
ANUL MUL, NR. 10 339

I.M. LONE A

12 800 tone de 
cărbune extras 

suplimentar
La mina Lunea, una din

tre unitățile fruntașe ale 
Văii Jiului, se acționează 
consecvent în vederea su
plimentării cantității de 
cărbune extras peste sar
cinile planificate. Plusul, 
la zi, ta această lună este 
de 1700 tone. Cantitatea li
vrată peste plan în 1985 
s-a majorat astfel la 12 851 
tone de cărbune. Dintre 
sectoarele de producție ale 
căror contribuție a fost 
determinantă în realizarea 
acestor succese amintim, 
sectoarele IV și III, care 
raportează plusuri de 27 408 
și, respectiv, 23 920 tone 
de cărbune.

De remarcat că depășirea 
sarcinilor de plan s-a 
cut pe baza creșterii 
cluctivității muncii, pe 
nă, cu 58 kg cărbune 
post. (Gh.' O.)

fă- 
pro- 
mi- 
pe
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Prin mobilizarea întregului colectiv, 
există condiții• fl de redresare

La I.M. Valea ele Brazi

Urgentarea lucrârilor 
de deschidere și 

pregătire a 
viitoarelor capacități

In cîmpul viitoarei mine 
Valea de Brazi, la orizon
tul 400, sînt în curs de 
execuție lucrările de ame
najare a unui nou flux de 
transport pe benzi cu co
vor de cauciuc, avînd o 
lungime de 750 m. Fluxul 
va prelua tonele de căr
bune rezultate din pregă
tirile primului abataj fron
tal mecanizat, prevăzut să 
fie pus ta funcțiune în 
prima jumătate a 
1986.

Lucrările miniere 
rente fluxului de
sînt executate de brigăzile 
conduse 
Constantin Cucoș, 
Moraru și Lucian
nic Pentru deservirea 
xului, o altă brigadă, 
dusă de Ștefan Nagy, 
cută un siloz a cărui
pacitate de înmagazinară 
va asigura autononia func
ționării abatajelor pentru 
minim 24 dc ore, va con
duce la optimizarea trans
portului pe flux și la obți
nerea unor importante re
duceți ale consumului de 
energie electrică. Conco
mitent. echipa specializa-

afe- 
benzi

In primul semestru al 
anului, sectorul III al I.M. 
Vulcan i înregistrat o ră- 
mînere sub plan cifrată la 
peste 16 000 tone de cărbu
ne. Nici în lunile urmă
toare, nu s-a putut recupe
ra prea mult din acest mi
nus. In toată această pe
rioadă, ne referim la in
tervalul ianuarie — octom
brie, productivitatea mun
cii s-a situat sub cea pla
nificată.

Ing. Dumitru Nicolescu, 
șeful sectorului, motivează 
nerealizările la acest indi
cator, prezentîndu-ne cîte- 
va din 
trebuit 
minerii 
ba, în 
tercalațiile sterile din aba
tajele nr. 3, 4 și 5, stratul 
3, blocul III, unde nu s-a 
putut tăia cărbunele cu 
combina și au fost neccsa-

re lucrări de împușcare. 
Am avut necazuri și cu 
transportul cărbunelui. In 
abatajul frontal nr. 5 am 
înlocuit, nu demult, trans
portorul cu bandă cu un 
TR-3, deoarece primul a- 
vea un grad de uzură a- 
vansat. Și — nu în ultimul 
rînd — forța de muncă 
bine calificată.' Era nevoie 
de 5 mineri pe schimb 
s-a lucrat doar cu trei, 
ce privește lăcătușii și 
lectricienii, ei există
număr suficient. E vorba 
de altceva ; de experiență. 
Iar pînă cînd cei mai multi 
dintre ei se vor obișnui cu 
situațiile ce pot fi întîlnite

și 
lnx 
e- 
în

de loan Tamaș, 
Miron 

Andro- 
flu- 

con- 
exe- 

ca-

problemele ce au 
rezolvate de către 
sectorului. „E vor- 

primul rînd, de in-

(Continuare în pat» a 2-a)

D.l. GHEORGHE

(Continuare în pag. a 2-a)

Una dintre lormațiile care și-au adus contribu
ia succesul realizat de sectorul III al minei Lo- 
este și brigada condusă de minerul Grigore la
in imagine, o parte dintre ortacii unuia dintre

Cu planul la export 
realizat

pentru 
indica-

informa 
Gur- 
aces- 

fie 
ex- 
tip 

care,- 
li

pan tru

ția 
nea 
toi. 
schimburi.

Și pentru colectivul de 
muncă din cadrul secției 
de tîmplărie — Livezeni a 
întreprinderii de prelucra
re a lemnului Deva, ulti
ma lună a anului constitu
ie o perioadă de intensifi
care a eforturilor 
realizarea tuturor
torilor de plan, a produc
ției destinate exportului, 
ta principal.

După cum ne
tovarășul Constantin 
lup, șeful secției, în 
te zile urmează să 
trimise beneficiarilor 
terni, 859 cuiere de 
„Malta", cantitate cu 
de fapt, s-au încheiat 
vrările ^revăzute 
acest an.

Tot aici, a fost 
tă, pentru a intra 
ducție de serie în 
mera combinată de tineret 
„Alin". (Gh. O.)

pregăti
ta pro- 

1986, ca-

In conducerea politică a activității economice

Stil de muncă dinamic, eficient

Asimilarea în producție — 
pnHcmâ prioritară a colectivului

Se poate aprecia că acti
vitatea de asimilare în ca
drul întreprinderii de uti
laj minier Petroșani s-a 
consolidat mai mult după 
anul 1977, odată cu finali
zarea primei etape de dez
voltare a întreprinderii, 
cînd, practic, colectivul u- 
zinei a fost pus ta fața u- 
nor sarcini deosebit de mo
bilizatoare, în fața unor ce
rințe impetuoase din par
tea întreprinderilor miniere. 
De altfel, așa cum ne asi
gura ing. Nicolae Lobonț, 
secretar adjunct al comi
tetului de partid pe între
prindere, programul de a- 
similare adoptat la nivelul 
întreprinderii a constituit 
pentru comuniști, pentru 
cadrele tehriico-ingînerești, 
pentru întregul colectiv 
principalul program de

acțiune, modernizarea mi
neritului din Valea Jiului 
ncputînd fi realizată fără 
desfășurarea unei activi
tăți de asimilare deosebit 
de cuprinzătoare.

Sigur, principalul factor 
stimulator în conceperea și . 
executarea unei activități 
rodnice în acest sens 
constituit organizația 
partid pe întreprindere ca
re și-a asumat întreaga con
ducere a acestei activități. 
In acest sens, s-a acționat 
cu hotărîre pentru crearea 
unei adevărate pasiuni pen
tru această activitate. a 
unei adevărate emulații în 
rîndul comuniștilor, în rîn- 
dul specialiștilor, al în-

Gh. CHIRVASA

1-a 
de

(Continuare în pag. a 2-a)

Tmăra Gabriela Vărzari, mecanic la puțul 
schip al I.M. Lupeni, este una dintre cele care — de 
la pupitrul de comandă a instalației — asigură buna 
desfășurare a transportului pe verticală la această 
mare întreprindere.

loto : Gh. OLTEANU

In lumina hobrîrilor Congresului științei și învățămîntului
Toate acțiunile orientate spre sporirea 
productivității muncii in ritm susținut

CERCETĂTORI, INGINERI 
ȘI PROIECTANT! !

