trei zile mînca- 
rea o pregătim, intercalat, 
din carne de vită, carne 
de pasăre Și preparate din 
carne. Se poate spune că 
în valoarea nutritivă a 
meselor și în cheltuielile

■ ce se fac, carnea ocupă un

tă activitate și cu o bo
gată experiență, gospodării 
cantinei I.A.C.C.V.J. de la 
I.M. Vulcan și-au asigurat, 
la timpul potrivit, o parte 
însemnată din cantitățile 
de produse agro.alimentare - 
necesare pentru consumul 
pe perioada iernii. Astfel, 
în magaziile și silozurile 
cantinei _se aflau 
50 000 kg de 
tofi . achiziționați de 
Cooperativa agricolă 
producție Livadia, 3 500 
ele ceapă, de asemenea, 
bună calitate.i Pentru com
pletarea rezervelor necesa
re de ceapă, s-a procurat 
o cantitate deshidratată e- 
Chivalență cu circa 2.000 
kg produs proaspăt. în re
zervele cantinei se mai a- 
flau 6 000 kg morcovi și
4 000 kg alte rădăcinoase, 
1 000 kg gulii, 8 000 kg var
ză murată și circa 6 000 kg 
varză proaspătă pentru 
consumul curent „și pentru 
pus la murat. în caz de 
necesitate. 800 kg roșii în 
saramură, 700 kg pastă de 
ardei capia, 2 000 de bor
cane cu roșii .in bulion,
5 000 kg castraveți murați. 
Aceste rezerve, completate 
de alimentele care sint 
procurate in mod curent 
din rețeaua comercială, a- 
coperă. după aprecierea ad
ministratorului cantinei, 
George Pop, consumul pe

, perioada iernii, pînă la a- 
pariția trufandalelor.

O importanță deosebită 
în determinarea consisten
ței celor 2 000 de mese pe 
care cantina le pregătește, 
și servește minerilor în 
medie pe zi, are carnea.

— Consumăm — spunea 
șeful ca.nținei — 280—290 
kg de carne pe zi. Car

de la Vulcan și-au propus-o 
este simplă și bună. Ei 

i amenajarea 
xmor 'spații in coasta dea
lului ce mărginește incinta 
minei, în care animalele

recent
car

ia 
de 
kg loc preponderent. La ora 
de . actuală procurăm carnea 

aproape zilnic din rețeaua 
comercială. O parte, foarte 
mică, în comparație cu 
consumul se realizează în 
gospodăria anexă proprie, 
în anul 1981, în conformi
tate cu sarcina stabilită de 
organele superioare de 
partid și de stat, carnea 
realizată în gospodăria 
nexă proprie va trebui 
acopere cel puțin 10 
sută din cota necesară 
carne.

Care sînt preocupările 
actuale, cum se acționează 
pentru realizarea acestei 
sarcini ? In incinta minei, 
aproape de cantină, exis
tă o gospodărie anexă și 
folosim pentru hrana ani
malelor resturile rezultate 
din pregătirea și servirea 
meselor. Această gospodă
rie anexă numără 60—65 
de porcine. Se preconizea
ză ca în prima jumătate a 
anului 1981 acest efectiv 
să ajungă la 120 capete, 
adică să fie dublat. în a- 
cest scop, .eu mijloace și 
forțe proprii, dar și cu spri
jinul I.M. Vulcan va fi 
mărită capacitatea actuală 
de creștere a animalelor. 
Soluția pe care gospodarii

a- 
să 
la 
de

condiții optime. Numai că 
ritmul în care se acționea
ză pentru extinderea gos
podăriei anexe și sporirea 
numărului de animale este 
neconvingător. în acest 
context r e v i n e atît 
I.A.C.C.V.J. cit și condu
cerii minei obligația de a 
interveni cu măsurile con
crete necesare pentru ca 
pînă la terminarea ame
najărilor de mai mare am
ploare care se vor realiza 
la Vulcan în acest dome, 
niu, gospodăria anexă din 
cadrul întreprinderii să 
devină un furnizor perma
nent și mai important de 
carne pentru cantină, pen
tru hrana minerilor.

Toma ȚÂȚÂRCĂ

complexului din dotare, 
astfel incit am putut con
ta pe producții ridicate în
că djn prima zi. 
rul nostru toate 
sint dotate cu 
mecanizate. De 
bune condiții de 
dispune brigada lui Cons
tantin Popa, dar și ortacii 
mei — Petru Iacob, loan 
Solomon. _ 
Francisc Balaș, 
schimb, ___
Dumitru Brehoies'cu, Coș. 
tache Ungureanu, Luca 
Bartoș, tinerii Gheorghe 
Nuțu și Ion Negură, mine
rii și mecanizatorii — sîn- 
tem cu toții hotărîți să o- 
cupăm și în 1981 un loc Andrei 
de frunte în întrecerea mi
nerilor de la Lupeni și pe 
întreaga Vale". (Colectivul 
sectorului IV, cel mai me. 
canizat sector al Văii, a 
pășit ieri, în noul an, cu 
un plus de peste 900 tone).

Ion ONUȚ, maistru mi. 
nier, sectorul III: „în 
bătajele 
sectorului 
complexe 
bricate ia 
s-a lucrat

In secto- 
abatajele 
complexe 
cele mai 
zăcămînt

productivități ale mjincii 
ce depășesc 10 tone»'|x.'st 
Preliminarul prim ii l u i- 
schimb a fost depășit,: rea- 
lizîndu-se 320 tone de căr-

nic“. (După prima zi, sec* 
torul II a extras peste pre
vederi 71 tone de cărbune 
cbcsificabil).

Ing. Paul LUCULESCU,

'Urmare din pag. ir demersuri energice din 
partea Consiliului popular 
orășenesc Vulcan pentru 
deschiderea frontulu; de 
lucru intr-un termen cît 
maj scurt.

