
t-4''

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1Ț1-VA !

Steaqul roșu Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL VIUL, NR. 10 365 SIMBĂTĂ, 11 IANUARIE 1986 4 PAGINI - 50 BANI

ȚÂRII OT MAI MULT CĂRBUNE !
------------------- .

ANCHETA NOASTRA LA ÎNCEPUT DE AN

Azi, întreprinderea minieră Uricani
Directorul minei, ing. ALEXANDRU BLAJ, afirmă :

„Depunem eforturi stăruitoare pentru 
creșterea producției zilnice**

Cărbune 
peste plan |
• Ieri dimineața, co- ; 

lectivul minei Lunea a ■ 
raportat extragerea ce- ; 
lei mai mari producții i 
de cărbune de la înce- j 
putui anului 4047 tu- ; 
nc de cărbune, cu 477 i 
tone dc cărbune mai \

i mult decît prelimina- i 
i rul zilei. Cele mai bu- i 
; ne rezultate le-au obți- . 
j nul sectoarele I, III, IV î 
j și V. Remarcabil este i 
i faptul că zi de zi, în ; 
î acest an, mina Lonea i 
; a realizat ritmic sarci- I 
I mie de plan, acumulînd . 
; pină in prezent un plus 
; de peste 1500 tone de i 
I cărbune.

• Un alt colectiv de i 
î mineri care în aceeași
ș Zi S-a detașat prin rea
lii zările obținute, este 
1 cel al minei Bărbăteni 
; care a extras îți plus 
î față de plan peste 200 
j tone de cărbune cocsi- 

ficabil. (Gh. S.) Rozalia Ienulescu, strungar la IPSRUEEM Petro
șani — o tînără muncitoare apreciată pentru calitatea 
lucrărilor executate. Foto: T. ALEXANDRU

— Tovarășe director, 
ce ne puteți spune în 
legătură cu sarcinile 
de plan care revin co
lectivului minei la a- 
cest început de an și 
nou cincinal. Există 
condiții pentru reali
zarea producției plani
ficate ?
— Am încheiat .. anul 

trecut cu un minus față , 
de producția de cărbune 
planificată. Datorită unor 
greutăți întîmpinate în 
abatajele dotate cu, com- 

, plexe de susținere și tă
iere mecanizată, datori
tă unor condiții grele 
de zăcămînt, ■ productivi- 
tățile în cărbune n-aU 
fost realizate la nivelul 
sarcinilor de plan. înfăp
tuim un amplu program 
de măsuri care vizează 
creșterea producției. In 
ultimul trimestru al a- 
nului 1985, ca urmare a 
măsurilor înfăptuite din. 
acest pi ogram, media 
producției zilnice a eres-

SARCINILE DE PLAN 
Anul 1986

• Producția fizică
850 000 tone

• Pregătiri
6500 ml

• Deschideri
' 2600 ml

Trimestrul I
• Producția fizică

192 000 tone
• • Pregătiri 

1600 ml
• Deschideri

650 ml

cut substanțial;- în pofi
da dil mul taților de ex
ploatare. Pentru, depă
șirea dificultăților cu 
care ne-ain confruntat, 
cum au fost numeroasele 
falii cate au secționat 
straturile de. cărbune, în
clinarea mare a abataje
lor cu. susținere mecani
zată, cadrele noastre teh
nice, șefii de brigadă, 
maiștrii, el<-ctrolăcătușii,

minerii șefi de schimb au 
depus eforturi stăruitoa
re. Au fost pr- io va te și 
înfăptuite inc,-. mo
dificări ale complexelor 
mecanizate, pentru a- 
daptarea lor la condițiile 
de zăcămîn.t. Aceste c- 
forturi aii dat rezultate 
bune. In. ultimele două 
luni ale anului trecut, 
comparativ cu lunile an
terioare, productivități- 
le în abatajele mecanizate 
au crescut, îndeosebi în 
abatajul complexului de 
exploatare a stratului 
subțire, cu înclinare ma
re. Continuăm și în pre- 
zenit să căutăm soluții 
care să ducă Ia creșterea- 
randamentelor în abata
jele mecanizate. In curînd 
vom avea asigurate con
diții pentru a realiza pre
liminarul zilnic.

