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ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN

Azi, întreprinderea minieră Livezeni
Directorul minei, ing. IOAN DIACONU, declară :

■

wNe vom realiza
la nivelul efectivului existent

muncii
iii

— Stimate tovarășe 
director, vă rugăm să 
prezentați pe scurt po- 

existente, 
întreprinse ' 

pre-

SARCINILE DE PLAN 
Anul 1986

Vibrant omagiu adus 
tovarășei ELENA CEAUȘESCU, 
militant de frunte al partidului, 

savant de renume mondial
Oamenii muncii din Valea Jiului au dat, din 

nou, expresie sentimentelor de stimă și prețuire, de 
nemărginită dragoste ce le nutresc față de tovarășa 
Elena Ceausescu, membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului Național al Ști
inței și Invățămîntului. In scrisori și telegrame, a 
fost exprimată înalta apraciere pe care colectivele 
de muncă o dau îndelungatei activități desfășurate 
de tovarășa Elena Ceaușescu, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în mișcarea revoluționară, con
tribuției sale prestigioase la perfecționarea conduce
rii și organizării societății, la dezvoltarea științei și 
tehnologiei, a invățămîntului și culturii, pentru 
progresul și înflorirea patriei noastre socialiste.

Jiului, toți 
clin uniîă-

tate deplină și viață înde
lungată, să trăiți ani mulți 
și fericiți și să conduceți 
mai departe, alături de to
varășul Nicolae Ceaușescu,. 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu- 

. blicii, poporul și națiunea 
română pe drumul luminos 
al . socialismului și comu
nismului și să : vă bucurați 
de toate împlinirile de azi 
și de mîine ale societății 
noastre noi11.

„Cu prilejul aniversării 
zilei dumneavoastră 
naștere, ■colectivul de 
meni ai muncii de 
întreprinderea minieră 
nea, vă adresează celete și înaintare a patriei 

spre comunism. .
Grație preocupării dum

neavoastră perseverente 
și prodigioase, știința și 
tehnica românească au cu
noscut cea mai puternică, 
dezvoltare, fiind apreciate 
și prețuite pe toate meri
dianele globului pămîntesc. 
Dumneavoastră ne oferiți 
exemplul strălucit al omu
lui de știință și savant de 
renume mondial care-și 
consacră întreaga capaci
tate creatoare promovării 
noului și spiritului de dă
ruire, în dorința arzătoare 
ca toate realizările oame
nilor de știință, toate bu
nurile materiale și spiri
tuale să fie folosite de cei 
ce muncesc pentru pro
gres, pentru pace și suve
ranitate națională.

Astăzi, la glorioasa dum
neavoastră aniversare, vă 
rugăm, să primiți urarea 
noastră fierbinte de sănă-

„Minerii Văii 
oamenii muncii 
țile noastre de producție, 
proiectare și cercetare >— 
se spune in telegrama 
Combinatului Minier Va
lea Jiului — vă roagă din 
adîncul inimilor să primiți 
omagiul lor fierbinte. pen
tru prestigioasa dumnea
voastră activitate des
fășurată pe tărâmul 
c r e a ț i c 1 tehnico-știin- 
țifice românești și mondia
le, pentru munca îndelun
gată și neobosită ce o des- 
fășurați alături de mult 
iubitul nostru conducător 
de partid și de stat, bjine- 

' rul de onoare șl prietenul 
cel mai apropiat al oame
nilor muncii din abataje, 
tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu, în scopul în
făptuirii neabătute a Pro
gramului partidului de e- 
dificare a societății socia
liste multilateral dezvolta-

de 
oa
la

Lo
rn ai

calde urări de sănătate, 
putere de muncă și de noi 
succese în activitatea pe 
care o desfășurâți în cali
tate dc om politic și de 
stat, 
largă 
țuire

In
voastră, în 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, de prim 
viceprim-ministru al gu
vernului, de președinte al 
Consiliului Național al Ști
inței și Invățămîntului, îm- 
binînd munca ■ de concep
ție cu cea organizatorică, 
ați asigurat exemplara mo
bilizare a întregului poten
țial științific al țării noas
tre în slujba procesului re
voluționar, de făurire a 
civilizației socialiste —

prestigios savant de 
cunoaștere și pre- 
internațională.
activitatea dumnea- 

calitate de
rile. Am avut oameni buni 
care au părăsit întreprin
derea pentru că nu le-am 
putuț asigura locuințe în 
timp util. Și erau oameni 
care aveau de gînd să ră- 
mînă Ia Livezeni. Cred că 
două cifre sînt edificatoa
re în ceea ce privește fluc
tuația la întreprinderea 
noastră : în anul 1985 
intrat 730 de oameni și 
plecat aproximativ 800.

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

sibilitățile 
măsurile 
pentru realizarea 
vederilor de plan sta
bilite pentru anul 1986.

— O primă precizare — 
sarcinile de plan pentru 
1986 sînt superioare pre
vederilor anului 1985 cu 
peste 200 000 tone de căr
bune. Baza materială o 
avem asigurată. Problema 
cu care ne confruntăm o 
constituie efectivele. Față 
de cifra planificată avem 
un minus de 315 oameni, 
ceea ce reprezintă 14,4 la 
sută din efectivul, subte
ran. Acest, minus de efec
tiv se regăsește la toate 
genurile de activități din 
subteran și ne ridică pro
bleme serioase nu numai 
în îndeplinirea prevede- 

. rilor de plan stabilite pen
tru trimestrul I, ci pentru 
întregul an 1986.

— Care este explica
ția că mina Livezeni 
are un minus la efectiv

• Producția fizică :
850 000 tone

• Pregătiri :
4 040 ml

• Investiții :
2 360 ml

Trimestrul I
• Producția fizică :

170 000 tone
• Pregătiri:

1240
• Investiții :

ml

au
au

în condițiile 
situată chiar 
șani ?

— Sîntcm în această .si
tuație de mai mulți ani. Pe 
de o parte mina nereali- 
zîndu-și prevederile de 
plan, oamenii nu realizea
ză cîștiguri corespunzătoa
re, iar pe de altă parte nu
mărul locuințelor pe care 
le primim este insuficient 
în comparație cu solicită-

(Continuare in pag a 2-a)cînd este 
în Petro-

(Continuare in pa», a 2-a)

(In pagina a 2-a)

Certitudini
de început de an

Minerii din formația condusă de Nicolae Andrașic — I.M. Paroșeni, s-au 
evidențiat și în anul 1985. In imagine, cîțiva ortaci ai brigăzii la ieșirea din mină.

Contractarea de pro- 
lactate — îndatorire

IN ZIARUL DE AZI :

Jurnal de vacanță.

Vă informăm.

duse
civică a țăranilor cu gos
podărie individuală.