O problemă de cea mai 
mare importanță pentru 
finalizarea cu succes a 
lucrărilor de investiții so
cial-culturale din munici
piul Petroșani o constituie 
dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale proprii de pro. 
ducție. Este necesară. In 
primul rînd urgentarea 
punerii în funcțiune a noi 
stații de preparare a be. 
toanelor din Vulcan, care 
va avea o capacitate de 
50 mc pe oră. Poligonului 
de prefabricate de la Li- 
vezeni, stațiilor de prepa
rare a betoanelor din Li- 
v'ezeiii și V uleah trebuie să 
li se asigure toate condi- 
țiile pentru funcționarea 
la capacitățile proiectate, 
astfel incit să se asigure 
permanent o bună apro. 
vizionare cu materiale pe 
toate șantierele de cons- 

, - ■■■ trucții, la nivelul solici-
pentru realizarea planului -tărilor și ale isarcinilor spo- 

de pr0(;iucție.

șantiere Petroșani a des
chis încă din decembrie 
front de lucrtl pe toate 
șantierele. Au fost procu
rate și gvjzxe proiectele 
și documentațiile pentru 
mai bine de 80 ja sută din 
Obiectivele anului 1981. S-a 
asigurat, printre altele, ca 
front de lucru, blocurile 
56 și 34 din Petrila, blo
cul 82 din Vulcan. La Lu
peni au fost atacate lu. 
crările la 172 de aparta
mente în zona noului cen
tru civic al orașului, iar 
în Uricani la 82 de apar
tamente- ■ ■

Cei mai important vo- - 
lum de lucrări la aparta
mente este prevăzut și în 
anul 1981 pentru orașul 
Lupeni. Aici, pe, lingă cele 
172 de apartamente care 
vor Ij realizate de 
rul 4 al Grupului 
șani ăl TC.Ii., vor 
construite 1131 de
mente de către alte trus
turi de construcții din ța
ră, care au venit în sprijin

șantie. 
Petro, 
mai fi 

aparta-

suplimentar de investiții 
social-culturale prevăzut . 
in Valea Jiului prin hotă, 
rîrea organelor superioare 
de partid și de stat. Din 
acest impresionant volum 
de lucrări, la Lupeni au 
fost atacate fronturile de 
lucru la 400 de apartamen
te, fapt care asigură un 
bun demaraj în trimestrul 
I. Pentru orașul Vulcan, 
cele 366 de apartamente 
prevăzute să fie construite 
în acest an vor fi execu
tate de un șantier al Trus
tului de construcții indus
triale din județul Cluj. 
Aici provoacă de pe adum 
îngrijorare faptul că n-au 
fost atacate încă lucrări
le. lată de ce se impun

Petru

Vasile

Chirilă, 
șefi de 
Sileșan,

mecanizate
III, dotate 
de susținere

a- 
ale 
cu 
fa-

I.U.M. Petroșani, 
din prima zj la

I bune, față de liri plan de p directorul tehnic-producție 
275 de tone. Am încheiat 
pe .primul loc întrecerea pe 
1980 cu celelalte sectoare 
ale minei- Dorim să păs
trăm acest loc și în anub 
în care am intrat". (Secto
rul III a raportat la bi
lanțul zilei peste 700 tone 
cărbune cocsificabil în 
plus).

loan BUDILICEANU, șef 
de brigadă, sectoral II: 
„Din prima lună din acest 
an, ortacii din brigadă — 
schimburile conduse de 
Ioan Suciu, loan Cioloboc, 

i Baczani și Vasile 
Mâcavei — și-au propus 
să realizeze peste plan cel 
puțin 200 de tone. Ne vom 
ține de cuvin t! Abatajul 
îl avem pregătit să func
ționeze, 'fără opriri, pentru 
întregul an. Brigada e o- 
mogenă, cei cîțiva tineri 
sînt bine acomodați și toți 
ortacii își fac pe deplin 
datoria. Din primul schimb 
am produs mai mult decît 
s-a putut transporta. Vom 
avea, așadar, un an rod-

ai minei : „Realizările pri
mului schimb, ale primei 
zile lucrătoare constituie 
dovada hotărârii întregului 
colectiv al IM. Lupeni de 
a.și depăși sarcinile aces
tui an. Proiucția Planifica
tă a crescut. din prima zi, 
cu 500 t ne fată de anul 
trecut, nivel pe care sîn. 
tem temeinic pregătiți să-1 
îndepliifim. Sectoarele I, 
III, IV și V dispun de toa
te condițiile pentru a-și 
realiza sarcinile sporite ce 
le revin. La sectorul VI, 
pînă la Jumătatea acestei 
luni, se vor monta două 
complexe de abataj, acest 
colectiv urmînd să se în
scrie în continuare cu im
portante succese în reali
zările de ansamblu.- Mine
rii din Lupeni. și-au pro
pus să ocupe în anul de 
început al cincinalului un 
loc de frunte în întrecerea 
pentru cît mai mult căr. 
bune dat patriei. Faptele 
lor confirmă din prima zi 
temeinicia acestei hotărîri".

zăpeziiî r e a
(Urmare din pag !

autovehicul cu plug, în zo
na cartierului Coroești un 
buldozer de la preparație 
și pe drumul spre Dealul 
Babii un alt buldozer apar- 
ținînd minei Vulcan. Două 
echipe de la secția I.G.C.L. 
lucrează la degajarea ză
pezii pe Bulevardul Victo
riei și strada Republicii. O 
mașină carcsată destinată 
împrăștierii zgurei, acțio
nează continuu, pe trei»•••••••••••••••••••••••••••••)••••••••••••«••••••••••••••••

activi- 
este 

Vasile 
secția

schimburi. întreaga 
late de deszăpezire 
coordonată de sing. 
Giurgiulescu, de la
gospodărie comunală . și lo_ 
cativă a orașului și șeful 
secției E.G.C.L. Vulcan, 
Iosif Morar.

Ca urmare a măsurilor 
urgente și eficiente, ieri 
dimineață, la prima oră, 
circulația în Vulcan
desfășura normal, fără să 
se fi întîmplat vreun 
veniment rutier. Pe ruta de 
la ieșirea din oraș, precum

se

e_

și pe drumul spre Lupeni 
era împrăștiată zgură din 
abundență. Trotuarele din 
fața noilor, magazine co
merciale aflate în viitorul 
centru civic erau curățate 
pe spații largi. La fel și în 
preajma complexului ali
mentar „Mercur11 și com
plexului alimentar nr. 58, 
restaurant „Perla11, farma
cie etc. Excepție făcea por
țiunea din fața croitoriei, 
ca si numeijaasele alei de 
acces la blocurile de pe 
Bulevardul Victoriei, stra-

da Republicii și cartierul 
Miere 3B.