Pe baza Programului de creștere a 
productivității muncii adoptat de conducerea 

partidului nostru, 
accelerați elaborarea soluțiilor pentru înlocu
irea procedeelor tehnologice care atrag chel
tuieli materiale ridicate, asigurați reașezarea 
optimă a fluxurilor tehnologice clin întreprin
deri, astfel îneît fiecare utilaj și fiecare om 
al muncii să producă la capacitatea maximă ■

(Din Hotărîrea Congresului științei și 
învățămîntului)

deHotărîrile adoptate 
primul Congres al științei 

consti- 
oamenii 

ex- 
s ar

și învățămîntului 
tuie pentru noi, 
muncii din industria 
tractivă a cărbunelui, 
cini de o importanță covîr- 
șitoare, mai ales că o bu
nă parte dintre acestea vi
zează sporirea producției

•

Acțiuni concrete pentru gospodărirea 
cu chibzuință a fiecărui kilowatt-oră

de materii prime energeti
ce atît de necesare econo
miei noastre naționale. Se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin magistra
la cuvîntare rostită la Con
gresul științei și învăță- 
mîntului — cuvîntare care 
a fost adoptată de partici
pant! ca document politic 
programatic dc orientare 
a întregii activități desfă
șurate ;!<■ oamenii muncii 
din aceste domenii — tra
sa cu clarviziune principa
lele direcții de acțiune, u- 
na dintre acestea consti- 
tuind-o creșterea puterni
că a productivității mun
cii.

Pentru colectivele de oa
meni ai muncii din cadrul 
Combinatului minier 
lea Jiului sarcinile

să crească producția 
sea- 

a 
Or, 

o- 
în 

primul rînd, spre dezvolta
rea tehnologiilor 
prin extinderea 
complexelor de tăiere 
susținere mecanizată 
mare înălțime, complexe 
care și-au dovedit din plin, 
eficiența. Un exemplu con
cret îl constituie realizările 
obținute de brigada con
dusă de Francisc Fazakas 
de la I.M. Paroșeni, care 
a înregistrat productivi
tăți medii de 21 tone de 
cărbune 
Paroșeni 
astfel de 
producții 
1000 de tone. Pentru unul 
viitor ne-am propus și vom 
realiza, productivități dc 
pînă la 30 tone de cărbu
ne pe post cu complexele 
de mare înălțime și 
ducțij medii zilnice 
15fr' tone de cărbune, 
troducerea și 
complexelor de 
țime implică și 
intense: pentru

buie
de cărbune extras pe 
ma sporirii necontenite 
productivității muncii, 
pentru aceasta ne-ani 
rjentat preocupările.

moderne 
folosirii 

îi 
de

pe post. Tot 
s-au obținut 
utilaje mod 
medii zilnici

Va 
sînt 

cît se poate de clare — tre-

pro- 
de

In- 
extinderea
mare înăl- 

acțiuni 
asigurarea 

evacuării cărbunelui exca
vat prin modernizarea flu
xurilor de transport, pend

ing. Ioan V A SILESC V.
șef serviciu dezvoltare — 

tehnologii noi

Economisirea strictă 
energiei electrice în condi
țiile actuale clobîndește o 
semnificație cu totul apar
te, constituind o înaltă în
datorire patriotică de care 
depinde bunul mers, al ac
tivi tâț i i econoi n i ce. 
Dispoziția nr. 391 
octombrie 1985, 
energetice a I.M. 
îi revin atribuții 
vizînd folosirea 
a oricărei forme 
gie, a
special, reducerea 
inului și găsirea a cît mai 
multor căi de economisire.

In această direcție se în
scriu, de fapt, -jjî măsurile

a

Prin 
din 26 
comisiei 
Lupeni 
sporite

rațională 
de ener- 

ceiei electrice în 
consu-

cupnnse in 
tocmit în a zecea 
anului. Aceste măsuri, 
crete, avînd precizate 
-tervalul dc timp în 
vor fi materializate și 
soana care răspunde, 
fac altceva decît să 
■pleteze domeniul 
-pârilor orientate spre gos
podărirea cu chibzuință 
a fiecărui kilowatt-oră, 
.domeniu în care I.M. Lu- 
peni a înregistrat rezultate 
deosebite de-a lungul ulti
milor ani. Afirmația este

1 programul în- 
a zecea lună a 

con- 
in- 

care 
per

il u 
com- 

preocu-

O. GEORGE

(Continuare în pag. a 3-a)
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Oameni ai muncii !
• Prin organizarea judicioasă a lu

crului pe cele trei schimburi se poate 
asigura un consum echilibrat de energie 
electrică pe toată durata zilei și a întregii 
săptămîni.

® Realizînd integral sarcinile 
plan, cu încadrarea strictă în cotele 
energie repartizate, dați dovadă de 
înaltă conștiință patriotică,

de 
de

O 
sînteți parti

cipant activi la acțiunea de economisire 
a energiei electrice!

Ț

*
*

ț
I

I
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Serviciile la dispoziția dumneavoastră 
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Noutăți actuale 
și de perspectivă, 

la cooperativa „Unirea**
In anii actualului cinci

nal, odată cu intensa dez
voltare edilitară și urba
nistică din Petroșani și 
Petrila. cele mai multe u- 
nități care, prin profilul 
lor, prestează servicii pen
tru populație, funcționea
ză în spații noi, stimulînd 
interesul pentru diversifi
care, calitate și eficiența. 
Despre ultimele noutăți din 
acest domeniu, tovarășul 
Ioan Marcu, președintele 
Cooperativei meșteșugă
rești „Unirea", ne spunea:

— O atenție deosebită, în 
spiritul hotăririlor adopta
te la Congresul al IlI-lea 
al consiliilor populare, am 
manifestat în acest ultim 
trimestru al anului 1985 
față de diversificarea ser
viciilor noastre pentru a 
satisface cerințele popu
lației. In ultimul timp am 
înființat noi unități cum 
Sînt nr. 76 auto-moto din 
Petrila, cu autorizație de 
funcționare de la 1 noiem
brie a.c O unitate de a- 
celași profil, dar care va 
efectua și construcții me
talice, se înființează și în 
comuna Banița. Trebuie 
să precizez că această uni
tate. inclusă de cîteva luni, 
am preluat-o de la 1GCL 
Petroșani Tot la Banița, 
într-o perspectivă foarte 
apropiată, de ordinul zile
lor, înființăm o secție de 
confecționat mături din nu
iele de mesteacăn. In do
meniul perfecționării acti
vităților se înscrie unitatea 
nr. 43 — tîmplărie care s-a 
mutat din strada dr. Petru 
Groza într-un local aflat 
pe strada Griviței, vizavi 
de baia comunală.

Asimilarea
(Urmare din pag. I)

iregului personal muncitor. 
Semnificativ pentru mo
dul in care au acționat co
muniștii este faptul că în 
perioada 1978—1985, gra
dul de înnoire a producției 
se cifrează la peste 90 la 
sută. Această cifră este, de
sigur, mai mult decît con
vingătoare pentru modul 
în care colectivul întreprin
derii a reușit să-și însușeas
că o activitate ce în înce
puturile ei, a creat destule 
probleme. Dar, voința ne
strămutată a comuniștilor, 
profesionalitatea lor au în
vins de fiecare dată, pro
gramul de asimilări adop
tat prinzînd viață punct cu 
punct. Edificatoare în acest 
sens sînt mașinile și uti
lajele miniere de mare ca
pacitate și productivitate a- 
similate în întregime în 
fabricație, constituind as
tăzi produsele de bază ale 
uzinei. De menționat și

— Cite activități se des
fășoară, tovarășe președin
te, in cooperativă '?