Interviu realizat de- 
Viorcl STRĂUȚ

Energia, problemă a noastră, a tuturor
Post fix la U. E. Paroșeni

Preocupări constante pentru huna funcționare a uzinei
Conștienți de sarcinile 

deosebite care le stau în 
față,, energeti elenii ■ de < la 
Paroșeni s-au străduit, în
că idin primele zile ale a- 
cestui an. să asigure ’ pe 
timpul iernii și pe întreg 
parcursul anului, buna 
funcționare a utilajelor, 
astfel incit să poată fur
niza cantitatea de energie 
electrică stabilită de con-' 
ducere și, totodată, ener
gia termică pentru încălzi
rea apartamentelor ’ din 
Valea Jiului. Pentru a- 
coasta s-a întărit ordinea 
și disciplina la toate locu-" 
rile de muncă, iar pentru 
intervenții prompte și e- 
ficiente, în caz de avarii, 
s-nu adus. în imediata a- 
propiere a utilajelor, pie
sele de schimb și materia

lele necesare. De fapt, 
deși au trecut numai cîte- 
va zile din acest an ener- 
geticienii de la Paroșeni 
au avut deja cîteva inter- 
ven ții la cazanele nr. 2 și 
nr. 4. Bunăoară la cazanul 
nr. 4 au trebui 1 înlocuite 
țevile sparte din focarul 
cazanului în zona supe
rioară de radiație, din pla-, 
fon și din zonă de trecere, 
iar la cazanul nr. 2 a tre
buit înlocuită . serpentina 
dc la supraîncălzitorul 
treapta a Il-a. La remediu-' 
rea acestor defecte în timp 
sclirVși de bună calitate o 
contribuție deosebită au 
adus-o lăcătușii din echi
pele conduse de Dragomir 
Lucaciu, Ion Chițimia. Iile 
Puchin, Ion Adămoiu, Cor
nel Jianu, sudorii Duîni-

Stil de muncă dinamic, eficient

Sarcina prioritară a comuniștilor
Realizarea zilnică 

a producției planificate
In înfăptuirea integrală 

a sarcinilor de plan po a- 
nul 1986 și..pe tot cincina
lul 1986—1990, un rol ho- 
tărîtor revine organelor și 
organizațiilor de partid 
din întreprinderi, care prin 
munca lor nemijlocită ac
ționează pentru mobili
zarea oamenilor muncii la 
desfășurarea unei activi
tăți economice eficiente. 
De cele mai multe ori, reu
șita în tr-o acțiune de ase
menea anvergură, cum este 
realizarea planului Ia pro
ducția de cărbune, e strîns 
legată de formele și mo
dalitățile de acțiune ale ■ 
organelor și organizațiilor 
de partid, de stilul de 
muncă pe care comitetul 
de partid, secretarul aces
tuia îl folosesc în activita
tea cotidiană.

Vorbind despre stilul 
și metodele de muncă fo
losite de organele și orgă- - 
nizațiile de partid de la 
I.M. Bărbăteni remarcăm 
de la. început că artivita- , 
tea productivă a minei 
a marcat în ultiriîa perioa

dă de timp o îmbunătățire 
simțitoare, atît în ceea ce 
privește cantitatea de 
cărbune, calitatea acestu
ia, cît mai ales starea dis
ciplinară, climatul de or
dina care concură nemij
locit la înfăptuirea zilnică 
a sarcinilor de plan.

Bineînțeles, rezultatele 
activității 'de producție sîrit 
rodul nemijlocit al muncii 
politice desfășurate de co
mitetul de partid pe în
treprindere, de cadrele de 
conducere tehnică, de toți 
factorii de răspundere care 
își subordonează acțiunile 
înfăptuirii planului la pro- 
ducția de cărbune. „In a- 
cest sens, afirma tovarășul 
Ioan Sav, secretarul comi
tetului de partid pc între
prindere, un rol hotărî tor, 
privind stilul și metodele 
de muncă ale organului 
de partid îl are planifica
rea muncii care, în majo
ritatea cazurilor, este che-