Avînd în vedere faptul 
că ninsoarea continuă, toa
te întreprinderile de pe 
raza orașelor trebuie să 
contribuie din plin la cură
țirea zăpezii, toți cetățenii 
trebuie să acționeze conti
nuu pentru degajarea și cu
rățirea aleilor dintre blo
curi, trotuare, toate căile 
de acces, pentru o bună 
circulație pietonală, pentru 
o funcționare normală a 
magazinelor, a tuturor ins
tituțiilor și întreprinderi
lor. Deci, cu mic cu mare, 
să participăm la acțiunile 
de curățire a zăpezii.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Competiții dotate cu Trofeu! vacanței de iarnă''
echipa fără nici o înfringere, ob- 
Petri- ținînd printre rezultatele 
II, ’ ’ ’ -
dar cu

99
In perioada vacanței de 

iarnă s_au desfășurat, în 
sălile de sport ale Grupu
lui școlar minier Petroșani, 
Clubului sportiv școlar din 
localitate și a Școlii ge
nerale nr. 4 tradiționalele 
competiții sportive ale 
pionierilor șl elevilor. Au 
avut loc întreceri de hand
bal, șah și tenis de’masă, 
(fete și băieți). Ele s_au 
organizat sub fermă de 
turnee, separat pentru pio
nieri (categoria 10—14 ani) 
și elevi din licee (15—19 
ani). Redăm mai jos 
zultatele înregistrate 
discipline sportive. . .,

• HANDBĂL. La trofeul 6 Petrila (prof. Ioan Cor- 
vacanței rezervat elevilor dea) au terminat neînvinse 
liceeni au participat cinci 
echipe din cele 7 licee din 
Valea Jiului. La fete, a cîș
tigat echipa Grupului șco
lar Petroșani care a între
cut cu 9—8 Liceul de in
formatică, 21—6 cu Grupul 
școlar Lupeni și a termi-

re_
pe

nal la egalitate cu 
Liceului industrial 
la 10—10. J’e locul 
egalitate de puncte, 
un golaveraj inferior s-a
clasat echipa Liceului Pe
trila, care și în această e. 
diție a avut o frumoasă 
ccmportare. La băieți, e_ 
ehipa liceului Petrila a ter
minat neînvinsă reușind să 
întreacă echipa gazdă cu 
scorul de 19—16.

La turneele echipelor 
școlilor generale au parti
cipat 5 echipe la băieți și 
4,1a fete. Avînd o compor
tare constant bună hand
balistele Școlii generale nr.

la tehnice scorurile : 18—4 cu 
Școala generală nr. 4 Vul
can, 17—14 cu Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani și 
19—:15 cu Școala generală 
nr. 5 Petrila.
• ȘAII. La întrecerile de 

șah rezervate elevilor li
ceeni primele locuri 
fost ocupate de Maria A- 
postiu și Horia Trif, ambii 

Grupul școlar 
. iar la 

Jeno Ambruș și 
la

au

competiția demonstrînd pe 
parcursul turneului o con
cepție medemă de joc și 
avînd elemente de pers
pectivă pentru handbalul 
feminin. La băieți, echipa 
Școlii generale nr. 4 Pe
troșani a cîștigat locul 1

de. la Grupul 
minier Petroșani, 
elevii 
Simona Rus ambii de 
Școala generală nr. 6 Petri
la. ■: ■ ■ •
• TENIS DE MASA. 

La tenis de masă cei mai 
buni s-au dovedit Simona 
Vodilă de la Liceul chi
mic Lupeni și Nicolae Ma
tei, Liceul industrial Pe
troșani. La competiția de 
tenis de masă rezervată e_ 
levilor din Școlile genera
le, primele trei locuri au

fost ocupate de către Sc
rin Betea, Școala generală 
nr, 1 Petroșani, Vasile 
Lefter» Școala generală hr. 
5 Petroșani, Daniel Holo- 
but, Școala generală Ani- 
noasa, la băieți; Minodora 

,și 
de

4

Băieș, Erika Farkas 
Anyko Horvath, toate 
la Școala generală nr. 
Petre șani. . ■ ./

La buna desfășurare 
întrecerilor, un sprijin deo
sebit s-a primit din partea 
direcțiunii Liceului indus
trial minier Petroșani, Clu
bului sportiv școlar Pe
troșani, care au pus la dis
poziția participanților să
lile și materiale de con
curs, iar prof. Dcrel Vla
dislav, Marius 
Vasile Argint, 
boțea, Cristian Kusay și 
Ovidiu Rizopol „ . „
arbitraje competente.

A. SLABII, 
; v S. BAlOI

a

Rozenfeld, 
loan Cio.

au asigurat

8—20 ianuarie a.c., maes
trul sportului Victor Mi. 
clea, component și antre
nor al divizionarei A de 
popice Jiul Petrila a fost 
chemat în cantonamentul 
de la Felix al lotului na
țional de senicri. Pe ace
eași perioadă a fost convo
cat in cantonamentul de 
la Harghita al lotului na
țional de popice juniori și 
tînărul Constantin Dobrică.

• ÎN LOTURILE NA. ® CATEGORIA I. Corn- 
In perioada plet renovat, cu dotări

I
I
I
II 
p
l ȚIONALE.

e COTA FINALA. Cons
tructorii I.C.M.M, din Pe
trila au atins cota finală a 
noii cantine miniere cu ca
pacitatea de 6 300 porții, 
Care se află în execuție 
pentru I.M, Petrila. Struc
tura de rezistență fiind în
cheiată pînă la acoperiș, 
obiectivul va putea fi ter
minat la jumătatea anului.

funcționale noi, restaurantul 
„Minerul" din Petroșani a 
intrat în noul an la adevă
rata lui... categorie. Am
bianța plăcută conferită de 
noua tapițerie, draperii, 
mochete, lumini discrete 
este completată de dorin
ța personalului a des
fășura o activitate comer
cială fără repreș. Ne expri
măm convingerea că aces- turneu "la Rîu de” Mori 
tea toate vor dura...
• FOTBALISTICA, pe 

iari lotul de fotbal al 
chipei Jiul a început vizi*

medicale și primeletele 
antrenamente din ’81, ur- 
mînd ca în 10—15 ianuarie 
să intre în cantonament la 
motelul Valea de Pești.
• REPETIȚII. Formați

ile artistice ale clubului 
sindicatelor din Anino-asa 
și_au reluat repetițiile în 
vederea întreprinderii, Ia 
sfîrșitul lunii, a unui scurt

1 și

dresat redacției 
mintea de a interveni 
tru deschiderea celor 
patinoare din oraș, 
canța de iarnă trece, 
patinoarele care li
promis nu sint amenajate 
încă. Ce așteaptă asociați
ile - «sportive din localita
te ?

cu rugă- 
pen- 
două 
Va- 
dar 

s-au

e-

Clopotiva.