— Acum sînt 132 activi
tăți în 90-de unități. Dar 
numărul lor va spori, o- 
dată cu calitatea lucrări
lor, în anul următor și în 
cincinalul 1986—1990, în 
așa fel îneît să ne apropiem 
de prevederile nomencla
torului și de cerințele 
populației.

— Din acest an au mai 
rămas puține zile. Așadar 
la ce perspective trebuie 
să se aștepte locuitorii din 
Petroșani și Petrila în anul 
1986 ?

— Dezvoltarea, diversi
ficarea și creșterea calită
ții serviciilor sînt cuprin
se într-un program unitar 
de măsuri tehnico-organi- 
zatorice și politico-ideolo- 
gice. In anul viitor se vor 
înființa noi unități cum 
sînt : tocilărie, confecții 
și reparat marochinărie, 
ccaprazărie, confecții pla- 
pume, croitorie pentru fe
mei — toate în Petroșani; 
o argăsătorie la Banița ; 
reparații umbrele, brode
rie, confecții haine din pie
le și blănărie — la Petri
la. De asemenea se vor 
dezvolta actualele activi
tăți efectuate de unitatea 
44 auto-moto și secția 57 
— mecanică fină. înnoirea 
producției, prin creația a 
120 modele, va fi de 25 la 
sută, urmînd să realizăm 
noi modele de confecții 
pentru bărbați, femei și 
copii, tricotaje, încălțămin
te, broderie-imprimerie, 
jocuri.

T. SPĂTARU

în produc|ie
faptul că în această perioa
dă s-au îmbunătățit radical 

caracteristicile tehnico-func- 
ționale ale complexelor me
canizate SMA 1 și SMA 2, 
a combinelor de abataj și 
a altor mașini .și utilaje.

Concomitent, au fost a- 
similate în fabricație cele
lalte mașini și utilaje ce 
astăzi produc mari canti
tăți de cărbune în abata
jele Văii Jiului. Dintre a- 
cestea enumerăm asimila
rea complexelor mecanizate 
SMA — P2H, a unor noi 
tehnologii pentru construc
ția îmbunătățită a suban- 
samblelor pentru foreza e- 
Iectrohidraulică MHF 45, 
a combinelor de abataj 
CA 1 și CA 2, a instalațiilor 
de perforare IMP2 și acum 
IMP1, a instalațiilor de u- 
mectat straturi și, poate 
cea mai semnificativă rea
lizare din acest punct de 
vedere, asimilarea în între
gime a elementelor hidrau
lice miniere.

O tinără muncitoare fruntașă a unui colectiv harnic — Maricica Blăna- 
ru, de la întreprinderea de tricotaje Petroșani.

Concurs de interpretare corală

„Pionierii cîntă patria, partidul și pacea"
In organizarea Consi

liului municipal al organi
zației pionierilor și Inspec
toratului școlar județean va 
avea loc în această lună 
tradiționalul concurs de 
interpretare corală a pio
nierilor din municipiu, con
curs ce își propune o tre
cere în revistă a tuturor 
formațiilor pionierești de 
gen, participante în etapa 
de masă a celei de-a Vl-a 
ediții a Festivalului națio
nal al muncii și creației, 
„Cîn tarea României".

Regulamentul concursu
lui prevede interpretarea 
unei piese obligatorii, pre
cum și a două piese la a- 
legere, urmărindu-se în
noirea repertoriilor pre
cum și creșterea calității 
interpretării corale.

Concursul se constituie 
ea un vibrant mesaj de 
dragoste și prețuire al pio
nierilor față de patrie și 
partid, față de tradițiile de 
luptă ale poporului român, 
față de supremul, ideal al 
omenirii, pacea. Etapa o- 

Aceste realizări, care pe 
bună dreptate onorează 
cartea de vizită a între
prinderii, sînt rodul unei 
activități tenace, desfășu
rată de organele și organi
zațiile de partid pentru 
mobilizarea colectivului de 
specialiști, a tuturor oame
nilor muncii la consolidarea
unei activități de foarte ma
re importanță pentru mi
neritul nostru.

„Sigur, și pentru cincina
lul viitor sarcinile în di
recția asimilării în produc
ție vor fi deosebit de mari, 
afirma interlocutorul nos
tru, căci mineritul, aseme
nea tuturor ramurilor eco
nomiei naționale se dez
voltă și se modernizează 
impetuos. Putem afirma cu 
toată convingerea că pen
tru aceasta colectivul hos- 
tru are o bogată experien
ță și, însuflețit de hotărîri- 
le adoptate pentru progre
sul țării, este pregătit să 
rezolve integral și la un 
înalt nivel calitativ sarci
nile de asimilare în pro
ducție a noi mașini și uti
laje miniere*1. 

rășenească va avea loc du
pă cum urmează : 12 de
cembrie — Lupeni și Uri- 
cani, 13 decembrie — Vul
can, 15 decembrie — Pe
troșani, 16 decembrie — 
Petrila. Etapa municipală 
a concursului se va desfă
șura la Petroșani, în ziua 
de 20 decembrie și este 
dedicată aniversării Repu
blicii.

H. DOBROGEANU

Urgentarea lucrărilor
(Urmare din pag. I)

tă în montarea benzilor, 
condusă de loan Buza.ș, ac
ționează insistent pentru 
pregătirea subansamble- 
lor necesare viitorului flux, 

întregul ansamblu de 
lucrări — de o importan
ță deosebită pentru urgen
tarea deschiderii cîmpului 
minier — are ca termen 
data de 10 ianuarie 1986. 
Formațiile de lucru amin
tite, aflate sub coordona
rea șefului de sector loan 
Penu, ing Olimpiu Olaru 
și maistrului Aurel Mihăi- 
lă sînt mobilizate plenar 
pentru executarea lucră
rilor în termen și la un 
înalt nivel calitativ.

Sporirea productivității muncii
(Urmare din pag. 1)

tru aprovizionarea optimă 
a formațiilor de lucru din 
abataje cu ajutorul mono- 
raiurilor de mare capacita
te, pentru asigurarea unui 
aeraj corespunzător.

Alte direcții de acțiune 
vizează creșterea produc
tivității muncii și prin ur
mare și a producției de 
cărbune extras, în perspec
tiva anului viitor, constau 
în introducerea unor noi 
tehnologii de lucru în a- 
batajele prin care exploa
tăm în mod deosebit 
stratele groase. Astfel 
preconizăm să folosim teh

Există condiții
(Urmare din pag. 1) 

într-o mină, mai trece
timp".

Prin strădania colecti-
vului, cîteva din aceste
probleme au fost rezol-
vate. Noiembrie aduce
chiar un reviriment. Pla
nul lunar este depășit cu 
peste 4500 tone de cărbune. 
Ceea ce — evident — în
seamnă o diminuare a mi
nusului înregistrat de la 
începutul lui 1985. „Aceas
ta, deoarece, în noiembrie, 
am „mers" cu preabataje 
cameră, lăsînd pentru tă
ierea cu combina doar zo
nele în care puteam acțio
na cu ea. sublinia șeful 
sectorului. Am executat în- 
nămoliri la abatajele fron
tale prin tavan de rezisten
ță, fapt ce a condus la u- 
șurarea operației de diri
jare. Am amenajat galerii, 
lucrări pregătitoare, după 
orele de program mai ales, 
în blocul III, orizontul 480, 
la puțul 4. orizont 360“.