<’. IJIRI.ă IJEANU

(Continuare- în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

In fața panoului cu rezultatele obținute de I.M. Uricani, în bătălia pentru 
mai mult cărbune — mineri din brigada condusă de loan Cojocaru — sectorul 
IV — investiții. Foto : Al. TĂTAR

tru Călugăru, Ludovic Țer- 
ya, Iosif Horvath, Viorel 
Costina, zidarii Dumitru 
Ungureanu, Alexandru Slă- 

' vei, dulgherul David i®aba, 
toți sub coordonarea și -în
drumarea maiștrilor Petru 
Pîrciu, Ion " Anghel, Emil 
Lipan/ Ion. Cîrstea și - Va- 
sile Păcală; care ău literat 
-în schimburi prelungite' 
pînă la aducerea celor do
uă cazane în stare de func
ționare. Datorită' 'eforturi
lor lor și ale celorlalți e- 

. nergeticieni de, la/ Pațpșeni, 
în primele zece zile, din 
acest an au fost pulsați în 
sistemul energetic națio
nal peste 25 "milioane. kWh, 
iar .pentru încălzirea -Io- ' 
cuințelor din Valea Jiului 
au fost livrate aproape 
20 000 gigacalorii.

Do menționat că energia 
electrică și- termică pro-, 
dusă- s-a -J®aiizat .în condi
ții de eficiență sporită, în- 
registrîndu-se o economie 
de 500 tone c.c., ca urmare 
a reducerii consumului 
Specific cu 20 de grame pe 
fiecare kWh . produs.

Gheorghe BQTEA
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Cultură-artâ
• Așezămintele de cul

tură la început de an.

| A existat o perioadă în

s
i
I

care numele lor nu prea 
erau cunoscute in cadrul 
sectorului și cu atît mai 
puțin in întreprindere, 
Intr-un fel era justificat, 
căci orice tînăr care pă
trunde intr-un , colectiv

V
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I
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Destine comuniste — destine contemporane cu c!^iva a,li in ^’-mă, tt-
- «■ ■ .i ■ . .........   ■ . ..... — ■ ■■■■ --------- nerii din cadrul seeloru-

a a - f _ l-au ales în fruntea
rf Man na Till n r ta C line lor, ca secretar al .orga

nizației II.T.C. Contiriuînd 
să muncească și în pro
ducție ca și nt- r>rgimiza- 
ție cu ai ecașt dăruire și 
abnegație, acesta reușește 
că organizația U.T.C. nr. 
1 al cărei secretar este, 
sâ constituie una dini or- ■ 
ganizațiile cu cea mai 
bună carte de vizită din 

■cadrul întreprinde fii.
Ioan Motău, - celălalt 

tînăr asupra căruia nă-am 
oprit, este, lăcătuș de În
treținere la mina I’aro-

Mundt) tu {ortacilor
torului I al I.M. Vulcan, 
este de departe, un re pra

de muncă arc nevoie de zentanttipic al ~ tinerei
un tirâp oarecare pentru generații de astăzi. lito

grafia sa, aidoma biogra.
, fiilor a zeci șt sute de 

mii de tineri ai Româ
niei socialiste se aseamă
nă piuă la confundare cu 
biografia acestui timp e- 
roic în care trăim și mun- 

. cim sub conducerea vi
zionară a partidului, în 
frunte cu strategul revo
luționar de aleasă ome. 
nie, tovarășul . Nicolae

acomodare, pentru afir
marea priceperii și capa
cității profesionale. Acest

• lucru s-a întîinplat și cu ț eroii-reportajului ■ nostru: t Antonie Găman
. .h/linTnii srlni fi-ni
* tați, meseriași 
V în colectivele în
| muncesc.
| Antonie Gaman, . lăcă- y. tuș minier ia (aitrui sec-

și loan 
Motău, doi tineri talen- 
tați, meseriași destoinici 

care

in 
dl

,
ca-

Ceaușescu, secretarul ge- 
•neral al partidului

Venit.. de »puțini . atu 
colectivul prestigios

. . minei Vălcan, pentru, 
profesa o meserie în
re curajul, și competența 
se îmbină armonios, a- 
ceeg de lăcătuș de mină, -■ 
Antonie Găman s-a im
pus relativ repede ca un 
meseriaș priceput, ; un 
muncitor cu o reală ca
pacitate profesională și- 
organizatorică. Rezulta-' 
telc muncii sale n-au (re