• SPORT: Duminică, la 
Straja, Cupa „Minerul11 la 
schi. ■

V 
t
VL

nceput de an în- retragem în gura abata- 
cele juluî în timp ce trans- 

abata- portoarele se puii în miș
care, și fac să trepideze 
întregul frontal. Abor
dăm tema de cea mai ar
dentă actualitate ; dema
rajul brigăzii în noul an. 
Pînă să ne răspundă bri
gadierul, șeful de sector, 
sing. '/.tan Hodor, preci
zează: „Rezultatele nu- 
sînt decît cele pe măsu
ra tradiției brigăzii"... Tot 
el ne traduce în cifre 

a 
avansat în prima săptă- 
mină a anului cu viteza 
lui constantă: 1,5 ml pe 
zi, deci are peste 10 ml 
avansare, cu un plus de 

a- peste 500 tone de cărbu
ne. Este ritmul cu care 
a încheiat brigada ulti
mul trimestru al anului 
trecut — viteze de 36—40 
ml pe lună, un plus de 
peste 5000 tone — de 
cînd îru fruntea . brigăzii 
a fost numit tînărul Va
st!? Florea. El a preluat1

«
nceput ae ai 
tr-unul din 
mai mari 

je ale minei Aninoasa — 
frontalul nr. 6 dotat cu 
SMA-2.

De-a lungul frontului, 
minerii fac ultimele ma
nevre ale cadrelor, Veri
ficarea elementelor com
binei. Deși nu a trecut 
mult de la începutul 
schimbului I, în abataj 
s-a executat o -operație 
importantă: au fost puș- 
cate intercalațiile de fe- afirmația: Frontalul 
roslderită din frontul a- 
batajului, urmînd să în
ceapă tăierea cu combi
na.

O voce puternică pune 
stăpînire pe întregul 
bataj :

— Alo, coperișul ! E 
totul în ordine ? Bine... 
Pornim tăierea I

|e apropiem de mi-
I Ai nevul a cărui vo-

■ . ce, puternic am
plificată prin interfon,- 
de-a lungul întregului a- 
bataj și facem cunoștin
ță cu șeful de brigadă. 
Un tînăr robust, bine le
gat — Vasile Florea. Ne

i

Ioan DUBEK

(Continuare in pag a 3-a)
i

• Campionatul municipal 
de șah pe echipe.

(In pagina a 3-a)

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI" 
cadru de manifestare a responsabilității colective

In baza hotărârii Con
gresului al Il-lea al 
F.D.U.S.; s-a instituționali-* 
zat „Tribuna democrației11, 
formă nouă de participare 
a cetățenilor la discutarea 
multitudinii de aspecte ce 
privesc viața orașelor și 
comunelor, în vederea re
zolvării problemelor de in
teres general, a treburilor 
obștii.

In anul care's-a încheiat, 
în orașele și comunele mu- 

. nicipiului, în baza expe
rienței: acumulate, „Tribu- 

■ na democrației11 s-a orga
nizat mâi bine, sub forma 
unor adunări publice la
care cetățenii s-au întîlnit circumscripții electorale,
cu reprezentanți ai orga- sate și cartiere adunări
nclor de partid și de stat, consacrate discutării pro-
eu deputați și cadre de blomelor reieșite din scri-

conducere din diferite Sec» 
toare de activitate, dezbă
tând probleme ale vieții 
er.bnbmico-soeiale, cultu
rale și politice, sub forma 
de întrebări și răspunsuri, 
prilej cțl care s-a clarifi-

sorile și sesizările oameni? 
lor muncii, de la audiențe, 
a problemelor ridicate de 
deputați. și asociațiile de 
locatari, asigurând de fie
care dată climatul cores
punzător unui dialog fer»

Pe agenda consiliilor F.D.U.S.
. țzzzzzzzzzzz-zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjvzz/zz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzr,

cat un însemnat număr de til la toate problemele 
probleme ridicate. Pe baza dicate de cetățeni, 
unei judicioase planificări In ultimul an s-au • 

orășe- 
ale 
în

lunare, consiliile 
nești și. comunale 
F.D.U.S organizează

or
ale 
la 

.232 
ae cetățeni, Tuînd c u v în tul 
539, care au făcut 348 pro
puneri ce vizează dezvol
tarea econom ico-socială.

ganizat 64 de adunări 
„Tribune democrației11, 
care au participat - 10

și personale
acțiunile edilitar-gospodă- 
rești.

Printre multiplele pro
bleme ridicate în cadrul 
„Tribunei democrației11 și 
soluționate- cu sprijinul 
cetățenilor se înscriu, bu
năoară, cele din orașul
Petrila, privind separa
rea rețelelor de alimentare 
cu apă și a celor de ener
gie electrică, captarea apel 
din pjrîul . Voivodu, fini- 

comercialc 
blocurilor 

Noiembrie, 
lucrări da

Vasile COCHECI, 
secretar al Consiliului 
municipal al F.D.U.S.

ri- sarea spațiilor 
. de la parterul 
: din cartierul 7 

realizarea unor

(Continuare m pag. a 3-a)
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Juma! de vacanță
din Enache participau din plin 
din la o atractivă competiție

Pentru pionierii
Școala generală, nr. 2
Imperii. clubul de vacan
ță organizează numeroase 
activități. La ora vizitei 
noastre, în biblioteca șco
lii, un grup de eleve din 
clasa a Vl-a, se pregăteau 
intens, sub îndrumarea 

j prof. Dorothea > Crîsnic, 
pentru apropiata fază zo
nală a concursului școlar 
<fle limbă și literatură ro
mână. Printre ele ani re
marcat pe Sorina Popescu, 
Zenaida Hertoș, Marcela 
Semzaconi din clasa a 
Vl-a A, pioniere care înțe
leg săi îmbine instruirea 
cu petrecerea plăcută a 
vacanței. Sîntem informați 

! că pregătiri similare vor 
t avea loc și la matematică, 

începînd cu 15 iantiarie.
In sala de sport, Marius 

Popa,: Cseh Alfred, Petri- 
țor Dumitru și frații Ni- 
«usor, Marian și Cristinel

In .cadrul I.U.M. Petroșani, se lucrează intens la finalizarea lucrărilor de
montaj complexe de susținere.

„Ne vom realiza productivitatea muncii 
la nivelul efectivului existent'

(Urmare din pag. 1)

— Alte probleme cu 
care vă confruntați ?

— întreținerea lucrări-: 
lor miniere. Având de mai 
mulți ani minus la efecti-_ 
vul planificat, lucrările de 
întreținere a galeriilor au 
rămas în. urmă, astfel in
cit, acum, mai mult de 
jumătate din volumul ac
tivității din subteran este, 
dirijat spre, întreținerea lu
crărilor miniere, care, da
că nu voii fi pu.se la punct,; 
ne vor crea greutăți și 
mai mari în aproviziona
rea locurilor de muncă, în 
asigurarea unui transport 
fluent. 

ad-hoc de tenis de masă. 
Mai în glumă, mai în se
rios, jocul capătă alura 
unei competiții sportive 
Viu disputate.

Sîntem informați că un 
alt grup de pionieri se 
află la „Straja", pentru a 
se perfecționa în practica
rea sporturilor de iarnă, 
în vreme ce la Geoagiu 15 
elevi din școală cărora li 
s-au adăugat alți 5 din 
Școala generală nr. 3 — cu 
toții iubitori ai matemati
cii — se află într-a tabără 
școlară, îmbinînd drume
ția, voia bună cu exerciți
ile șl problemele de mate
matică.

Așadar, iată un „club de 
vacanță" unde se îmbină 
voia bună, educația fizică 
și învățătura.

H. DOBROGEANU

— Și totuși care este 
perspectiva realizării 
prevederilor de plan 
stabilite pentru trimes
trul I și întregul an 
1986 ?