Din cele prezentate de 
interlocutor, reținem mai 
ales faptul că în cea de-a 
unsprezecea lună a crescut 
considerabil numărul pos
turilor în abataje Dacă în 
zece luni nu s-au prestat 
în medie mai mult de 137 
posturi pe zi în abataje, 
în noiembrie numărul de 
posturi se ridică la peste 
150. Lucru ce a fost posi
bil datorită reducerii nu- 

nologia de exploatare a 
stratelor groase prin aba
taje frontale cu banc sub
minat. O altă tehnologie 
constă în folosirea ram- 
bleului consolidat, mai a- 
les în zonele unde, deasu
pra srratelor de cărbune, 
se află localități, obiective 
social-culturale sau indus
triale. De asemenea, vom 
trece la exploatarea stra
telor groase în felii ori
zontale cu un singur prea- 
bataj pentru două felii. 
Deși nu o vom aplica, deo
camdată, în Valea Jiului, 
ci la Anina, mai amintim 
și exploatarea stratelor 
subțiri, cu înclinare mare

Cabinet 
de documentare 
In comuna Baniță, la 

sediul brigăzii 1 a 
ACCF Petroșani, se află 
în curs de amenajare 
un cabinet de documen
tare politico-ideologică. 
Fiind o inițiativă a Co
mitetului comunal de 
partid, pornită din ne
cesitatea creșterii cali
tății activităților poli
tico-educative și ideo
logice, cabinetul va cu
prinde literatură social- 
politică, grafice și pa
nouri care vor evidenția 
realizările și sarcinile 
economice și sociale în 
viitorul cincinal. (T.S.)

de redresară
mărului de absențe nemo
tivate. Și, ca o consecință 
firească, în noiembrie s-a 
ajuns chiar la depășirea 
indicatoi ilor de productivi
tate a muncii planificați. 
Cu cantități cam mici, e 
drept, dar care dau certi
tudinea că se acționează pe 
o traiectorie bună. Privind 
graficul realizărilor lunii 
noiembrie, afișat în biroul 
șefului de sector, îți „sare" 
în ochi vîrful de producție 
de rx^ste 1000 tone extras 
în 27 noiembrie, sau rea
lizările de 900 tone, din 
zilele de 18, 19 și 20. Sînt 
rezultate pentru care mi
nerii din brigăzile condu
se de Vasile Tîrșă, Gheor- 
ghe Păduraru, Petru Bă
lan, loan Spulber, loan 
Bud și Cozma Foca merită 
cuvinte de laudă. Referitor 
la modul în care sectorul 
III va încheia acest an, 
ing. Nicolescu ne declara : 
„Dorim ca minusul de
peste 11 mii tone să nu 
crească. Pentru 1980 avem 
condiții (linie de front, e- 
fective. aprovizionare teh- 
nicc-materială), de reali
zare a sarcinilor de plan. 
Faptul că sfîrșitul lui 1985 
ne găsește cu această ne- 
roabzare se datorează și 
unor condiții obiective în
registrate în cursul anului. 
Angajamentul colectivului 
nostru este ca, începînd cu 
ianuarie planul la extrac
ția de cărbune să fie in
tegral realizat".

(peste 60 grade), prin aba
taje frontale direcționale, 
pe înclinare, cu tăiere me
canizată.

Toate aceste noi tehno
logii, așa cum mai amin
team, au drept scop — ob
ținerea unor productivi
tăți înalte, a unor produc
ții tot mai mari de cărbu
ne. In felul acesta 
răspundem cu promptitu
dine solicitărilor economiei 
naționale, transpunem în 
viață sarcinile trasate de 
secretarul general al parti
dului, aplicăm cu răspun
dere hotărîrile Congresu
lui științei și învățământu
lui.

peniului de DN 
de șoseaua care 
șui de Uricani.

MAGAZINUL

66A, deci 
leagă ora

„Apicola",

CONSTRUCTORII 
găzii 40 a ACM lucrează 
la finalizarea ultimei por
țiuni a bulevardului Păcii 
din Lupeni — în zona fa
bricii de pîine și a noii 
mori. Este vorba de o por
țiune de 50 metri, cuprin- 
zînd și construirea podului 

1 peste pîrîul Juninci, care 
I va lega noua și principala 
l arteră de circulație a Lu-

I 
I
I 
I
I 
I

cu sediul aflat deocamdată 
în Petrila, oferă celor in
teresați o carte deosebit de 
utilă. Apărută în colecția 
„Din tainele naturii", lu
crarea se intitulează „Pro
dusele apicole și alte re
medii în reumatism" — a 
lui D.C. Jarris.

APA POTABILA. Mun
citorii de la IGCE Petro
șani pozează în prezent o 
conductă la microhidro-

Valea de Pești, nr. 1, 4 și 6. Cele mai bu
ne poezii vor fi grupate 
într-o plachetă de versuri 
cu titlul „Slavă ție, mine
rule !“. (Ramona Manea, 
subredacția „Pionierul" 
Vulcan).

TEATRU. Joi, începînd 
cu ora 19, după o pauză 
de aproape o lună, cauzată 
de turneul artistic între
prins în mai multe județe 
din țară, la sediul Teatru
lui de stat „Valea Jiului", 
un spectacol cu piesa „O- 
mul cu mîrțoaga" de Gh. 
Ciprian. Luminile rampei

centrala 
menită să preia și să 
teze în stația de filtre 
titatea suplimentară 
apă care se irosea 
nă acum pe canalul 
fugă". In acest fel se 
gură alimentarea 
mentară a municipiului cu 
apă potabilă. (I.V.)

CONCURS. In 11 decem
brie, va avea loc la Școa
la generală nr. 5 din Vul
can, un concurs de creație 
literară la care vor lua 
parte și cenaclurile litera
re de ja școlile generale

tra- 
can- 

de 
pî- 
„de 
asi- 

supli-

se vor aprinde la ora 19. 
(Al. H.)

CERC PEDAGOGIC. Zi
lele trecute, la Vulcan, 
s-a întrunit cercul pedago
gic al profesorilor de edu
cație fizică din municipiu, 
prilej cu care s-a făcut a- 
naliza rezultatelor obținute 
de elevi în domeniul spor
tului. Au fost luate, totoda
tă, unele măsuri privind 
îmbunătățirea calității mun
cii de predare a acestei dis
cipline în școlile munici
piului nostru. (Gh. O.)

EXPOZIȚIE. La Muzeul

mineritului s-a deschis,
duminică, expoziția „Lu
mini și umbre", cuprin-
zînd peste 30 de fotografii- 
realizate de 1 
Mircea Andraș 
Popa. Deschisă 
sfîrșitul acestei 
poziția 
zilnic

fotoamatorii 
și Adrian 
pînă 

i luni, 
fi vizitată,

la
ex-

poate 
între orele 9—17.

Rubrică realizată de
Dan STEJARII

1
*

I
I
I
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Plenarele activului
In luna decembrie, via

ta de organizație a clubu
rilor și asociațiilor sporti
ve este deosebit de inten
să, avînd în vedere că. în 
această perioadă, sînt în 
curs de desfășurare plena
rele activului sportiv, pri
lej de analiză exigentă, cu
prinzătoare a întregii 
activități sportive de masă 
și de performanță. Se vor 
examina cu precădere pro
blemele specifice ale miș
cării sportive din Vale, în 
lumina Directivelor Con
gresului al XIII-lea al 
P.C.R., a cerințelor subli
niate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Me
sajul adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive 
de masă din 5—6 martie 
1982, care prevăd o atenție 
deosebită acordată orga
nizării .șl desfășurării com
petiției sportive de anver
gură națională „Daciada", 
în scopul îmbunătățirii prin 
educație fizică și sport, a 
stării de sănătate a popu
lației, stimulării și afirmă
rii talentelor sportive.