• CIND VOR FI DES
CHISE ? Un grup de ccpii 
din orașul Lupeni s-a a_

Rubrică redactată de 
Mircea BUJORESCU
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II HOTĂRÎREA Nr. 8/1980

Consiliul popular al municipiului Petroșani,
pe baza sarcinilor ce decurg din planul național unic de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1981, apro
bat prin Legea nr. 1 din 27 octombrie 1980. i

în temeiul art. 46 și art. 41 litera „a" din Legea nr. 57/1968, de or
ganizare și îuncționare a consiliilor 

h o t ă r
Art. 1. Adoptă planul de dezvoltare 

economico-socială în profil teritorial al 
municipiului Petroșanj pe anul 1981.

Indicatorul U.M.
Plan 
1981

Valoarea producției nete industriale mii. lei 1533,1
Valoarea producției globale industriale mil. lei 5629,0
Volumul investițiilor din fondurile sta.
tului — total, mii. Iei 2875,9
— din care: construcții montaj mii. Iei 1098,0
Investiții din contribuția bănească și în
muncă a populației- mii. lei 1,1
— din care : construcții montaj mii. lei 0,7
Export valoric — total mii. lei val. 88,6
Prestări de servicii pentru populație mii. lei 310,0
Desfaceri de mărfuri prin comerțul so-
cialist mii. lei 1773,1

PRODUCȚIA ÎN UNITĂȚI NATURALE LA PRINCIPALELE PRODUSE

Energie electrică mil. kWh 1350
Cărbune net mii tone 8660
Mașini și utilaje tehnologice pentru lu-
crări miniere tone 13 600
Fire de mătase artificială tone 2100
Cherestea — total mii mc. . ’
Carne tăiată tone 2500
Preparate din carne tone 1000
Lapte consum mii hl. 50
Produse lactate proaspete mii hl 50
Mobilier mii. lei 63,5
Confecții textile mii. Iei 144,2
Piine tone 18 700
Tricotaje mii buc. 1005
Mijloace de automatizare electrotehnice mii. Iei 30,0

Art. 3. Pentru realizarea planului de 
dezvoltare economico-socială în profil 
teritorial, comitetul și birourile execuți, 
ve ale consiliilor populare municipal, 
orășenești și comunale, consiliile de con. 
ducere din unitățile economice în lumina 
sarcinilor prevăzute în Legea pentru a- 

• doptarea planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1981 vor ac
ționa pentru : realizarea integrală a sar. 
cinilor privind producția fizică îh sor* 
timentele prevăzute în plan și valoarea 
producției nete, depășirea sarcinilor de 
plan la produsele care valorifică supe. 
rlor energia și materiile prime; folosi- 
rea la maximum a potențialului produc
tiv al întreprinderilor industriale, pentru 
ridicarea gradului de utilizare a mași. 
nilor, utilajelor, instalațiilor și suprafe
țelor construite, extinderea mecanizării 
operațiilor de exploatare a agregatelor, 
ridicarea calificării cadrelor și întărirea 
disciplinei în muncă, asigurarea asisten. 
ței tehnice în toate schimburile de lucru 
prin repartizarea corespunzătoare a ca. 
drelor tehnice ; creșterea siguranței în 
exploatarea instalațiilor, mașinilor și uti
lajelor, prin eliminarea întreruperilor în 
procesele de producție și reducerea du
ratelor de imobilizare în reparații, acți- 
onind pentru ridicarea calității lucrărilor 
de întreținere, revizii și reparații capi, 
tale, asigurarea necesarului de piese de 
schimb ; valorificarea superioară a ma
teriilor prime, materialelor, combustibi. 
iilor și energiei, prin îmbunătățirea 
structurilor de producție și extinderea 
progresului tehnic și tehnologiilor mo
derne ; organizarea activității industriei 
mici în raza administrativ-teritorială 
respectivă pentru producerea de bunuri 
materiale și servicii necesare satisfacerii 
nevoilor populației, asigurînd, cu pre
cădere, producerea unor materiale de 
construcții, articole de uz casnic și gos
podăresc, realizarea și recondiționarea 
de piese, repere și subansamble prin 
cooperarea cu unitățile industriei repu
blicane ; consiliile populare vor asigura 
dezvoltarea bazei proprii de materii pri
me și materiale.

Art. -1, In anul 1981 se Va pune in 
circuitul economic un volum de 154,9 mii 
mc de masă lemnoasă din produse prin
cipale și secundare.

Art- 5. Comitetul și birourile executi
ve vor lua măsuri pentru protecția me. 
diuluj înconjurător, asigurînd aplicarea

populare, republicată
ă șt e:

Art. 2, Principalii indicatori de plan 
pe anul 1981 pentru unitățile econo
mice sînt următorii :

măsurilor cuprinse în programul privind 
protecția mediului înconjurător în care 
sens se va pune un accent deosebit pe 
amenajarea și folosirea rațională a re
surselor pentru alimentări cu apă potabi
lă și industrială și reducerea la maxi
mum a pierderilor, precum și realizarea 
programului privind termoficarea Văii 
Jiului.

Art. 6. Pentru întreprinderea de gos
podărie comunală și locativă, producția 
netă industrială pe anul 1981 va fi de 
14 800 mii lei, iar producția globală in
dustrială de 199 712 mii lei.