— Ne voiri strădui, și 
vom realiza, productivita
tea muncii la nivelul e- 
fectivului existent. Vom 
da cărbune de cît mai 
bună calitate, Din punct 
de vedere tehnic — dotare 
și linie de front —■ avem 
această posibilitate. Dar 
dacă nu vom fi sprijiniți 
să ne completăm efectivele, 
vom avea probleme și cu 
linia de front.

Muncă 
patriotică

' Conștienți că orice zi 
de muncă' din acest în
ceput de an constituie 
un prilej de realizare a 
planului economic a- 
nual, uteciștii minei 
Vulcan au organizat o 
amplă acțiune de mun
că patriotică în spriji
nul producției. Obiec
tivul principal al acțiu
nii celor 200 de uteciști 
participanți l-a consti
tuit aprovizionarea lo
curilor de muncă din 
subteran cu lemn de 
mină, cherestea, piese 
de schimb etc. Valoa
rea economică a acțiu
nii se cifrează la 150 000 
lei, ceea ce constituie 
un prim pas spre înde
plinirea înainte de ter
men a planului econo
mic anual la acțiunile 
de muncă patriotică fi
nanțată. (Gh. C.)

Va trebui să întreprin
dem acțiuni măi hotărîte, 
mai ferme pentru îmbună
tățirea stării disciplinei, 
sub toate aspectele, pentru 
că numărul celor care ab
sentează nemotivat este 
încă destul de ridicat, ea 
de altfel și al celor care 
nu. respectă disciplina teh
nologică. Acestea sînt pro
blemele a căror rezolvare 
depinde numai de noi, de 
conducerea minei, de în-. 
tregul colectiv. Dar, pro
blema cea mai importan
tă, pe care singuri nu o 
putem rezolva, rărnîne 
completarea efectivului, cel 
puțin la nivelul planului 
stabilit.

tovarășei
Urmare dio pag. I)

program prefigurat de cu- 
tezătoarea gîndire revolu
ționară a secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Puternic mobilizați și 
însuflețiți de prestigioasa 
dumneavoastră activitate, 
noi, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii 
ne angajăm să milităm cu 
consecvență pentru pro
movarea progresului teh
nic, în vederea obținerii 
de producții tot măi mari 
de cărbune, pentru întări
rea bazei energetice a țării. 
In acest sens, vă raportării 
că, prin experimentarea și 
aplicarea în producție a 
unor tehnologii moderne 
de extracție și mecaniza
rea lucrărilor din subteran, 
primul an al Celui de-al 
optulea cincinal a debutat 
rodnic pentru colectivul 
nostru : în prima săptămâ
nă de muncă am extras 
suplimentar peste 1000 to
ne de cărbune". , / :

„In această zi. bogată în 
semnificații, cercetătorii 

și proiectanții Institutului 
de Cercetări și Proiectări 
Miniere pentru Cărbune 
Petroșani își îndreaptă spre 
dumneavoastră gîndul lor 
de - fierbinte omagiu, îm
preună cu cele mai pro
funde sentimente de stimă 
și aleasă prețuire. Pentru 
noi, ca pentru întregul po
por, constituie un viu și 
strălucit exemplu presti
gioasa dumneavoastră ac
tivitate pe tărîmul creației, 
tehnico-științific-e româ
nești și mondiale, munca 
îndelungată și neobosită 
ce o deșfășurați în scopul 
înfăptuirii Programului 
partidului de edificare a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înain
tare a patriei spre comu
nism.

Urmînd strălucitul și în- 
suflețitorul dumneavoas
tră exemplu, însușindu-ne 
cu spirit angajant sarcini
le ce ne revin din docu
mentele Congresului Știin
ței și Invățămîntului, noi 
cercetătorii și proiectanții 
din domeniul extracției și 
valorificării superioare a 
cărbunelui cocsificabil din 
România, vă asigurăm că 
ne vom face fără preget 
datoria, că prin întreaga 
noastră activitate vom con
tribui din plin la realiza
rea programului de dez
voltare a producției de 
huilă în cincinalul 1986—• 
1990 și în perspectivă, la 
satisfacerea, cerințelor e- 
nergctice ale economiei na
ționale". ' ,r

„Permiteți-ne ca la în
ceput de ianuarie, cu pri
lejul aniversării zilei dum
neavoastră . de naștere, să 
ne alăturăm întregului, nos
tru popor .pentru a vă a- 
duce un profund omagiu 
și a vă exprima, mult sti
mată tovarășă Elena

Vibrant omagiu adus
ELENA CE

Ceaușescu, aprecierea deo
sebită pe care noi, toți 
lucrătorii Centrului de 
cercetare pentru securita
te minieră din Petroșani, 
o dăm îndelungatei și 
multilateralei dumneavoas
tră activități pe care ați 
desfășurat-o și o desfășu- 
rați cu competență și spi
rit revoluționar, pentru 
înfăptuirea operei de con
strucție socialistă și comu
nistă în patria noastră, 
pentru progresul ' științei, 
culturii și învățămîntului.

Activitatea dumneavoas
tră neobosită pe tărîm po
litic și științific constitu
ie pentru noi lin model de 
afirmare a energiei crea
toare, un strălucit exem
plu de dăruire a calități
lor umane, politice, și in
telectuale poporului și na
țiunii noastre",

„Unindu-ne sentimen
tele și gîndurile pornite 

, din adîncul inimilor, cu 
simțirile profund patrioti
ce ale tuturor fiilor și fi
icelor României socialiste, 
noi sutele de muncitoare, 
soții și fiice de miner, de 
la Întreprinderea de trico
taje Petroșani, vă aducem 
un omagiu vibrant și fier
binte, dumneavoastră, mult 
stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, care din fra
gedă tinerețe, alături de 
conducătorul partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, -vă consacrați 
cu toată dăruirea și ab
negația revoluționară în
făptuirii idealurîior de 
dreptate și libertate socia
lă ale poporului, ale izbîn- 
zii socialismului și comu
nismului pe pămîntul stră
bun al României.

întreprinderea noastră, 
creație a ultimilor ani, 
este ea însăși rodul preo
cupării părintești a secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al dumneavoas
tră, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea multilaterală 
a tuturor zonelor și loca
lităților țării, pentru crea
rea condițiilor afirmării 
potențialului creator al 
tuturor femeilor în socie
tatea noastră socialistă. Be
neficiind de indicațiile pre
țioase pe care ni legați dat 
cu ocazia vizitei de lucru 
în întreprindere, colectivul 
și-a consolidat rîndurile, 
reușind să se afirme prin 
produse de calitate supe
rioară care satisfac pe de
plin exigențele pieței in
terne și externe".

„Cu prilejul aniversării 
zilei dumneavoastră de 
naștere, studenții și cadre
le didactice din Institutul 
de mine Petroșani, vă u- 
rează viață lungă, sănăta
te, fericire și multă putere 
de muncă în vasta activi
tate pe care o deșfășurați 

cu pasiune și dăruire, pen
tru înflorirea națiunii 
noastre socialiste, pentru 
afirmarea tot mai puterni
că a științei românești, a 

-României socialiste în lu
me.