Documentele de lucru și 
dezbaterile vor sublinia 
sarcinile actuale și orien-

z Lupte
• Disciplină sportivă 

„nonstop11, luptele libere 
au și în acest final de an 
calendarul însemnat cu e- 
venimente de nivel repu
blican. Recent la finala pe 
echipe a campionatului na
țional, disputată la Cluj- 
Napoca, garnitura Clubu
lui sportiv școlar Petroșani 
a fost clasată pe locurile 
V—VI în întrecerea clubu
rilor' de profi, iar in clasa
mentul general a figurat 
pe locurile VII—VIII din 
zece echipe de juniori și 
școlari. Calificarea în fi
nală este o performanță 
notabilă, dar, să fim sin
ceri, așteptam mai mult 
de la elevii antrenorului 
Vasile Făgaș, cunoscuți 
pînă acum prin tehnica 
deosebită și aplombul la 
saltea. 

susținută de următorul e- 
xcmplu : în ultimii doi
ani, 1983 și 1984, au fost 
economisiți peste 800 000 
kWh I

Și în acest an, conștient 
că orice economie pe care 
o face are efect în balanța 
energetică, colectivul mi
nei Lupeni a urmat ace
eași cale, tinzînd spre con
tinua reducere a consumu
lui specific pe tona de 
cărbune extras și realiza
rea de economii la ener
gie electrică. Inginerul Ilie 
Stepănescu, șeful biroului 
energetic, ne prezintă, pen- 

1 tru început, situația exis
tentă în primele zece luni 
ale anului : în condițiile
reducerii cu 2,3 kWh a 
consumului specific, s-au 
înregistrat economii de
1 910 877 kWh. Adăugind și 
eei 246 490 kWh rezultați 
din economiile lunii no
iembrie, interlocutorul ne-a 
întregit tabloul acțiunilor 
ce converg spre un con
sum judicios. „Căile pe 
care acționăm în continua
re sînt multiple și cunos
cute de către fiecare om al 
muncii din cadrul minei, 
ne spunea ing. Stepănescu.

/ Important este ca măsurile 
stabilite în program să

țările de perspectivă din 
programul de dezvoltare 
a activității de educație fi
zică și sport pe perioada 
1985—1990, care prevăd cu
prinderea întregului . tine
ret, a maselor largi de oa
meni ai muncii în practi
carea sistematică a edu
cației fizice și sportului. 
Un accent deosebit va fi 
pus pe necesitatea ridică
rii continue a nivelului 
sportului de performanță 
din Vale, pe plan republi
can și internațional. Pre
gătirea copiilor și a junio
rilor, a pepinierelor spor
tului de performanță va 
constitui desigur un capi
tol de referință al discuți
ilor, care vor genera mă
suri ferme și prompte pen
tru îmbunătățirea activi
tății în acest domeniu.

Dezbaterea aprofundată 
a aspectelor activității 
sportive, hotărîrile plena
relor activului sportiv vor 
trebui să determine per
fecționarea stilului și me
todelor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor spor
tive, îmbunătățirea activi
tății organizatorice, pro
movarea combativității 
față de lipsuri, mobiliza-

libere
• La sfîrșitul săptămînii 

trecute, în sala de lupte a 
CSȘ Deva s-a disputat cea 
dc-a doua etapă a Memo
rialului Ladislau Kovacs, 
patrulaterul tradițional de 
lupte al echipelor hunedo- 
rene a adus satisfacții ce
lor două secții din Vale, 
care au avut înscriși în 
concurs 35 de sportivi. Pe 
prima treaptă a pod iu inu
lui dc premiere, pe catcgo* 
rii de vîrstă și de greutate 
s-au urcat : Florin Bolohan 
(40 kg). Alexandru Ștan- 
ciu (55), Laurențiu Palade 
(63), Vasile Mînzat (78), de 
la Jiul Petrila, Laszlo Fo- 
rika (45) și Iulian Juravlea 
(68) de la CCSP în întrece
rea cadeților. iar la copii: 
Florin Pasăre (34), Vasile 
Bodă (40), Dan Dumitru 
(59), de la Jiul. (I.V.)

sportiv
rea tuturor eforturilor fac
torilor de răspundere pe 
linie de educație fizică și 
sport, pentru ridicarea ca
lității muncii în acest do
meniu. CMEFS Petroșani, 
in colaborare cu Consiliul 
municipal al sindicatelor, 
va urmări ca stabilirea o- 
bicctivclor și sarcinilor 
specifice fiecărei organiza
ții sportive să se realizeze 
în concordanță cu planul 
de dezvoltare a activității 
de educație fizică și sport, 
adoptat de conferința mu
nicipală a mișcării sporti
ve, din februarie 1985. Sub 
îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, 
din întreprinderi, institu
ții și cooperative meșteșu
gărești, consiliile asociați
ilor și birourile cluburilor 
sportive vor acționa, în 
colaborare cu organizați
ile de sindicat, tineret și 
pionieri, pentru ca mișca
rea sportivă din municipiul 
nostru să cucerească noi 
lauri în competițiile mu
nicipale, județene, repu
blicane și internaționale.

Prof. Dorin BORZA, 
președintele 

C.M.E.F.S. Petroșani

FOTBAL, DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : Steaua — „U“ Craio

va 2—0, Petrolul — „U“ Cluj-Napoca 2—0, F.C. Olt 
— Sp. studențesc 2—2, Dinamo — Corvinul 0—0, 
F.C. Argeș — Poli. Timișoara 4—3, F.C. Bihor —
FCM Brasov 1—0, Victoria — Gloria 1--0, Chimia
— S.C. Bacău 0—1, ASA — Rapid 2--0.

CLASAMENT
1. Steaua București 17 14 3 0 34— 6 31
2. Sportul stud. 17 9 6 2 34—16 24
3. Dinamo 17 9 4 4 26—13 22
4. „U" Craiova 17 9 3 5 19—15 21
5. Corvinul 17 8 2 7 44—22 18
6. Petrolul 17 5 8 4 14—19 18
7. „U“ Cluj-Napoca 17 7 3 7 21—21 17
8. F.C. Argeș 17 6 5 6 17—21 17
9. Gloria Buzău 17 7 2 8 23—21 16

10. Chimia Rm. Vîlcea 17 7 2 8 22—21 16
11. Poli. Timisoara 17 7 1 9 33—31 15
12. F.C. Olt 17 5 5 7 18—24 15
13. A S.A. Tg. Mureș 17 6 3 8 16—23 15
14. S.C. Bacău 17 7 0 10 23—26 14
15. Rapid 17 5 3 9 20—30 13
16. Victoria 17 3 6 8 13—24 12
17. FCM Brașov 17 5 2 10 9—33 12
18. FC Bihor' 17 3 4 10 12—34 10

Echipa Jiul, așa cum a fost imortalizată pe pelicula aparatului de fotogra
fiat, la terminarea ultimului meci oficial al acestui an în partida memoraoilă 
cu Corvinul, in „Cupa României* 1. O echipă, de care ne vom lega speran
țele și în primăvara anului ’86.