Gheorghe CHIRVASĂ

cut neobservate; și, ■ iată. (Conținuștre în pag. a
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Cooperația — față în față cu exigențele 

oamenilor muncii

Mai mult interes, 
mai multă operativitate
In activitatea cooperativei „Unirea" există, fără 

îndoială, lucruri frumoase. Ce ne-am face fără ser
viciile pe care ni le oferă numeroasele secții și a- 
teliere ale acestei unități ? Numai că — așa cum 
pădure fără uscături nu există — și în activit.it ■ > 
meșteșugărească mai întîlnim nereguli datorate ne
glijenței, uneori chiar lipsei de bunăvoință. Iată 
ci te va :
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PERSPECTIVA

Nouă meșteri mari 
stau degeaba

Ea timpul potrivit (prin 
Juna noiembrie), am co
municat în ziarul nostru 
că unitatea ne. 43 „tîmplă- 
rie", datorită lucrărilor de 
sistematizare din zona Pe- 
troșani-Nord, s-a mutat 
în strada „Grivița Roșie" 
nr. 42. Deplasîndu-ne la 
unitate, stupoare. Deși s-a 
mutat din data de 10 no
iembrie, ea nu a fost bran
șată la curent electric nici 
in... 8 ianuarie. Clienții 
vin, întreabă, iar coopera
torii ridică din umeri. 
Nouă meseriași, tîmplarii 
de la unitatea 43 stau, 
de două luni, pur și sim
plu degeaba.
• Să facem niște calcule. 
Responsabilul unității loan 
I.șfan nc spune că, în lu
nile bune, unitatea realiza 
lucrări în valoare de 
40 000 lei. Prin urmare, co
operativa a pierdut, dato
rită unor neglijențe, un 
venit de aproape 100 000 
lei. O fi mult, o fi puțin ? 
Rămîne să disecarnă con
ducerea cooperativei. De 
asemenea, am dori ca a- 
ceeasi conducere, să ne 
comunice în ce fel au fost 
retribuiți cei nouă mese
riași, din 10 noiembrie și 
pînă în ianuarie...

Inadmisibil I
Intr-adevăr, inadmisi

bil. In raidul nostru am 
totîlnit destul de rar as
pecte de proastă gospodă
rire a spațiilor. Am găsit 
însă doi cooperatori care, 
-de eîțiva ani au un mare 
necaz. Este vorba despre 
unitatea de rame-geamuri, 
de la parterul blocului 96, 
de pe bulevardul Republi
cii. Aici, fără nici o exa
gerare, PLOUA. Chiar pe 
holul de la încăperea pen
tru primirea comenzilor, 
o defecțiune la niște țevi 
îi face pe geamgii să scoa
tă zilnic afară cîteva căl
dări de apă. A fost nevo
ie ca ramele și oglinzile 
(care au, totuși, niște va
lori), să fie cățărate cît 
mai sus pentru a nu fi de
teriorate. Demersuri se fac 
de tot atîția ani. Rapoarte 
la conducerea cooperati
vei, reclamații la secția 
apă-canal a EGCL Petro
șani, intervenții... Zadar
nic. Nu interesează chiar 
pe nimeni ?

Iată doar două aspecte. 
Două probleme — expre
sie a tergiversării rezolvă
rii lor. /Așteptăm de ]a co
operativa „Unirea" un răs
puns. Dar nu pe liîiiie, ci 
în fapte !

Mircea BUJORESCU

Imagine de la noua cofetărie din cadrul Complexului de alimentație publi
că din orașul Vulcan.

„Depunem eforturi stăruitoare pentru 
zilnice"creșterea producției

(Urmare din pag. I)

a- 
care 

din bri- 
Lauren- 
început

— €we sint acesta 
condiții ?
— La lucrările de pre

gătiri, față de planul Ia 
zi avem o depășire de 
30 ml. Problema princi
pală o constituie în pre
zent punerea ta funcțiu
ne a unor noi abataje 
ta cărbune. Un prim 
bataj frontal, ta 
muncesc minerii 
gada condusă de 
țiu Kelemen, a
să producă în aceste zile. 
Se mai fac pregătiri pen
tru punerea în funcțiune 
a altor capacități de pro
ducție la orizontul 400. 
Prin devansarea terme
nelor la lucrările de pre
gătiri, ne propunem să 
asigurăm din timp alege
rea celor mai avantajoa
se metode de exploatare, 
în funcție de condițiile 
de zăcămînt Dacă vom 
identifica un zăcămînt 
adecvat, intenționăm să 
introducem și cel de-al 
doilea complex mecani
zat pentru strata subțiri

eu înclinare marc de 
te 35 de grade.