Viața și activitatea dum
neavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, 
militant de seamă al 
partidului, reprezintă pen
tru noi tin strălucit și în- 
suflețitor exemplu. Con
tribuția remarcabilă la 
fundamentarea și elabo
rarea programelor națio
nale de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică, 
înalta competență științi
fică recunoscută pe plan 
mondial prin publicarea 
peste hotare a operei ști
ințifice, prin înaltele dis
tincții și titluri științifice 
conferite de prestigioase 
instituții și foruri științifice, 
culturale și de învățămînt 
din cele mai diverse țări 
ale lumii, au determinat 
alegerea dumneavoastră 
de către primul Congres 
al Științei și învățământu
lui ea președinte al Consi
liului Național al Științei 
și Invățămîntului. Aceasta 
constituie garanția că ho- 
tărîrile Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., privind 
dezvoltarea științei și în
vățămîntului în patria 
noastră, vor fi înfăptuite 
la un nivel superior, con
tribuind la afirmarea pu
ternică în continuare a 
științei și culturii româ
nești în întreaga lume".

„Alăturîndu-ne întregu
lui popor, colectivul de ca- . 
dre didactice și elevi de 
la Liceul industrial minier 
din Petroșani vă transmi
te, cu prilejul zilei dum
neavoastră de naștere, 
mult iubită și stimată to
varășă Elena Ceaușescu, Un 
vibrant și călduros oma
giu în semn de profundă 
prețuire și recunoștință 
pentru nobila activitate 
științifică, politică și so
cială dedicata înfloririi 
patriei noastre socialiste, 
ridicării ei pe noi trepte 
de progres și civilizație.

Pentru întreaga activi
tate desfășurată ca mili
tant de frunte al partidu
lui, pentru grija și dra
gostea manifestată față de 
tineretul studios al patriei, 
va adresăm dumneavoas
tră, eminent om politic și 
de stat, savant de renume 
mondial, patriot înflăcă
rat, urarea de ani mulți 
și fericiți, sănătate și mul
tă putere de muncă ală
turi de mult iubitul și sti
matul: nostru conducător, 
țoVarășul N î co la e 
Ceaușfeșcu pentru ferici
rea și bunăstarea întregu
lui nostru popor, pentru 
prosperitatea României 
socialiste".

. MUNCA PATRIOTICA. 
Astăzi, după orele de pro
gram, uteciștii din cadrul 
sectoarelor I, VIII și XII 
ale IM. Lonea participă 
la o amplă acțiune de re
cuperare a fierului vechi, 
plumbului, pieselor de 
schimb și armăturilor .TH 
din incintă. Este prima ac
țiune, ne informează Iosif 
Bodesc, secretarul organi

CASA NOUA. Fanfara 
minerilor din Lupeni, co
lectiv artistic de „prestigiu 
al Văii Jiului, a primit, 
prin grija edililor, un nou 
sediu. Repetițiile fanfarei 
se vor desfășura astfel, 
în condiții mult superioare 
celor din vechiul sediu. 
(Aț H.)

FOTBALISTICA. Ince- 
ianuarie, 

lotul divizionarei B de fot
bal Jiul Petroșani s-a reu
nit. Vizitele medicale au 
fost cuplate cu o ușoară 
acomodare la efort. Din ;

zației de tineret pe mină, 
menită să contribuie la 
realizarea planului la eco
nomii finanțate. (I.V.)

PRIMA „RECOLTA". 
In primele zile ale • aces
tui an, a fost organizată o 
vînătoare colectivă, pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan la carnea de vînat 
mare. Ieșirea la vînătoare 
a avut ca rezultat prima pînd do luni, 6 
„recoltă". Au căzut sub 
focul armelor doi mistreți, 
în fondurile de vînătoare 
Cîmpu lui Neag și Pui — 
Retezat. (V.S.)

data de 13 ianuarie, echipa 
Se . deplasează în cantona
ment la Băile Herculane.

PropU- 
încume- 
coboare 
Lupeni

de.-.,
alta,

CASCADORIE, 
nem celor care se 
tă să urce sau să 
din tren în stația
să urmeze un curs 
caseadorie. Nu de 
dar diferența de nivel din
tre Scara vagonului și pe
ron (vorba vine...), cere o 
bună pregătire sportivă. 
Conducerea stației C.F.R. 
Lupeni ar trebui să mai... 
aplece urechile și la dolean-

țele justificate ale călăto
rilor. (C.B.)

SPECTACOLE. Teatrul 
popular „Ana Colda", din 
Lupeni, secția maghiară va 
întreprinde, 
săptămînii un turneu 
județ. Sîmbătă, Ia 1 
în sala „Arta" va «vea loc 
un spectacol de varietăți, 
iar duminică, la Criscior, 
se va juba piesa „Rățușca 
urîtă". (Al. H.)

IZVOR. La intrarea 
cartierul „Aeroport1

la sfîfsitul 
i in 
Deva,

Petroșani, curge cu inter
mitențe un șuvoi de apă cal
dă izvorît probabil dintr-o 
conductă subterană dete
riorată. De mai multe ori, 
cei ce asigură intervenția 
au... intervenit. Dar izvorul 
a reapărut și continuă să 
curgă de eîteva zile. -(V-S.)

! 
I

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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de însemnate avantaje materiale

Contractarea de

a
telor nr. 395/1981 și .308/ 
1982 ale Consiliului de

chică

Deziderate ale 
rii armonioase a 
noastre socialiste,

dezvoltă- 
economiei
, autoa- Stat, țăranii cu gospodărie 

provizionarea și auțogos- 
podăfirea impun creșterea 
potențialului economic al 
fiecărei unități teritoriale 
— comună, oraș, municipiu, 
județ. In acest context, în 
zonele necooperativizate, 
gospodăriile individuale pot 
și trebuie să asigure, prin 
sistemul de achiziții 
contractări cantități 
mai mari de produse 
gricole și animaliere nece
sare industriei alimenta
re sau desfacerii prin uni
tățile comerciale. Concret, 
Fabrica de produse lactate 
din platforma industrială 
Livezeni își desfășoară flu
xul de producție avînd ca 
„materie primă" laptele 
furnizat de țăranii cu gos
podărie individuală 
municipiul nostru, de uni
tăți cooperatiste și de stat 
din județ. Șeful compar
timentului aprovizionare 
din cadrul fabricii, tehni
cianul Marin Antonescu, 
ne informează asupra a- 
vantajelor și stadiului con
tractării produselor lactate.

— Acțiunea de contrac
tare a început încă din 
ultimul trimestru al anu
lui precedent, urmînd să 
se încheie în jurul datei 
20 ianuarie a.c., delegații 
fabricii aflîndu-se în per
manență în teren, în loca
litățile Văii. In- conformi- • 
tate cu prevederile decre-

și 
tot 
a-

din

individuală, care contrac
tează produse lactate, be
neficiază de însemnate ve
nituri și avantaje, între 
care . amintesc prețurile 
ferme în funcție de perioa
dă (1 mai — 31 octombrie 
și 1 noiembrie —30 apri
lie). Astfel, la lapte de 
vacă (3,50 lâ sută grăsime) 
acestea sînt : 2,50, respec
tiv 2,65 lei/litru; pentru 
laptele de bivoliță (7 ia 
sută) —• 4,40, respectiv, 4,70 
lei, iar pentru laptele de 
oaie și capră (7 la sută) — 
5 lei, în tot timpul anului.