FOTBAL Retrospectiva turului diviziei B (I)

Radiografia unui tur... fără precedent l
Se poate spune fără re

zerve, că oglinda evoluției 
formației divizionare B din 
Lupeni este însăși poziția 
ocupată la finele turului. 
Locul 18 este de fapt ex
plicația logică a evoluției 
echipei în toamna de care 

ne-am despărțit. O înfrîn- 
gere, încă din etapa de 
debut (cu Olimpia Satu 
Marc), chiar pe teren pro
priu, a atîrnat ca o... ghiu
lea, în etapele următoare. 
Oricum să pleci din start 
de la minus 2 Ia adevăr 
nu-i ușor. Cînd lucrurile 
păreau să se mai îndrepte 
(un 1—1 NESPERAT) Ia 
CSM Reșița, în deplasare, 
a venit al doilea „duș re
ce" : 1—1 acasă, cu Meca
nica Orăștie. Despre acel 
1—2 (tot acasă) cu Jiul 
Petroșani, nu mai adăugăm 
nimic.

Așadar, la jumătatea în
trecerii din actualul cam
pionat, Minerul Lupeni se 
află la minus 4 la „adevăr", 
ceea ce, desigur, înseamnă 
mult. Mai ales cînd te gîn- 
dești că unele dintre vizi
tatoarele din primăvara 
ce se apropie se numesc... 
F.C. Maramureș, CSM Re
șița și... Gloria Bistrița !

Nu dorim ca această 
„precizare" să dezarmeze 
formația din Lupeni (antre
nată acum de cuplul Iosif 
Rus — Constantin Cotroa- 
ză). Dimpotrivă, dorim ca 
tocmai acest ADEVAR (pri

vit din față, cu realism), 
să „înarmeze" divizionara 
B amintită cu hotărîre, 
ambiție și putere de luptă, 
atît de necesare în aspra 
luptă de depărtare de 
„mișcătoarele... nisipuri" 
ale clasamentului. Dacă 
avem în vedere că lista ju
cătorilor din lot cuprinde, 
printre alții, pe... Vizitiu, 
Stoincscu, Muia, Dina, Gri- 
gore, Mușat, Tereche, Ni
di imiș, Colceag — ca să 
numim numai pe cei ce au 
călcat pe gazonul... diviziei 
A, speranțele sînt întru to
tul îndreptățite.

Prin bilanțul celor 5 vic
torii, două egaluri și 10 
înfrîngeri (două, pe teren 
propriu !), 13 goluri mar
cate și 29 primite, eu doar 
12 puncte, Minerul Lupeni 
își trece în cont un tur fă
ră precedent. Dar, sîntem 
doar la jumătatea întrece
rii, timp pentru redresa
re mai este. Așteptăm ca 
iarna (dc obicei sfetnic 
bun), să schimbe radical 
fața și jocul echipei din 
Lupeni. Condiții există, 
trebuie doar materializate.

Alexandru TATAR

Acțiuni
(Urmare din pag. I)

concrete
fie duse la îndeplinire, de 
seriozitatea cu care acțio
nează toți factorii impli
cați depinzînd nivelele la 
care se vor ridica econo
miile de energie electrică". 
Spicuim cîteva din măsuri
le existente în planul Ia 
care făcea referire șeful 
biroului energetic: elimi
narea timpilor neproduc
tivi și a funcționării în gol 
a instalațiilor și utilajelor 
consumatoare de energie; 
pentru aplatizarea curbei 
de consum, în perioada vîr- 
fului de sarcină se va evi
ta pornirea utilajelor care 
produc căderi mari de ten
siune ; înlocuirea ilumina
tului incandescent cu ilu
minatul fluorescent. la 
suprafață ; contorizarea e- 
nergiei electrice pe sectoa
re. Ce se poate 
spune despre aceste mă
suri ? Nimic altceva decît 
că sînt măsuri bine gîndi- 
te, menite să asigure un 
consum echilibrat pe par
cursul fiecărei zile, cu e- 
vitarea vîrfurilor de sarci
nă Este, deci, necesar ca 
ele să fie aplicate întoc
mai și urmărite cu riguro
zitate pentru ca planul Ia 
producția de cărbune să se 
realizeze în condițiile în
cadrării în cotele de ener
gie alocate.

Caruselul „n e m o t i v a t e 1 o r“
Pe omul-care-face-nemo- 

tivate îl găsești oriunde — 
mai puțin unde ar trebui 
să fie : la locul său de 
muncă — și în diferite pos
turi : ca partener „de pa
har" în vreun bufet, pe 
stradă în căutarea de „ex
pediente", în dezbaterile u- 
nor adunări generale ca 
obiect de critică pentru 
„nemotivate" sau, pentru a- 
celași motiv, în sălile de 
judecată, pe coperta unui 
dosar de desfacere disci
plinară a contractului de 
muncă.

Certat cu munca pentru 
că îl solicită, și cu discipli
na muncii pentru că îl 
obligă, absentomanul este 
certat și cu timpul, pentru 
că nu-1 știe prețui și nici 
stăpîni. Neprețuindu-1, 
transformă un timp care nu 
este numai al său ci și al 
celorlalți cu care lucrează, 
în timpi morți ; nestăpînin- 
du-1, el devine sclavul tim
pului său, transformîndu-1 
din aliat al său în inami
cul său, situație paradoxa
lă dacă ne gîndim că cele 
mai prețioase clipe de 
muncă sînt și cele mai fru
moase clipe de viață.

Dintre toți abșentomanii 
— cronofagi („mîneători de 
timp") sau chiulangii („ro

zători" de timp), col mai 
periiulos (și paradoxal) este 
absentomanul — recidi
vist — cel ce perseverează 
în absenteism, potrivit 
schemei : absențe nemoti
vate — desfacerea discipli
nară a contractului de 
muncă — reîncadrarea în 
muncă — absențe nemoti
vate ș.a.m.d. — un verita
bil și vicios carusel al ne
motivatelor.

în reflector: absentominul
Un exemplu cules Ia în- 

tîmplare din practica ju
decătoriei Petroșani (sen
tința nr. 408/85) ni se pare 
semnificativ pentru cunoaș
terea lui și, pe această ba
ză, pentru unele sugestii 
cu caracter preventiv: ca
zul Virgil C„ muncitor la 
I.M. Lonea.

• In antecedentele sale, 
o desfacere disciplinară 
a contractului de muncă 
pentru absențe nemotivate, 
în 1983. • La data ultimei 
desfaceri de contract, pen
tru același motiv, sc afla 
în prag de pensionare (!). 
• Deși o recomandare me
dical* pen l-n schimbarea 

locului de muncă pe tim
pul celor 5 zile dc conce
diu medical rămîne fără 
efect, neavînd aprobarea 
comisiei de pensii, refuză 
să muncească, plecînd în 
concediu de odihnă. • în
trucât avea 4 zile nemotiva
te, care sc scad din durata 
con eed i u 1 u i, ră mînîn d u-1 
doar 20 zile, se înapoiază 
la unitate cu 16 zile întîr- 
ziere, motivînd că are 

recuperări neacordate și 
susținînd că are dreptul 
la concediu și pentru cele 
4 zile nemotivate. • Pus 
în discuția colectivului de 
muncă (sector), acesta, res- 
pingînd motivele invocate, 
hotărăște desfacerea dis
ciplinară a contractului de 
muncă pentru absențe ne
motivate • Reîncadrat, to
tuși, în aceeași unitate I 
Pe marginea acestui caz 
și în scop preventiv, adre
săm un avertisment absen- 
tomanilor și o invitație la 
reflecții conducătorilor de 
unități.