— Ce producție 
prevede în 
1986 pentru 
eani ?
-— Avem

850 000 tone 
Pentru luna 
stabilit 
zilnic de 1897 de
Am eșalonat; în funcție 
de capacitățile și 
de front în cărbune, sar
cinile de plan pe sectoa
re, pentru trimestrul I. 
La sectoarele I și III e- 
xistă condiții pentru rea
lizarea producției plani
ficate. Dar, Ia sectorul 
II B, îndeosebi, ne mai 
confruntăm cu dificultăți 
pe care ne străduim să 
Ie învingem. Avem un 
colectiv harnic și omo
gen, care a dovedit că 
știe să învingă dificul
tățile.

— Este realizabil pla
nul pentru
— Desigur, 

fost judicios 
funcție de 
tehnic și uman, de con
dițiile de zăcămînt. A-

planul 
mina

pes-

se
pe

Uri-

de extras 
de cărbune, 
ianuarie s-a 

un preliminar ' 
tone.

linia

1986 ?
Planul a

eșalonat, în 
potențialul

'Urmare din pag. 1)

ia asigurării succeselor. 
Spun aceasta deoarece s-a 
dovedit și la noi în între
prindere, că o muncă bine 
planificată, 
tă și, mai 
tă asigură 
înfăptuirea 
propus. In 
ție, am acționat cu 
gență pentru perfecționa
rea planificării muncii în 
toate organizațiile de bază, 
obiectiv care la noi s-a 
materializat în alegerea 
celor mai adecvate teme 
de dezbatere, în creșterea 
combativității membrilor 
de partid, în promovarea 
eu fermitate a spiritului

bine orienta- 
ales, bine făcu- 
de fiecare dată 

obiectivului 
această direc- 

exi-

r
* '
I
I
I
I
I

critic și autocritic. • De 
fapt, exigența și răspun
derea stat două trăsături 
care pot fi considerate, fă
ră îndoială, ca definitorii 
pentru întregul colectiv 
oameni ai muncii de 
mina noastră".

Pe agenda de lucru 
comitetului do partid, 
organizațiilor 
momentul de 
ma prioritară 
realizarea în 
ții a planului 
de cărbune, i 
concentrează întreaga mun
că politico-organizatorică 
și tehnică. După cum sub
linia interlocutorul, la mi
na Bărbăteni au început 
să prindă viață măsurile

de 
la

de bază, în 
față proble- 

. o constituie 
bune condi- 
la producția 

obiectiv care

adoptate de adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii, măsuri 
care vizează perfecționa
rea activității de produc
ție pe anul 1986. Concomi
tent, o activitate intensă sa 
desfășoară pentru asigu
rarea forței de muncă ne
cesare acoperirii planului 
de extracție, pentru impli- 
carea mai profundă a ca
drelor tehnico-inginerești 
în mobilizarea forțelor u- 
mane și materiale la rea
lizarea sarcinilor pentru 
ridicarea întregii activi
tăți politice și economice 
la un nivel calitativ supe- 

’........... 1 ’ cu
ex-

rior, în concordanță 
cerințele planului de 
traeție pe 1986,

, COMISIE. Odată cu în-
! ceputul noului an, și-a 
J reluat activitatea Comisia 
I permanentă pentru comerț, 
| aprovizionare, industrie 
i mică, prestări de servicii 

și agricultură, de pe lîngă 
i Consiliul popular munici- 
i pal Petroșani. (M.BA 
j BILETE DE TRATA-
r MENT. Cei care doresc să

petreacă un concediu de 
odihnă plăcut și cu folos 
în primul trimestru din 
acest an se pot adresa fi
lialei O.J.T. din Petroșani, 
pentru a obține bilete de 
odihnă și tratament într-u- 
na din stațiunile balneo
climaterice din țară. (G.B.)