— In funcție de cantita
tea de lapte livrată, pen
tru fiecare animal, gospo
darii satelor beneficiază 
de însemnate fonduri bă
nești suplimentare.

— Pentru laptele de va
că și bivoliță sînt plătite 
prime — pînă la 500 litri 
— 0,50 lei/litru ; de la 501 
la 1000 litri — 0,80 lei/litru, 
între 1001 și 1500 litri — 
0,90 lei/litru, între 1501 și 
2000 litri — 1 leu pe 
iar peste 2000 litri 
lei/litru. Tn ceea ce 
veste cantitățile de

deci al cointeresării mate
riale, se acordă producă-; 
torilor individuali și: furaje 
concentrate.

— Pînă la 2000 litri pen
tru fiecare sută de litri lap
te de vacă și bivoliță — 15 
kg furaje, peste această 
cantitate — 16 kg. In zo
nele de deal și munte, pen
tru fiecare 100 de litri lap
te de oaie și capră se ‘pri
mesc 15 kg furaje. Aceste 
avantaje, plus faptul că 
producătorii agricoli indi
viduali, care contractează 
parte din producția gospo
dăriei lor cu statul, în 
funcție de cantități și pe
rioadele de contractare, 
dobîndesc dreptul la pen
sie de bătrînețe, au darul 
să stimuleze contribuția 
lor la acțiunile de autogos- 
podărire și autoaprovizio- 
nare a localităților în care 
trăiesc. Cointeresarea ma
terială se împletește însă 
cu acțiunile educative des
fășurate în scopul contrac
tării unor cantități sporite 
de produse agricole și ani
male, știut fiind că înde- 
plinindu-și astfel de obli
gații, țăranii cu gospodărie 
individuală își manifestă

* 
I 
î 
I
I 
I 
I
I 
I

If
i
i

Certitudini de început de un
(Urmare din pag. 1)

ștafeta de la veteranul 
minei, Parei Dediu, care 
s-a retras în pensie, dar 
nu înainte de a avea ga
ranția eă formația pe ca
re a omogenizat-o și a 
consacrat-o pe traiecto
ria unor realizări 
vîrf-;. continuă 
me. Și nu s-a

La Bodeștit 
lui, odată cu 
de Anul Nou,
gadier avea să afle de la 
consăteanul lui, care nu 
e altul decît chiar urma
șul lui la cîrtna brigăzii, 
că băieții fac treabă bu
nă, că abatajul e aceeași 
uzină subterană, arătînd 
și la începutul noului an 
așa cum trebuie să arate 
un abataj mecanizat ex-

de 
să se ăfir- 
înșelat.

Neamțu- 
felicițarile 
fostul bri-

A
flăm de la 
sectorului că 
reușitele de

op- 
pre- 
fost
vi-

i

I

litru,
1,10 
pri- 

lapte calitatea ale demni cetățeni, 
de oaie și capră ■ primele 
reprezintă 0,50 lei/litru pînă 
la 26 litri livrați, 0,60 
intre 26,1 — 28 litri, 
lei între 28,1 — 30 litri și 
1 leu litru peste 30 litri.

— In scopul obținerii u- 
nor producții mai mari.

cu o înaltă responsabilitate 
patriotică și civică, față de 
concetățenii lor, față de' 
țară.

Ion VULPE
I i

sefiil 
la 

de
but ale tinărului briga
dier, ale brigăzii sale, în
ceputul de an a mai a- 
dăugat una de excepție. 
Brigadierul a preluat un 
abataj vecin, nr. 5, care 
datorită ritmului lent 
cu care avansa, punea în 
pericol chiar avansarea 
abatajului nr. 6. Pentru 
a menține decalajul 
tim și a evita astfel 
siunea excesivă, a 
nevoie să fie mărită
teza de avansare la fron
talul 5, asigurîndu-se ast
fel menținerea ritmului 
și la abatajul 6. La a- 
ceastă misiune s-a angar 
jat Vasile Florea cu 
gada sa. După cîteva 
de eforturi unite ale 

ploatat de o formație de menilor din ambele 
mineri pblicalificațt care găzr, abatajul nr. 5 

fost pus la punct; secți
ile complexului aliniate, 
instalația hidraulică,
transportorul, conibina 
puse în ordine și a în
ceput frontul să avanse
ze cu aceeași inteză ca 
și abatajul 6. In 8 zile, 
abatajul ajuns la limita 
timpului minier, la li
chidare; va fi urmat a-

iirte la demnitatea sa. 
„A fost Anul Nou, tre
buia să-l sun, sa-i spun 
La multi ani se scuză 
parcă tînărul brigadier; 
Or, pe el, pe fostul nos
tru șef de brigadă, după 
atîția ani de minerit, îl 
interesează de fiecare 
dată abatajul, viața bri
găzii..,; .■ .. -

„Steagul roșu" a Criticat, organele vizate răspund
„Tribuna

bri- 
Zile 
oa- 

bri- 
d

batajul 6. Vor exista deci 
condiții pentru deschi- 
derea la timp a noilor fe
lii;'a noilor timpuri de 
bătaie pentru mai mult 
cărbune. ,

ntrebăm pe ce se 
bazează reușitele 
brigăzii. Ni se răs

punde că pe omogenita
tea eiț atît profesională, 
cit și ca putere de dă
ruire. Brigadierul ne vor
bește de minerii Mihai 
Podaru, Traian Cernea, 
Gheorghe Ceqlca, Pavel 
Perdun, de combainierul 
NiColae Todor, de elec
tromecanicii Iosif Cwu, 
Dumitru Netotea, oameni 
care, ca toți componen
ța echipei, se pricep la 
toate operațiile, le exe
cută corect, cu răspun
dere, cu pasiune. Sînt 
oameni, îl completează 
șeful de sector care, ca 
și brigadierul, sînt ca
pabili să găsească soluții 
prompte în orice situații 
dificile, care nu dau te- 1 
lefoane, nu așteaptă să 
vină alții să le facă or- < 
dine în abataj...

.... De aici vitezele spori
te, randamentele înalte, 
certitudinea că și în noul 
an, brigada va fi la înăl-i 
ținte... |

e m o o r a ți e 1“
Măsuri prompte luate de 

Cooperativa „Unirea"
că, conducerea Cooperati
vei mulțumește redacției 
„Steagul roșu", asigurînd că 
serviciile pentru populație 
Vor fi de bună calitate și 
executate la timp. In ceea 
ce privește ceasul tovarășei 
Maria Oprișa, la cumpăna 
anilor cucul a cîntat de 
12 ori !".

(Urmare din pag. I)

„La nota apărută în zia
rul local „Steagul roșu" nr. 
10352 din 25 decembrie, cu 
titlul „Ceasul cu Cuc", a- 
dresată Cooperativei meș
teșugărești „Unirea" din 
Petroșani, cît și unității de 
ceasornicărie nr. 28, vă 
răspundem următoarele: 
Cercetînd cazul, reiese că 
cele prezentate în articolul 
critic corespund adevăru
lui. Au fost luate măsuri 
imediate, în așa fel îneît 
reparația ceasului a fost e- 
fectuată în data de . 25 de
cembrie 1985, executîndu-se 
lucrarea de bună calitate.