Art. 7. Volumul investițiilor din fon
durile statului, din fondurile unităților 
și din alte surse la unitățile subordonate 
consiliului popular municipal va fj de 
368 564 mij lei, din care construcții-nion. 
țaj 316 455 mij jet

In anul 1981 se va realiza și da în fo
losință un număr de 2 250 apartamente, 
se vor pune în funcțiune două decantoa. 
re, 1,7 km rețele canalizare, două de. 
nisipatoare, 5,9 km canal colector, 3 km 
conductă de alimentare cu apă, două 
rezervoare apă cu o capacitate de 9250 
mc, 32 000 mp străzi, 90 ml pod peste 
Jiu la Livezeni, lucrări de termoficare 
generală a Văii Jiului, 4 unități de în- 
vățămînt cu 92 săli de clasă, o sală de 
jocuri sportive, două cinematografe în 
Petroșani și Uricani. o stație de salvare, 
un centru stomatologic în Petroșani și 
un dispensar medical in Petrila.

Art. 8. Repartizarea apartamentelor noi 
ce se vor construi în fiecare localitate 
se aprobă după cum urmează : Petroșani 
478 apartamente, Petrila 98, Vulcan 366, 
Lupeni 1308 apartamente.

Art. 9. Volumul investițiilor finanțate 
din contribuția bănească a populației se 
stabilește la 1 168 mii lei, din care 
construcții-montaj 691 mii lai.

în Petroșani, volumul investițiilor se 
stabilește la 465 mij lei, din care cons- 
trucții.montaj 350 mii lei.

Art. 10. Volumul desfacerilor de măr
furi prin rețeaua organizațiilor corner, 
ciale de stat va fi de 1773,1 milioane lei, 
din care :

Petroșani mii. lei 760,7
Petrila mii. lei 219,5
Vulcan mii lei 308,5
Lupenj inii, lei 354,9
Uricani mii. lei 74,9
Aninoasa mii. lei 45.1
Banița mii. lei 9,5

Art. 11. în domeniul agriculturi] și al 
asigurării fondului de stat, indicatorii 
de plan sînt cej specificați în anexa 1 
la prezenta hotărîre.

Art. 12. Comitetul executiv al Consi
liului popular municipal Petroșani este 
autorizat: să desfășoare și să transmită 
la unități și birourile executive ale 
consiliilor populare orășenești și comu
nale sarcinile ce le revin din prevede
rile planului de dezvoltare economico.so- 
cială a municipiului, să adopte indicato
rii planului de stat, prevăzut în prezenta 
hotărîre, în cursul executării planului cu 
respectarea dispozițiilor legale în vi
goare.

Art. 13, în vederea îndeplinirii preve
derilor de plan pe anul 1981, comitetul 
executiv al Consiliului popular munici
pal Petroșani și birourile executive ale 
consiliilor populare orășenești și comu
nale, consiliile oamenilor muncii din în
treprinderile și unitățile economice vor 
asigura realizarea următoarelor sarcini: 

întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă

Va acționa pentru realizarea, în anul 
1981, a planului de producție.prestații îa 
toate activitățile în condiții de calitate, 
eficiență sporită, gospodărirea cu mai 
mult simț de răspundere a materialelor, 
combustibilului și energiei în care scop 
va stabili programe de măsurj pentru i 
reducerea costurilor de producție și 
îndeosebi a, cheltuielilor materiale, pen. 
tru creșterea productivității muncii so
ciale și sporirea beneficiilor, pentru pro. 
movârea largă a principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii în
treprinderii; utilizarea cu eficiență ma
ximă a fondurilor fixe acționindu-se 

■ pentru folosirea’J optimă : a capacităților 
de producție, a spațiilor construite, în
cărcarea corespunzătoare a instalațiilor 
din dotare, creșterea siguranței în ex
ploatare a sistemelor de alimentare cu 
apă și încălzire centrală, ridicarea caii, 
ficării personalului și întărirea discipli. 
nei în muncă ; ridicarea calității lucră
rilor de întreținere și revizii a fondului 
locativ de stat, prin îmbunătățirea exe
cuției și folosirea materialelor rezis
tente.

• Va asigura realizarea unui indice de 
utilizare a -parcului auto din dotarea 
Autobazei de transport local Petroșani 
de peste 85 la sută prin asigurarea unor 
revizii și reparații de calitate, comple
tarea necesarului de personal — con. 
ducători ’auto, ■ asigurarea pieselor de 
schimb șl creșterea graduluj de discipli
nă a tuturor colectivelor de muncă din 
transporturi.
Grupul de șantiere Valea Jiului

Va lua măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea activității de eonstrucții- 
montaj pe toate șantierele subordonate 
în vederea realizării ritmice a planului 
fizic, în paraleU cu îmbunătățirea cali
tății lucrărilor și creșterea eficienței 
economice.

în vederea recuperării restanțelor din 
anul 1980 și realizarea planului pe anul 
1981 la locuințe, obiective social.cultu. 

; rale și de gospodărie comunală, va ac
tualiza, pînă la 30 ianuarie 1981, grafi, 
cele de execuție stabilind pentru fiecare 
șantier sarcinile de plan fizic și valoric 
pe lucrări, modul de asigurare a for
ței de muncă, materiale, utilaje și mij
loace de transport.

în domeniul investițiilor
Pînă lâ 31 martie 1981 se va asigura, 

de către proiectanți și beneficiari, elabo. 
rarea, avizarea și. aprobarea notelor de 
comandă și a proiectelor de execuție 
pentru toate obiectivele prevăzute în 
planul anului 1981.

Pînă Ia 30 ianuarie’ 1981, beneficiarii 
de investiții împreună cu constructorii, 
vor reactualiza £ 
pentru. fiecare obiectiv 
port cu stadiile fizice 
decembrie 1981.

Pentru obiectivele de 
zute să înceapă în anul 
iunie 1981 se vor elabora și înainta la 

. organele centrale toate documentațiile 
de expropriere și scoaterea din circuitul 
agricol a terenurilor.

în domeniul agriculturii
Pentru realizarea obiectivelor prevă.’ 

zute prin plan pentru dezvoltarea agri.