PE TRONSONUL 
DRUM 66A, dintre
câni și Lupeni, constructo
rii continuă lucrările de 
modernizare și betonare, 
în pofida condițiilor grele, 
de iarnă. Recent, a fost 
finalizată betonarea șose-

în

DE 
Uri-

wm « perspectivă clară 
pînă la sfîrșitul trimes
trului III. Pe măsură ce 
vor avansa lucrările de 
pregătiri și de deschideri, 
vom contura și sarcinile 
din ultimul trimestru al 
anului, cînd se prevede 
o creștere a producției 
zilnice în comparație ca 
celelalte trimestre.

— Ce lucrări de in
vestiții sînt prevăzute 
în 1986 ?
— Se prevede extin- 

exploată- 
lucrări .

ml 
de deschidere. Am 
măsuri prin care 
creșterea viteze- 
avansare atît la

derea zonelor 
bile cu 6500 ml 
de pregătire și 2600 
lucrări 
stabilit 
vizăm 
lor de 
lucrările de pregătire, cît 
și la cele de deschidere. 
Conșticnți de importanța 
sarcinilor ce ne revin 
.pentru a da țării cît mai 
mult cărbune, oamenii 
muncii din cadrul între
prinderii, întregul nostru 
colectiv vor acționa cu 
toată fermitatea și vor fa
ce totul pentru îndepli
nirea exemplară a sarci
nilor de plan din primul 
trimestru și din anul 1986.

1

. Mandatul ortacilor
< (Urmare din pag. 1)
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
i . 
I

„Clubul" conducători
lor auto care se declară 
dușmani ai alcoolului (în 
sensul că nu îl suportă 
în pahare, chiar și înain
te de a pleca în cursă), 
a sporit în cursul acestei 
Săptămîni cu doi profe
sioniști — Gelu Popa (31 
III! 3117. de la AUTL Pe
troșani) și Vasile Dan 
(31 JID 6043, de la 1ACMM 
Petroșani). Condiția de 
„admitere" în club — 
pierderea permisului de 
conducere i-a pus pe gîn- 
duri pe cei doi conducă
tori auto surprinși la vo
lan sub influența bău
turilor alcoolice. De a- 
cum, după spusele unui 
hîtrti, nu vor să mai au
dă 
va 
al

de alcool deeît 
fi combustibilul 
cailor putere.

MOKAI.A

cînd 
ideal

I.a eîte pericole se 
te expune un ciclist, 
întuneric, 
condițiile 
bilul este 
lei ? Vă 
loan Rus, 
ACM Petroșani, surprins 
într-o asemenea postură 
la ghidonul bicicletei sa
lo neccbjpată corespun
zător, în dimineața Zilei 
de 9 ianuarie.' Nu, nu a 
avut ghinionul să consti
tuie subiectul unui nedo
rit eveniment rutier, mo
rala pe această temă 
fost administrată 
„caschetele albe". Nu 
s-au luat caii do la 
cicletă, dar, spre 
țâre de minte amendă 

plătit.

poa- 
pe 

fără lumini, în 
în care carosa- 
aeoperit de po- 
poate lămuri 
macaragiu la

i-a 
de 

i
bi- 

învă-
tot

a

PREVEDERE

A circula în condiții 
vizibilitate reclusă, 
geamurile înghețate, 
seamn ă

de 
cu 

în- 
a transforma au

tovehiculul cu pricina în- 
tr-un pericol public. A- 
cest lucru nu l-au înțe
les Ion Rovența (2 I1D 
8136) și Ghcorghe

nu pînă la dez-

tinerii organizației U.T.C. 
nr. 6 TU l-au ales și pe 
loan Motău în funcția de 
secretar al organizației. 
Asemenea 
conduse de 
manj și cea condusă 
loan MotăU 
scurt timp, 
cele mai bune, 
trînd succese 
în producție cît și in ac
tivitățile specifice. Re
zultatele lor sint strîns 
legate de modul respon
sabil în care cei doi ti
neri, colegi de generație, 
știu să-și ducă la înde
plinire mandatul încre
dințat de ortacii lor.