Avertismentul : absen
teismul nemoti'.-at atrage du

pă sine : sancțiuni disci
plinare, pînă la desfacerea 
contractului de muncă, re
cturi rea zilelor de absență 
din durata concediului de 
odihnă și a vechimii în 
muncă la calcularea pen
siei. • Pierderea, pentru 
personalul muncitor, a 
sporului de vechime și a 
alocației de stat pentru co
pii, în luna respectivă. • 
Posibilitatea de pierdere a 
unor gratuități, în cazul 
personalului minier ș.a.

Invitație la reflecție : 
Dacă, potrivit schemei men
ționate privind cazurile de 
recidivă în absenteismul 
nemotivat, ne găsim în fa
ța unui cerc vicios, ajun- 
gîndu-se tot de unde am 
plecat (adică la absențe 
nemotivate) și în urma re
încadrării — mai ales a 
celei de a doua — mai este 
o asemenea măsură (îngă
duitoare), oportună din 
punct de vedere preventiv? 
Și dacă nu, la ce servește 
acest... carusel al nemoti
vatelor care nu îndreaptă 
pe cel ce greșește ?

...A greși este omenește, 
spune dictonul cunoscut. 
Dar a persevera în gre
șeală ?

David MANIU
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Prestigiul școlii românești 
de artă

Tovarășei Dolores Ibarruri s-a iest conferit ordinul
V

„Steaua Republicii Socialiste România", Clasa I 
cu eșarfă, cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani

D?n partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socia
liste România, tovarășei 
Dolores Ibarruri, președin
tele Partidului Comunist 
din Spania, i-a fost în- 
mînat luni de către tova
rășul Miu Dobrescu, mem
bru al Comitetului Poli
tie Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele cole
giului central de partid 
— in cadrul unei festivi
tăți care a avut loc la 
sediul Comitetului Central 
al P.C. din Spania — or
dinul „Steaua Republicii 
Socialiste România", Cla
sa I cu eșarfă, conferit pen
tru merite deosebite in 
îndelungata sa activitate re
voluționară și antifascistă 
consacrată democrației, li
bertății și independenței 
naționale, socialismului și 
păcii, pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea rela
țiilor de pr'ctenie. colabo
rare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român

La propunerea României

Modalități concrete pentru 
dezvoltarea comerțului interțări

GENEVA 9 (Agerpres). 
— La Geneva. în cadrul 
Comisiei Economice a
p.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.), s-au des
fășurat lucrările sesiunii 
anuale a Comitetului pen
tru dezvoltarea comerțului, 
care au fost consacrate e- 
xaminării tendințelor re
cente intervenite în poli
ticile economice, comerci
ale și financiare ale sta
telor membre, precum și a 
incidențelor acestora asu
pra dezvoltării comerțului 
și cooperării intrâregiona- 
îe, perspectivelor în acest 
domeniu.

Dezbaterile s-au concen
trat îndeosebi asupra ob
stacolelor care stau în ca
lea dezvoltării schimburi
lor comerciale, inclusiv în 
compensație, a posibilită
ților de promovare a co
merțului prin acțiuni de 
cooperare industrială, a 
facilitării schimburilor de 
informații privind activi
tatea de comercializare și

MILIOANE de tinere și 
tineri etiopieni au marcat 
duminică, sub deviza „Co
piii au nevoie de dragoste 
și pace", Ziua națională a 
copilului, relatează agenția 
ADN. Această zi festivă a 
fost instituită în 1978 pen
tru a mobiliza opinia pu
blică la eforturile guver
nului vizînd binele tinerei 
generații a țării.

AGENȚIA de statistică 
a C.E.E. anunță că pro
ducția industrială a „celor 
zece" a crescut în iulie- 
septembrie cu numai 0,8 

și Partidul Comunist din 
Spania, dintre poporul ro
mân și poporul spaniol, cu 
prilejul împlinirii vîrstei 
de 90 de ani.

Din partea Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
a tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din 
România, șeful delegației 
P.C.R. care participă la 
aniversare a adresat to
varășei Dolores Ibarruri 
cele mai calde felicitări, u- 
rări de sănătate și ferici
re personală.

Tovarășa Dolores Ibar
ruri a mulțumit din toată 
inima tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru u- 
rârile transmise și pentru 
înalta distincție ce i s-a 
conferit de către președin
tele Republicii Socialiste 
România. De asemenea, a 
subliniat că Partidul Co
munist Român, personal 
tovarășul Nicolae 

a contactelor între factori 
interesați.

Delegația română s-a 
pronunțat pentru exami
narea modalităților con
crete și adoptarea, cu 
prioritate, de măsuri me
nite să asigure condiții mai 
favorabile dezvoltării și 
diversificării schimburilor 
economice între țările din 
regiunea C.E.E./O.N.U., 
pentru intensificarea efor
turilor în vedera creșterii 
rolului consiliului în scopul 
transpunerii în practică -a 
tuturor dispozițiilor Actu
lui final al C.S.C.E. și 
ale documentului reuniu
nii de la Madrid a state
lor participante la C.S.C.E. 
In acest sens, delegația ță
rii noastre s-a pronunțat 
pentru sprijinirea soluțio
nării problemelor comer
ciale specifice țărilor în 
curs de dezvoltare din 
punct de vedere econo
mic din această zonă și a 
propus modalități concre
te de realizare a unui a- 
semenea obiectiv.

la sută în comparație cu 
trimestrul precedent. A- 
ceastă evoluție, care re
iese din cifrele pe ultimul 
trimestru, maschează "stag
narea sau chiar creșterea 
negativă în Marea Brita
nic, Ttalia, Olanda și Ir
landa.

DEFICITUL bugetului 
public al Italiei a sporit 
în 12 luni cu 25,3 -la sută, 
cifrîndu-se — la 31 oc
tombrie anul acesta —, la 
90 639 miliarde lire (circa 
50 miliarde dolari), in
formează agenția ANSA, 
citind datele oficiale pu
blicate la începutul lunii 
decembrie de Ministerul i- 
tglian al Trezoreriei.

Ceaușescu, au acordat un 
sprijin constant luptei 
Partidului Comunist din 
Spania pentru libertate, 
pace și democrație.

☆
In cadrul manifestărilor 

dedicate celei de-a 90-a a-' 
niversări a tovarășei Do
lores Ibarruri, la Madrid, 
a avut loc un mare miting, 
care a reunit peste 20 000 
de comuniști din toate 
colțurile țării.

La miting au fost pre
zente întreaga conducere a 
partidului Comunist din 
Spania, numeroase perso
nalități marcante ale vie
ții politice, culturale și ști
ințifice De peste hotare 
au participat reprezentanți 
ai peste 50 de partide co
muniste și muncitorești, so
cialiste, mișcări de elibe
rare națională, alte for
țe progresiste și democra
tice din întreaga lume.

In timpul mitingului, a 
fost primit cu vii aplauze 
mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu - 
nist' Român, adresat tova
rășei Dolores Iabrruri.

Reuniuni internaționale
Consiliul unității economice arabe

AMMAN 9 (Agerpres). — 
La Amman s-a încheiat 
reuniunea Consiliului u- 
mtății economice arabe 
consacrată examinării mo
dalităților de consolidare 
a cooperării pe plan eco
nomic între statele parti
cipante, de înlăturare a e- 
fectelor crizei economice 
mondiale asupra economiei

Consiliul
CARACAS 9 (Agerpres). 