în parte, 
realizate

graficele de execuție 
în ra
ia 31

prevă.investiții _ 
1982, pînă la 30

culturii, Comitetul executiv al Consiliu
lui popular municipal și birourile exe
cutive ale consiliilor populare orășenești 
vor lua măsurile necesare pentru a asi
gura : folosirea rațională și intensivă a 
întregului fond funciar, creșterea supra
feței arabile, limitarea strictă a scoaterii 
de terenuri din circuitul agricol; reali
zarea integrală a planului de contractări 
și achiziții, în care scop se vor între
prinde acțiuni de cunoaștere de către 
țărani a avantajelor acordate celor care 
contractează animale și produse anima
liere ; se va asigura programul de dez
voltare a gospodăriilor anexe pe lingă 
consumurile colective.
în domeniul circulației mărfurilor

Direcția comercială a municipiului Pe
troșani, împreună cu întreprinderile co
merciale, vor asigura realizarea integrală 
a planului de desfacere, luînd în acest 
scop următoarele măsuri : asigurarea în 
bune condițiuni, prin acțiunile de con
tractare, a fondului de marfă necesar 
aprovizionării populației; se vor intro
duce forme noj și moderne de vînzare, 
accentul puniridu.se pe autoservire ; se 
va intensifica acțiunea de perfecționare 
și ridicare a calificării lucrătorilor din 
comerț.

Art. 14. Comitetul executiv și birourile 
executive ale consiliilor populare muni
cipal, orășenești și comunale, cu spriji
nul organelor de specialitate vor asigura 
îmbunătățirea și folosirea eficientă a 
bazei materiale în unitățile de învăță- 
mînt, cultură și sănătate, astfel Incit să l 
asigure buna funcționare a acestora. i

în sectorul învățăminte >
Se vor extinde pe o scară mai

i
i
I 
j 
yI I

iii acciviui nivuțuiiiiiii )

Se vor extinde pe o scară mai largă J 
metodologiile si tehnologiile didactice »

)

I
J
!

I 
y

moderne de predare, întărirea caracteru. 
iuj practic-aplicativ al învățămîntului 
prin efectuarea unui număr sporit de. 
experiențe și lucrări de laborator care 
să asigure legarea mai strînsă a școlii, 
cu producția-

în sectorul sănătate
Se va urmări întărirea activității de 

ocrotire a mamei, copilului și tineretu
lui, supravegherea tuturor factorilor de 
risc de îmbolnăvire și cu precădere a 
riscurilor profesionale, a riscului prip 
îmbolnăviri transmisibile, întărirea ac
tivității de igienizare a școlilor șj gră. 
dinițelor. O atenție deosebită se va a- 
corda aprovizionării cu apă potabilă, ca
nalizărilor, îndepărtării reziduurilor li
chide și solide, se va supraveghea cu 
atenție producerea, transportul și desfa
cerea produselor alimentare.

în domeniul culturii 
și educației socialiste

Se va intensifica informarea operativă 
a cetățenilor asupra conținutului hotărî- 
rilor de partid și de stat, a legilor ță. 
rii, a evenimentelor interne și externe.

Activitatea artistică a amatorilor va 
fi axată pe prevederile regulamentului 
cadru al Festivalului național „Cîntarea 
României". ț ■ ;

Art. 15. Normele de consum pentru 
combustibil și energie se vor reduce cu 
cel puțin 10 la sută față de realizările 
anului 1980, în condițiile îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan pe 1981.

Art. 16. Comitetul și birourile exe. 
cutive ale consiliilor populare vor ana
liza decadal, lunar și trimestrial, modul 
în care se realizează planul în profil te
ritorial pe 1981,

Art. 17. Deputății consiliilor populare 
vor mobiliza cetățenii la realizarea pla.

. nului de dezvoltare și pentru rezolvarea 
treburilor obștești și buna gospodărire 
a localităților.

Art. 18. Organizațiile F.D.U-S. vor de
pune eforturi susținute pentru mobili
zarea tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alter na
ționalități — în vederea îndeplinirii în 
bune condițiuni a planului e'conomico-so- 
cial în profil teritorial pe anul 1981.

Art. 19. Comisiile permanente vor în. 
treprinde acțiuni de control și vor efec
tua studii pentru realizarea sarcinilor 
economico.sociale și culturale, prezentînd 
comitetului executiv propuneri pentru 
îmbunătățirea activității din sectoarele 
respective.

Art. 20. Aprobă execuția planului na
țional pe anuj 1979 al municipiului Pe
troșani, adoptat prin Hotărîrea nr. 11/15 
februarie 1980 potrivit anexei 2.

puniridu.se
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întrevedere mexic ano-americanăsocialiste
16,50

Din țările
SOFIA 6 (Agerpres). Cin

cinalul precedent a mar
cat o nouă ‘dezvoltare a 
industriei chimice bulgare, 
care produce în prezent a- 
proape toate produsele 
chimice de bază necesare 
industriei și consumului. 
O evoluție ascendentă a 
cunoscut în ultimii ani 
sectorul petrochimic, a că
rui producție 
sintetic, mase 
bre și fire 
constituie deja 
din producția 
industrie; chimice bulga
re.

In noul cincinal, indus
tria chimică se va dezvol-

ta în R.P. Bulgaria, îndeo. 
sebj prin concentrarea și 
specializarea producției, 
prin reutilarea și moderni
zarea 
vechi.

întreprinderilor

ITALIA

TV

— cauciuc 
plastice, fi. 
sintetice — 
70 la sută 
globală a

X
BELGRAD 6 (Agerpres). 

In apropiere de Skoplje se 
apropie de sfîrșit construe, 
ția unei rafinării de țiței. 
Noua unitate industrială 
iugoslavă va livra benefi. 
ciarilor primele cantități 
de produse petroliere în 
cursul acestui an.

Rafinăria de la Skoplje 
va prelucra 2,5 milioane 
tone de țiței pe an.

CIUDAD DE MEXICO 
6 (Agerpres). — în locali
tatea Ciudad Juarez, din 
nordul Mexicului, a avut 
loc, luni seara, o întreve
dere între președintele me
xican, Jose Lopez Portillo, 
și președintele ales al Sta-, 
telor Unite, Ronald Reagan.

Un comunicat comun pu
blicat la sfîrșitul convor. 
birilor relevă' că s-a re
afirmat dorința părților de 
a continua „dezvoltarea re
lațiilor prietenești și de 
cooperare care au existat

tradițional între cele două 
țări". Cei doi. președinți 
s-au angajat „să depună 
toate eforturile pentru dez. 
voltarea relațiilor mexi- 
cano-americane" și au con. 
venit să se întîlnească, pe.

• riodic, în localități de lin
gă frontieră, pentru a a- 
naliza problemele în sus. 
pensie.

Comentînd întîlnirea, a- 
genția Reuter este de pă
rere că la Ciudad\Juarez 
s.au evitat chestiunile spi. 
noase bilaterale, cum ar 
fi imigrația și comerțul.