. Pentru această notă criti-

N.R. Cooperativa „Unirea" 
din Petroșani a răspuns 
cu promptitudine la sem
nalele noastre critice, e- 
xemplul ei ar trebui urmat 
de multe, alte întreprin
deri și instituții.

amenajare a clubului mun
citoresc Lonea, îngrădirea 
centralelor termice.

In orașul Vulcan, pe ba
za propunerilor cetățeni
lor, ș-a amenajat un ma
gazin alimentar, precum 
și drumul de acces în Dea
lul Babii. Locuitorii ora
șului Uricani au întreprins 
lucrări de îndiguire a Jiu
lui, în valoare de 45 000 
lei, de canalizare de peste 
60 000 lei, amenajarea u- 
nui parc la intrarea în o- 
raș și a unei zone de a-, 
gremeat în zona StCrmi- 
liosee m;

In cadrul celor zece a- 
dunări ale „Tribunei de
mocrației" din Banița, ți
nute în satele aparținătoa-

■■■

prinse de consiliile 
F.D.U.S. s-a colectat x un 
important volum de mate
riale refolosibile, recupe
rate de la populație, care 
au fost redate circuitului 
productiv, respectiv, 1086 
tone metal, 8,4 tone textile 
și 280 tone hîrtie.

In noul an se impune ca 
o sarcină permanentă a 
consiliilor orășenești și co
munale ale F.D.U.S. să 
planifice și să organizeze 
în condiții mai bune adu- 

cadrul 
iar 

concluziile și măsurile des
prinse din dezbateri să fie 
rezolvate mai operativ, ce- 
rîndu-se participarea tu
turor factorilor de decizie 
li rezolvarea propuneri
lor făcute de cetățeni. ,

Pc baza propunerilor re
zultate din adunări s-au 
realizat în municipiu lu-

_ . . . . ‘ ‘ . / i .
sarcini- gospodărire prin muncă 

patriotică în valoare de 
40 milioane lei, reparații 
de străzi pe o suprafață de 
36 000 mp, reparații de 
drumuri pe 16 km, 22 po
duri și podețe, extinderea 
zonelor verzi cu 3,2 ha și 
recondiționafea • acestora 
pe o suprafață de 60 ha, 
plantarea a 10 000 arbori 
și arbuști și 12 000 . ? de nările publice în
trandafiri. S-au executat „Tribunei democrației",
lucrări de amenajare a 22 
terenuri de sport și de 
joacă pentru copii, precum 
și a unor lucrări de îngră
diri pe o _ întindere de 3050 
ml. Prin acțiunile între-

re comunei, s-au prelucrat 
legi, decrete Și hotărîri ca
re au contribuit la o mal 
bună cunoaștere a legali- crăi'i de înfrumusețare 
tații socialiste, a .• 
lor ce decurg din planul 
de dezvoltare în profil te
ritorial, rezolvîndu-se un 
însemnat număr de pro- 

aceStea
12 km 
din că- 
naționa-

puneri. Printre 
, sînt : repararea a 

drumuri de acces 
tune spre șoseaua 
lă, repararea rețelei de a- 
limentare cu apă potabilă 
în centrul comunei, înfi
ințarea punctului farma
ceutic, a 'cabinetului stoma
tologic și amenajarea lo
calului unde funcționează 
grădinița din satul Cri va
dra, împrejmuirea maga
zinului 87 și a școlii ge
nerale din Merișor. /;

SPORT ■ SPORT «s SPORT SPORT
Duminica, la Straja, o competiție de prestigiu Campionatul municipal de șah, pe echipe

Calendarul sporturilor 
de iarnă programează pen
tru duminică o competiție 
tradițională, cu mare au
diență în rîndul iubitorilor 
schiului din Valea Jiu
lui : ediția a XIV-a a cu
pei „Minerul" Lupeni.

Straja, cu pîrtiile dotate 
cu mijloace moderne de 
tracțiune pe cablu, cabana 
bine amenajată și mai ales 
inimoșii organizatori ai a- 
cestei competiții care a 
atras an de an numeroși 
sportivi consacrați și ama
tori își așteaptă și de 
coastă dată oaspeții.

Programul ediției, va 
începe încă de sîmbătă, 
cînd este prevăzută primi
rea participanților și șe- ja Lupeni inaugurează, noul

dința tehnică. Duminică, 
la 8,30 sînt programate 
probele la schi fond, la 
ora ,10, probele de . schi 
alpin, iar la ora 14, festivi
tatea de premiere, Se vor 
atribui următoarele 
mii: Cupa Minerul Lupeni 
la schi alpin și la schi, fond 
individual, masculin ,și fe
minin; cupa „Minerul" la 
schi ai pi n și de fond; pe 
echipe; cupe pe categorii 
de vîrstă; medalii, proniii 
speciale, premii de onoare, 
diplome. Cupa „Minerul" 

a- pe echipe se atribuie for
mației care acumulează cel 
mai mare punctaj în pro- 

... bele de .schi fond și alpin. . 
Așadar, duminică, Stra-

pre-

o competiție de 
care, după pre-

sezon cu 
prestigiu 
gătirile făcute de gazde va 
fi, cu siguranță, la înălți
mea așteptărilor. (1.11.)

F Concurs

i Lotul de sanie a C.S.Ș. 
i Petroșani, care se pregă- 
; teste pe . pîrtia amenajată 
i din inițiativa și cu efor

tul depus de profesorul 
Florin Stăneseu, a orga
nizat un reușit concurs 
de verificare a stadiului 
de pregătire, concurs de
dicat deschiderii sezonu
lui competițional 1986.

Sportivii lotului de 
sanie au obținut următoa
rele rezultate :■

Actuala ediție a campio
natului municipal de șah 
a debutat cu 12 echipe ale 
unor asociații sportive și 
comitete de sindicat din 
întreprinderile și instituți
ile Văii Jiului, dar, pe pâr

tie sanie
FETE : Categoria 1967— 

1968,: Ildiko Pentek, 45 
sec., Lavin ia Eliuică, 44 
sec. Categoria 197-0—1971: 
Rozalia Danciu, 46 sec., 
Gina Pîrciu, 79 sec.

BĂIEȚI: Categoria 1967 
—1968 r Vasile Mînzat, 41 
sec., Mihai Elizeu, 42 sec., 
Vasile Coșareanu, 43 sec. 
Categoria 1969 — 1970 : 
Oliver Mînzat, 41 sec., 
Cristian Zbltan, 41 sec., 
Vașile Logliin, 42 sec., Da- . 
nici Balint, 47 sec.

J

curs, din motive subiecti
ve, două combatante — Pre
paratorul Lupeni și 
IPSRUEEMP — s-aU retras. 
De-a lungul desfășurării 
turului, s-a detașat -prin 
omogenitate și cadență 
Jiul Petrila, garnitura șa- 
histă care și-a adjudecat 
toate cele nouă întîlniri

susținute. De asemenea, o 
formă deosebită au arătat 
urmăritoarele liderului : 
Judecătoria, Liceul de ma
tern atică-fizică și ICPMC. 
înaintea returului, al că
rui start se va da în luna 
februarie, clasamentul a- 
rată astfel î

1. Jiul Petrila
2. Judecătoria Petroșani
3. Liceul de mat.-fizică
4. ICPMC Petroșani
5. IPSRUEEM Petroșani
6. I.M. Dîlja :
7. Dinamo Petroșani
8. Fabrica de pîine
.9. ‘CFR Petroșani ș

10. il'M Petroșani 7 .