— „Declarația de la Ca
racas" — document final 
adoptat cu prilejul înche
ierii fazei ministeriale a 
reuniunii Consiliului La- 
tino-American (SELA), des
fășurat la Caracas — re
flectă voința celor 25 de 
state reprezentate la lu
crări de a acționa ferm 
.pentru instaurarea unei 
noi ordini economice_ regi
onale și internaționale, de 
a face față prin acțiuni so
lidare problemelor cu care 
sînt confruntate — trans-:

‘ IN REGIUNEA înălți
milor Angasana au avut 
loc ciocniri între forțele 
armate sudaneze și gru
purile înarmate ale lui 
John Garang, conducă
torul principalei mișcări 
de opoziție din Sudan.

MEMBRII Partidului 
Comunist Brazilian vor pri
mi, pentru prima dată, zi
lele acestea, carnetele de 
membru — a anunțat, la 
Brasilia, secretarul gene
ral al partidului, Giocondo 
Dias, citat de agenția 
ADN

încheierea 
lucrărilor 

Congresului 
al H-lea 

ai M.P.L.A.
LUANDA 9 (Agerpres).

— La Luanda s-au înche
iat lucrările Congresului 
al II-lea al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din An
gola. La Congres au par
ticipat 700 de delegații ai 
organizațiilor partidului și 
reprezentanți ai 40 de 
partide și organizații po
litice din străinătate.

Partidul Comunist Ro
mân a fost reprezentat de 
tovarășul Cornel Pacoste, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. î

Delegații la congres au 
aprobat Programul și 
Statutul partidului în no
ua lor formă de redactare 
și au adoptat rezoluții cu 
privire la dezvoltarea eco
nomică și socială a Ango- 
leî în perioada 1986—1990.

Congresul a ales noile 
organe de conducere ale 
partidului. Jose Eduardo 
dos Santos a fost reales în 
funcția de președinte al 
M.P.L.A. — Partidul Mun
cii.

lor naționale și de spriji
nire a palestinienilor din 
teritoriile ocupate.

Au fost aprobate un plan 
de activitate pentru urmă
torii cinci ani, măsuri de 
facilitare a schimburilor 
comerciale dintre țările 
participante și de stimula
re a conlucrării în sfera 
agriculturii.

latino-american
mite agenția Prensa La
tina.

Declarația de la Caracas 
condamnă, totodată. poli
tica de imixtiune străină în 
treburile interne ale state
lor, politica de ajrartheid 
și discriminarea rasială, 
aprobînd sancțiunile adop
tate la O.N.U. împotriva 
regimului rasist de la Pre
toria.

Apel pentru soluționarea 
problemelor din 

Peninsula Coreea
PHENIAN 9 (Agerpres). 

— Intr-o declarație comu
nă dată publicității dc 21 
de partide politice și orga
nizații obștești din R.P.D. 
Coreeană, între care Parti
dul Muncii din Coreea, și 
Frontul democratic pentru 
reunificarea Coreei, se a- 
dresează un apel partide
lor politice și organizați
ilor obștești, precum și or
ganizațiilor internaționale 
de a-și exprima solidarita
tea cu. lupta poporului co
reean pentru transforma
rea Peninsulei Coreea în- 
tr-o zonă fără arme nu
cleare. Documentul cere, 
totodată ca Statele Unite 
să-și retragă toate trupe
le și armele nucleare in
troduse ilegal în Coreea 
de Sud — relatează agen
ția ACTC.

Aprecierea de care se 
bucură în străinătate școa
la românească de artă este 
confirmată de recente pre
mii acordate unor elevi 
români, cu prilejul parti
cipării lor la două presti
gioase competiții interna
ționale. Eleva Simona 
Bucan, de la Liceul de 
arte plastice „Nicolae To- 
nitza" din București, a 
cîștigat „Marele premiu"1 
al Concursului internațio
nal de grafică si arte plas
tice de la Ankara „Cum 
văd Turcia în imaginația 
mea", pentru afișul intitu
lat „Pace în țară, pace în 
lume". Alături de ea. alți 
doi colegi, Teodor Cucu- 
lea și Adrian Gongea, au 
fost distinși cu Premiul 
special al juriului. Tot

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Zilele fără lu
mini; Unirea: Inimă rece; 
Parîngul: Toată lumea 
este a mea, I-II.

PETRILA : Cireșarii.
LONEA: Povestea unei 

orchestre.
VULCAN — Luceafărul: 

împușcături sub spînzu- 
rătoare.

LUPENI — Cultural : 
Amintirea unei mari iu
biri.

URICANI: Patru zile 
departe de casă.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara

TV.

20,00 Telejurnal.
20,15 Ziua drepturilor o- 

mului (color).
20,25 Teatru TV.

(color).
„Subprefectul",

de Duiliu Zamfi- 
rescu.
Premieră pe țară.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Mi ca publicitate
FlloZOFIE, economie, 

pregătire intensivă, rapidă, 
prin corespondență pentru 
admitere: drept, filozofie- 
istorie, A.S.E. Adresați: U- 
niversitar, căsuța poștală 

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Popa, fiica, ginerele, nepoții și stră
nepoții. cu adîncă durere anunță încetarea din via
ță a celei care a fost o bună mamă, soacră, buni
că și străbunică

HANȚIG MARIA
Inmormintarea va avea loc miercuri, 11 decem

brie 1985. ora 14, la cimitirul din Aninoasa. (5483)

FAMILIA aduce mulțumiri colectivului sectoru
lui V al I.M. Lonea și în mod deosebit ing. Aurel 
Moruș, pentru sprijinul acordat în greaua pierdere 
pricinuită de dispariția celui care a fost

MUNTEAN PETRI' (5482)

odată, la cea de-a patra e- 
diție a Festivalului școlar 
european, care a avut loc 
în orașul italian Mammola, 
eleva Ștefania Pascu, de 
la Liceul de artă din Cluj- 
Nap’o a a fost distinsă cu 
prem'Ui II și Medalia de 
argint, pentru o interesan
tă lum’sre reprezentind i- 
magini din cunoscutul 
basm românesc dedicate- 
rou’ui popular Greucea- 
nu. De asemenea, liceul 
clujean a dobîndit Premiul 
special al juriului, pentru 
multiliidinea, varietatea 

și deosebita calitate artis
tică a pieselor trimise, ce 
au fost expuse — la loc 
central — pe toată durata , 
acestei competiții.

(Agerpres).

RADIO

6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,05 Muzică corală. 10,20 
Din cîntecele și dansuri
le popoarelor. 10,40 Mio
rița. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Microfonul 
pionierilor. 12,00 Buletin 
de știri. 12,05 Antena sin
dicatelor. 12,25 Din co
moara folclorului. 13,00 
De Ia 1 la 3. 15,00 Clu
bul curioșilor. 16,25 Ra- 
diogazeta economică. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Radiocabinet de in
formare și documentare. 
17,30 Audiența radio. 
18,00 Orele scrii. 22,00 O 
zi într-o oră. 23,00 Noc- 
turnă muzicală.’ 23,55-2*4,00 
Buletin de știri.

LOTO 2

Rezultatele tragerii „lo
to 2" din 8 decembrie 
1985 :

Extragerea I : 2, 23, 36, 
24.

Extragerea a 2-a: 12,
67, 17, 9.

Extragerea a 3-a: 52,
59, 26. 35.

Fond total de cîștiguri: 
686 545 lei, din tare, 
102 352 lei, report la ca
tegoria I.

77—7, București 77. (5459)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Zvunca 
Vasile, eliberată de I.M. 
Livezeni. O declar nulă. 
(5479)
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