FILME
PETROȘANI — 

iembrie: Norma 
Republica : Casta 
nă ; Unirea : Elvis.

PETRILA: Sub patru 
steaguri.

LONEA : Viață dublă. 
ANINOASA: A IV-a 

înălțime.
VULCAN 

full Șaua de argint. 
Muncitoresc: 
mea vară.

LUPENI — Cultural: 
Fericirea dintr-o casă 
veche ; Muncitoresc i 
.Vizita de dimineață.

URICANI i Tactica a- 
lergătorului de cursă 
lungă.

7 No. 
Rae ; 
divi.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cinci

nalului,
16,30 Curs de limbă 

germană.
Festivalul interju. 
dețean de' muzică 
corală „Ion Vidu". 
Publicitate.
Din țările socialis
te.
Moment muzical. 
Spectacol de poe
zie și muzică.

18,25 Munca politică-e- 
ducativă.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea 

nomîcă.
19.40 Noi, femeile 1
20.40 Telccinemateca.

Ciclul : Dosarele e- 
cranuluî. „Un vis 
împlinit".

22,15 Telejurnal.

17,05
17,10

17,35
17,55

Acțiuni împotriva terorismului

Prima
eco-

Luceafă.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I

ROMA 6 (Agerpres). — 
Senatul italian a devansat 
reluarea activității sale 
după vacanța de sfîrșit de 
an, pentru a lua în dezba
tere situația creată în ța
ră ca urmare a escaladării 
terorismului marcată, în
tre altele, de răpirea la 
sfîrșitul anului trecut, de 
către gruparea extremis
tă autointitulată „Brigăzi
le roșii" a magistratului 
Giovanni d’Urso și asasi
narea, de către aceiași te
roriști a unui general de 
carabinieri.

După expunerea prezen
tată în fața comisiilor pen
tru justiție și afacerile in-
esaeaBBaeaHMBeasacBBaaBemi

STANISLAW KANIA. 
prim-secr«tar al C.C. al 
I'-MU.P., a avut • între
vedere cu delegația P.C. 
din Danemarca, condusă 
de ăeergee Jensen, prea 
ședințele partidului. Cu a- 
ceșt prilej, cele două părți 
s.au informat reciproc des
pre activitatea și sarcinile 
actuale ale P.M.U.P. și 
P.C.D. și au procedat la un 
schimb de opinii cu privi, 
re la unele probleme inter, 
naționale și la situația din 
cadrul mișcării comuniste 
și muncitorești internațio
nale — relatează agenția 
P.A.P.

CONVORBIRILE dintre 
președintele Kenyei, Da
niel Arap Moi și președin
tele Ugandei, Milton Obo- 
te, care au avut loc, luni, 
la Webuye Fails, pe teri
toriul Kenyei, la 45 kilo
metri de frontiera cu Ut 
ganda, s.au încheiat cu un 
„acord total" al celor doi 
șefi de stat asupra proble
melor tratate, inclusiv asu
pra dezvoltării comunica-

terne ale Senatului de că. 
fee ministrul italian al jus
tiției, Adolfo Sarti, „parti
dele politice și-au confir
mat angajamentul de a 
lupta împotriva terorismu. 
lui, reafirmînd sprijinul to
tal și deplina lor solidari
tate cu forțele de ordine 
și cu magistratura, fapt ce 
a reieșit din dezbateri" — 
subliniază agenția ANSA. 
In acest cadru s-a reafir. 
mat încă o dată necesita
tea unor acțiuni'eficiente 
pentru a stîrpi din rădăcină 
fenomenul terorismului, 
pentru a asigura desfășu. 
rarea unei vieți politice 
normale.

LONDRA 6 (Agerpres). 
Primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret Thatcher 
a anunțat, luni seara, pri
ma remaniere ministerială 
de la formarea 
conservator, în 
1979.

Șase miniștri 
gUrează în guvern. Minis
trul apărării, Francis Pym, 
a fost numit liderul majo
rității guvernamentale în 
Camera Comunelor, înlo- 
eulndu-l pe Norman St. 
John-Stevan. Pym a rămas 
membru al cabinetului.

Postul de ministru al a-

încredințat 
care a deți-

parării a fcst 
lui John Nott, .
nut portofoliul comerțului, 
atribuit acum lui John 
Biffen.

țiitor ți a relațiilor co. 
mereiale dintre cele două 
țări, relatează agenția Fran
ce Presse.

PESTE 506 DE MUNCI
TORI de culoare de la u- 
zina „Metal Box" de ia pe. 
riferia Pretoriei și.au con
tinuat greva începută la 22 
decembrie. Un purtător de 
cuvint al direcției uzinei 
a anunțat, reluarea activi
tății, dar muncitorii, care 
na au abținut satisfacerea 
revendicărilor solicitate 
privind îmbunătățirea con. 
diților de muncă și de via
ță, nu s-au prezentat la 
locurile lor de muncă.

IN MAREA BRITANIE 
prețurile continuă să creas
că și la acest început de 
an. De Ia 5 ianuarie, în 
Anglia s-a scumpit laptele 
cu 7 la sută. Este cea de.a 
treia majorare a prețului

guvernului 
luna mai

nu mai fi-

☆
După cum informează a- 

genția Reuter, un purtător 
de cuvînt al primului mi- * 
nistru a făcut cunoscut că 
schimbările intervenite în 
componența cabinetului nu 
vor aduce nici O modificare 
în politica economică 
guvernului.

a

întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani 

strada Republicii nr. 1, telefon 42820-42821

încadrează:

la lapte și produse lactate, 
din ultimele 12 luni-

IN NORDUL FINLAN
DEI B fost înregistrat, luni, 
un ger record pentru a- 
c eastă iarnă. In localitatea 
Utsjoki, mercurul termo. 
metrelor a coborît la mi. 
nus 42 de grade Celsius. 
La Helsinki, temperatura a 
fost de „numai" minus 12 
grade, iar cea mai mare 
„căldură" s-a înregistrat în 
orășelul Marienhamn, cu 
minus 7 grade.