9 9 0 0 49 — 6 18
9 8 0 1 36,5—17,5 16
9 5 2 2 33,5—20,5 12
9 5 2 2 32 —22 12
9 5 3 25 —29 11
9 4 U 4 24 —30 9
9 1 3 5 16 —38 5.
9 2 0 7 16,5—37,5 4
9 0 3 6 17 —37 3
9 o. 2 7 9,5—44,5 2
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21,00

21,207- No-

20,351 <■ ■■> ■-

Declarația
Agenției Komâne 

de Presa Agerpres
Opinia publică din țara Orientul Mijlociu și con- 

noastră este foarte îngrijo- vocârii, în acest scop, a 
rată de agravarea situației unei conferințe interna

ționale, în cadrul O.N.U., 
la care să participe toate 
părțile nteresate. inclu
siv Organizația pentru E- 
i’berarea Palestinei, pre
cum și U R.S.S. și S.U.A. 
și alte state care pot aduce 
o contribuție pozitivă la 
rezolvarea problemelor din 
această regiune.

România consideră că în 
actualele împrejurări

din Mediterana, de ame
nințările privind interven
ția militară și instituirea 
de sancțiuni economice îm
potriva Jamahiriei Libiene.

România . consideră câ 
orice acțiuni de recurgere 
la forță și la amenințarea 
cu forța sînt în totală con
tradicție cu normele in
ternaționale, cu principi
ile respectării indepen
denței și suveranității sta- ternaționale, deosebit 
telor — și, de aceea,

Din țările socialiste
MOSCOVA 8 (Agerpres)

Oamenii 
gistrala 
cea mai 
32 mari 
ce — se 
întrecerii socialiste 
stea Congresului al 
lea al P.O.U.S., 
agenția TASS. Ei au

muncii de pe rna- 
Baikal-Amur — 
tînără dintre cele 
căi ferate
află în

in- 
de 

telor — și, de aceea, ele grave, este mai necesar
trebuie respinse cu hotă- ca oricînd să se facă totul
rîre. Recurgerea la astfel pentru eliminarea forței și 
de acțiuni nu poate decît 
să sporească încordarea în 
această regiune, să deschi
dă calea unor noi conflic
te militare, cu repercusiuni 
foarte grave pentru pacea 
și securitatea întregii lumi.

In același timp, în spi
ritul politicii sale de pace 
și colaborare. România își 
reafirmă poziția sa con
secventă cu privire la ne
cesitatea intensificării e- 
forturilor șl acțiunilor po- 
fitico-diplomatice în vede
rea soluționării pe cale po
litică a problemelor din

amenințării cu forța din 
relațiile dintre state, pen
tru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase, nu
mai și numai pe cale po
litică, prin tratative, care, 
oricît de grele și îndelun
gate ar fi, sînt întotdeau
na de preferat soluțiilor 
militare și oricăror acțiuni 
bazate pe folosirea forței 
ce pot aduce mari daune 
și suferințe popoarelor, pot 
învenina atmosfera inter
națională șl primejdui pa
cea întregii lumi.

sovieți- 
f run tea 
în cin- 
XXVII- 

relatează 
fost 

primii care au raportat în
deplinirea planului pe a- 
nul 1985, volumul trans
porturilor realizate fiind 
cu aproximativ o treime 
mai . mare decît cel reali
zat în anul anterior.

☆
BELGRAD 8 

întreprinderea 
de transporturi 
„lugolinia". din 
spori, în următorii 
ani, tonajul flotei sale cu 
300 000 tdw La ora actua
lă, precizează agenția Ta- 
niug, „lugolinia" dispune

de 61 de nave, totalizînd 
700 000 tdw.

☆ ",
PRAGA 8 (Agerpres). In 

R.S. Cehoslovacă s-a înche
iat testarea mini-avionu- 
lui L-l 13 destinat lucrări
lor agricole, relatează a- 
gențiâ TASS. El poate fi 
utilizat în gospodării agri
cole mici unde aparatele 
utilitare de zbor obișnuite 

. ar fi trebuit să facă ma
nevre prea dese care duc la 
reducerea considerabilă a 
randamentului și la creș
terea consumului de car
buranți.

FILME
.PETROȘANI ■ 

iembrie: Săptămîna nebu
nilor; Unirea: Provoca
rea dragonului; Pa ringul: 
Cursă infernală.

PETR1LA: Duminică
zbuciumată.

LONEA: Insulta.
VULCAN — Luceafărul: 

Căpitanul răzbunării.
LUPENI — Cultural : 

Arip. de zăpadă.
URICANI: Braconaj.
N.K, Eventualele modi

ficări intervenite in pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

Amfiteatrul artelor
(color).
Memoria documen
telor.
Invitație în studiou
rile Radioteleviziu- 
nii
(color).

21,50 Telejurnal.

VREMEA

(Agerpres). 
« iugoslavă 

maritime 
Rieka, va 

cinci

VARȘOVIA 8 (Agerpres). 
In anul 1985, din minele 
poloneze au fost extrase 
191 624 000 tone de cărbu
ne, cu aproape 50 000 tone 
mai mult decît în anul 
precedent, 7 relatează agen
ția PAP. :p<7 7

TV

Meteorologul de servi
ciu, Gheorghe Paca, ne 
informează : stratul de 
zăpadă în Paring — 37' 
cm. Temperaturile mini
me, ieri, la ora 9 : la Pe
troșani — minus 2 grade, 
în Paring — minus 9 
grade. Și în următoarele 
24 de ore, există condiții 
favorabile pentru ninsoa
re. In Paring — condiții 
bune pentru practicarea 
sporturilor de iarnă.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în 

nomie.

Șomajul—cel mai grav fenomen, 
social al țarilor occidentale
STOCKHOLM 8 (Ager

pres). Șomajul constituie 
cel mai grav fenomen so
cial cu care se confruntă 
țările occidentale — rele
vă ziarul suedez „Alton-

în urma deteriorării relațiilor dintre

WASHINGTON 8 (Ager
pres). Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a anunțat 
că a semnat un ordin exe
cutiv ce prevede măsuri 
menite „să pună capăt 
practic tuturor activități
lor economice directe din
tre Statele Unite sau ce
tățeni americani" și Jama
hiria Arabă Libiană. A- 
eeste măsuri — a precizat 
șeful executivului ameri
can — impun interzicerea 
totală a schimburilor co
merciale în ambele sen
suri, a contractelor comer
ciale și a altor tranzacții 
cu. Libia, inclusiv a călăto
riilor, cu excepția celor în 
scop ziaristic sau pentru 
punerea în aplicare a a- 
cestui ordin. Totodată, pre
ședintele S.U.A. a 
că „t .
ie "să părăsească imediat " 
fiibia", precizînd că cei ce 
vor încălca acest ordin vor 
fi pasibili de sancțiuni la 
intoarc.rea în S.U.A.

S.U.A. și Libia
TRIPOLI 8 (Agerpres).