GUVERNUL PERUAN a 
sporit cu 48 la sută pre
țul la combustibili și ali
mentele de bază de pe pia
ța internă, în cadrul poli
ticii guvernamentale de 
renunțare la subsidiile plă
tite de stat pentru aceste 
produse. In urma acestei 
hotărîri, prețul petrolului 
se va majora eu aproxima
tiv 29 la sută, deși Peru se 
numără printre țările ca
re exportă o anumită can
titate 
zează 
tind 
Lima.

Acord de 
neutralitate 
italo-maltez

— traducător (absolvent cu studii supe
rioare) din limbile germană și engleză, 

încadrarea se face în conformitate cu 
Legea nr. 4/1974.

Informații suplimentare se pot obține la 
biroul personal al întreprinderii.

de petrol — preci- 
agenția Reuter, ci- 
surse oficiale din

ROMA 6 (Agerpres). A- 
flat în drum spre Maroc, 
primul ministru al Maltei, 
Dom Mintoff, a avut la 
Roma, convorbiri cu pre
mierul italian Arnaldo For
lani și cu ministrul de ex
terne, Emilio Colombo, cu 
care a examinat problema 
ratificării acordurilor po
litice și economice încheiat 
de cele două țări la 15 
septembrie anul trecut.

Pctrivit acestor acorduri, 
Malta se angajează să res
pecte un statut de neutra
litate, să nu permită ins
talarea pe baze sau stațio
narea de forțe militare pe 
teritoriul său — mențio
nează agenția France 
Presse. La rîndul său. Ita
lia se angajează să garan
teze această neutralitate. .

Marca nesigură-o invitație la stringerea curelei
Un simbol al Wirtschaf- 

tswunder-ului postbelic în 
R.E. Germania, sau mira
colul economic, a fost pen
tru mult timp puternica 
marca vest-germană, oare 
a acumulat forță, în timp 
ce monedele altor state in
dustrializate slăbeau. Dar 
marca a fcst; ea însăși lo
vită ihcepînd de la 31 oc
tombrie, iar apoi s_a clăti
nat ațît de zdravăn incit 
băncile, centrale din S.U.A., 
Marea ’Britanic și Franța 
au intervenit rapid, luînd 
măsuri pentru a o pune pe 
picioare. înainte ca ea să 
înceapă să se redreseze, 
marca se prăbușise la un 
curs față de dolar de 51,2 
cenți, o alunecare prelun
gită de la punctul său cel 
mai înalt, cînd a fost cota
tă la 58,8 cenți, în luna 
ianuarie 1980. Poziția ei 
s-a deteriorat, de aseme
nea, și în raport cu mone
de altădată firave, ca lira

port. Deficitul balanței de 
plăți, care a fost de un mi
liard de dolari în 1979, se 
va ridica în acest an, la 
20 miliarde de dolari, ceea

sterlină, francul francez și 
chiar lira italiană.

Ironia este că probleme
le economice ale R.F.G.. 
par, comparativ cu ale altor

«mv > JMV a a aauaat a mm a aaa^a a t

Din presa străina
■ ■ („TIME")

țări occidentale, prea puțin 
importante. Inflația, deși 
în creștere, este de 5.3 la 
sută, iar șomajul — de 3,8 
la sută. Dar aceste cifre se 
vor înrăutăți în continuare, 
cînd ritmul de creștere al 
economiei, în prezent de 
numai 2 la șută, se așteap
tă să scadă• aproape de 
zero, pe măsură ce crește
rea ■ prețurilor la țițeiul im
portat și agravarea compe
tiției străine slăbesc eco- 
nom.a bazată masiv pe ex_

ce va reprezenta cel mai 
mare, deficit pentru toate 
țările industrializate. Pe 
lingă aceste dificultăți,
R.F. Germania a acumulat 
o datorie națională ațît de 
mare — ea totalizează în 
momentul de față 231,’8 mi
liarde dolari — îneît a de
venit c problemă puternic 

în campania 
alegeri, 

împins pe

emoțională 
pentru recentele 
Toate acestea au 
multi deținători .de mărci
să le schimbe în dolari, lire

sterline și franci, pentru a 
încasa dobînzile, mari de 
pînă la 16 la sută, plătite 
în țările cu o inflație mult 
mai accentuată.

Guvernul de la Bonn a 
luat unele măsuri pentru 
combaterea inflației. La în
ceputul lunii decembrie, 
guvernul Schmidt a hotărît 
o reducere de 8 miliarde 
dolari in cheltuielile pre
văzute pentru 1981, care 
vor fi astfel cu numai 4,1 
la sută superioare celor 
din bugetul pe anul trecut.

„Nu avem altă alterna
tivă decît să strîngem cu
reaua" — explica un con
silier guvernamental, „Da
că stimulăm economia — 
spunea el — alimentăm in
flația șî reducem și mai 
mult marfa de competiti
vitate pe piețele mondiale". 
Și aceasta, desigur, nu' poa
te decît să erodeze în con
tinuare marca...

(AGERPRES) ,

A

întreprinderea mecanică

strada Aleea C.F.R. nr. 9,

încadrează urgent pentru activitatea de 
service și asistență tehnică la produsele fa
bricate de întreprindere și în exploatare la 
unitățile miniere din Valea Jiului. ,

— un inginer, specialitatea mecanică 
(electromecanică)

— un inginer, specialitatea electroteh- 
■■ nică ■

— 5 electricieni, categoria 3—6

— 5 lăcătuși, categoria 3—6

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 și respectiv nr. 
57/1974.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta
bil în Petroșani.

Informații suplimentare se primesc ia 
biroul personal-învățămînt-retribuire (telefon 
33970, interior 117 sau 160);

Mica publicitate
- VIND casă 3 camere, de_ dorfi Francisc, eliberată de 

A.U.T.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (12)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Co- 
dreanu Gheorghe, elibera
tă de I.G.C.L. Petroșani. Se 
declară nulă. (14)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Do- 
ru Chicet, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (15)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Drăgan 
Gheorghe, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (16)

pendinte, garaj și curte 
Vulcan, strada Ion Crean
gă nr. 2. Informații tele
fon 324 Lupeni. (13)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Meri- 
șan Iszefiha, eliberată de 
I.G.C.L. Petroșani, Se de
clară nulă. (1035)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pletea 

. Florica, eliberată de Fa
brica de confecții Vulcan. 
Se declară nulă. (11)

, PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele An-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA”. PeUoșam, sir. Republicii m. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2164 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