In cadrul unei întîlniri cu 
un grup de ziariști străini, 
conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene.. 
Populare Socialiste, Moam- 
mer El Geddafi, a apreciat 
că cea mai bună cale pen
tru dezamorsarea încor
dării din relațiile cu S.U.A.

. este cea a înțelegerii și a 
dezangajării, transmite a- 

/ genția UPI. El a reafirmat 
dorința de a reduce ten
siunea din relațiile dintre

ie o manifestare a politi
cii „noului globalism" a 
Washingtonului care își 
arogă dreptul de a judeca 
state întregi. Am susținut, 
și vom susține Jamahiria 
Arabă Libiana care este 

din
U-

bladet". In pofida progno
zelor „optimiste" făcute de 
economiștii și institutele 
specializate, ce prefigurau 
un avînt economic în ur
mătorii ani, tendințe de 
„cre»tere“ au existat doar 
în sfera șomajului. Statis
ticile oficiale, menționea
ză publicația citată, arată 
că în R.F. Germania 
înregistrat cea mai 
rată a șomajului, 
1984. Aproximativ 9
sută din totalul populației 
active din R.F.G. se află 
în căutarea unui loc de 
muncă. In Marea Britanie, 
acest indice se ridică la 
12 la sută, în Franța — 
la 10,5 la sută, în Olanda 
— 15,3 la sută, iar în Bel
gia — la sută. In ță
rile din Europa occidenta
lă; constată „Aftonbladet", 
sînt înregistrați 20 000 000 
șomeri.

s-a 
mare 
după 

la

organizează în data de 23 ianuarie 1986 
concursuri pentru ocuparea următoarelor 

posturi :

director economic-gospodăresc 
laborant

electrician categ. 3—4 
lăcătuș categ. 4—6

cele două țări prin con
tacte directe.

j
i;" / *&-

. MOSCOVA 8 (Agerpres). 
Mihail Kapița, locțiitor

• al ministrului afacerilor 
( arătat externe al U.R.S.S., rela- 

toți americanii trebu- tează agenția TASS, în
- legătură cu amenințările 

proferate de S.U.A. la a- 
dresa Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare. Socialis
te a arătat că ele constitu-

Arabă Libiana care 
supusă unor presiuni 
partea Statelor Unite, 
niunea Sovietică consideră 
că cea . mai bună cale pen
tru reglementarea situației 
din Orientul Mijlociu este 
convocarea unei Confe
rințe Internaționale cu par
ticiparea tuturor țărilor
interesate, relatează agen- 

, ția TASS. ><77 ■

— 1 post
— 1 post
— 1 post
— I post
— 1 post tehnician, catedra exploatări 

miniere
— 2 posturi de bibliotecar cu studii su

perioare
— 1 post de tehnician, catedra mașini

miniere
De asemenea, încadrează direct sau prin 

transfer :
— 1 zidar
— 1 tîmplar
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974 
— republicată. 7/.7"

Cererile se pot depune zilnic, pînă la 
data de 22 ianuarie 1986 la Biroul plan-retri
buire, personal unde se pot obține și infor
mații suplimentare (telefon 42580 — interior 
151).

anul financiar 1986 ar pu
tea depăși pe cel din 1985, 
care s-a ridicat Ia 211,9 
miliarde dolari; informea
ză cotidianul de speciali
tate „Wall Street Journal".

PARTIDUL COMUNIST 
din Austria se pronunță 
împotriva oricăror planuri 
de denaționalizare a ma
rilor întreprinderi indus- 
-triale ale' țării aflate în ca
drul sectorului de stat al 
economiei —• a declarat 
președintele P.C.A., Franz 
Muhri.

POTRIVIT estimărilor 
Biroului pentru probleme 
bugetare al Congresului 
Statelor Unite, deficitul 
bugetului federal pentru

Autoritățile judi
ciare din Paris au deschis 
o acțiune împotriva mag
natului presei franceze Ro
bert lierșant, ca urmare 
a achiziției a cinci ziare 
locale, acțiune care încal
că legea antitrust din do
meniul presei, adoptată de 
Adunarea Națională în 
1984, informează agențiile 
France Presse și Reuter.

POTRIVIT informațiilor 
apărute în presa japoneză, 
în intervalul ianuarie-oc-

Consultări în problema Libanului
NAȚIUNILE UNITE 8 

(Agerpres); Reprezentan
tul Libanului la Națiunile de rezoluție care să 
Unite, Rachid Fakhoury, vadă retragerea totală 
care a solicitat o reuniune trupelor israeliene din sli
de urgență a 
de Securitate, 
consultările cu

acestui organism in vede
rea depunerii Unui proiect 

pre- 
a

dul țării, informează agcn-Consiliului dul țării, informează agen- 
a început țiile internaționale de pre- 

• membrii să. 7 >-;-.77 7 '7\: '

serios producțiile agricole 
din multe țări membre ale 
Pieței comune; implicit, 
au scăzut și veniturile fer
mierilor, care au înregis
trat un recul de 5,7 la su
tă față de 1984, potrivit 
datelor publicate de agen
ția de statistică a CEE
(Eurostat). Cele mai im
portante reduceri s-au
consemnat in Marea Bri
tanie (17 Ia sută), R.F. Ger
mania (15 Ia sută), Irlanda 
(12 la sută) și Franța (9 

< persoane și se apre- la sută).

Mica publicitate

tombrie imul trecut în u- 
niversitățj și alte centre 
școlare, dm Coreea de Sud 
s-au desfășurat circa 1500 
de mitinguri, demonstrații 
și alte acțiuni ale tinere
tului studios împotriva po
liticii antipopulare a au
torităților de la Seul. In
tervenția forțelor de poli
ție s-a soldat cu arestarea 
a peste 1700 de participanți 
la aceste acțiuni.

IN PREZENT, populația 
Spaniei este de 38 milioa- 
i ’
ciăză că ea va crește pînă 
la sfîrșitul acestui secol 
cu circa două milioane.

CONDIȚIILE meteoro
logice dificile au afectat

SCHIMB
două camere, strada V. 
Roaitâ bloc 9/11/14, cu a- 
partament trei-patru ca
mere, zonă centrală. Tele
fon 42107. (5658)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Popa Ste- 
lian, Buzatu Augustin, e- 
liberate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le decla
rării nule. (5657)

PIERDUT carnet stu
dent, legitimații bibliotecă 
și periodice pe numele 
Popa Stelian, eliberate de 
Institutul de Mine Petro
șani. Le declar nule. (5663)

PIERDUT legitimație de 
biblioteeâ pe numele Ger-

apartament, gely Toma, eliberată de 
Institutul de Mine Petro
șani. O declar nulă. (5662)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Budai 
Margareta, eliberat de In
stitutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (5661)

PIERDUT carnet student 
pe numele Chinie Puiu, e- 
liberat de Institutul de Mi
ne Petroșani. II declar 
nul. (5664)

PIERDUT carnet student 
și legitimație de bibliotecă 
pe numele Hendre Aurel, 
eliberate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le declar 
nule. (5656)

DECES

Elevii clasei a Xll-a I a Liceului industrial Pe
troșani, profund îndurerați de fulgerătoarea dis
pariție a bunului lor coleg

RADOI valer
exprimă profunde regrete și întreaga lor compasiu
ne familiei îndoliate.
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