Nea- 
goe (J GJ 3723), care au 
fost obligați să tragă pe 
dreapta, 
ghețarca completă a gea
murilor, ci pînă vor face 
dovada, prin examen 
special, că stăpînesc toa
te prevederile regula
mentului de circulație.

șeni, deci în colectivul de 
mineri care de cîțiva ani 

t pe primul loc în 
întrecerea socialistă. A- 
semenea colegului său de 
la Vulcan, și Ioan Motău 
s-a afirmat destul de re
pede în formația din ca
re face parte prin inter
vențiile în subteran, pen
tru soluționarea cu ma
ximă operativitate a pro
blemelor ivite la comple
xele mecanizate. Iată și 
o coincidență: ca o re
cunoaștere a priceperii 
și spiritului de inițiativă:

{mineri 
se află 
întrecei

I
organizației 

Antonie Gă- 
de 

a devenit, in 
una dintre 

înregis- 
deosebite

*
Duminică, 12 ianua

rie a.c., au dreptul să 
Circule autoturismele pro
prietate personală, înma
triculate sub număr I A
RĂ SOT.

i 
i.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

IERI, la Deva, a avut 
loc o întîlnire cu creatorii 
literari din întregul județ. 
Au fost prezenți membri 
ai celor 9 cenacluri lite-

din întreprinderi, institu
ții și școli.» (MB.)

a-
veste

în- rare din municipiul Petro-
Vul- 
pre- 
aso-

lei, pe distanța dintre Pre- 
parația Uricani (aflată 
construcție) și intrarea în 
Bărbăteni. (V.S.j

PATINOAR. O 
bună pentru cei care 
drâgesc patinajul : la 
can, lîngă Uzina de 
parare a cărbunelui,
ciația sportivă „Prepara
torul" a inaugurat un pa
tinoar. Avînd în vedere că 
și timpul este prielnic prac
ticării acestui sport, pati
noarul este deschis zilnic, 
între orele 9—12 și 
21,30. (Gh. O.)

16-

șani. S-a analizat activita- 
■ tea cenaclurilor literare 
din anul 1985. (Al. H.)

TOT DIN DEVA. Astăzi, 
în reședința județului, va 
avea loc bilanțul anual al 
gărzilor’ patriotice și de 
pregătire ă tineretului 
pentru apărarea patriei. 
Din Valea Jiului, partici
pă comandanți de centre

ORI AFARA, ori în 
tclierul reprezentanței „E- 
lcctronica" din Lupeni, am
plasat lîngă cinematogra
ful „Cultural", e totuna. 
Și asta din cauza calorife
relor care se încăpățîneăză 
să rămînă reci. Depanato
rul Silviu Jița ne-a spus 
că s-ar fi făcut săpături 
pe la conductele de agent 
termic, dar degeaba. Ca 
au de spus tovarășii de la 
EGCL ? (Gh. O.)

RENOVARE. Se lucres- j 
ză intens la renovarea să- I 
Iii de spectacol a clubului I 
din Aninoasa. Sala va a- I 
vea o capacitate de 300 de 
locuri și va permite orga
nizarea de spectacole de 
teatru, film, precum și alte 
manifestări 
cative. (Al.

politico-edu-
H.)

realizată deRubrică
Bujor MIRCESCU

I
I

I
I

activit.it
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Librăria „Ion Creangă» din Petroșani

0 adevărată „casă a cărții66
Imperativul activității consiliilor de conducere

0 nouă calitate a actului cultural-artistic
In toate âșezămintelo de 

cultură din Valea Jiului 
au loc ședințe ale consili
ilor de conducere ale clu
burilor muncitorești, pri
lej de analiză a activității 
desfășurâte în anul trecut, 
a calității manifestărilor 
politico-educative și cultu- 
ral-artistice. S-au desprins 
concluziile necesare unei, 
continue îmbunătățiri a ca
lității întregii activități în 
domeniul culturii și edu
cației. Ne propunem să a- 
bordăm pe larg problemele 
reieșite din dezbaterile care 
au avut loc, pe marginea 
dărilor de seamă, dezbateri 
la care au participat, ală
turi de membrii consiliilor 
de conducere, președinți 
de sindicat, secretari ai 
comitetelor U.T.C., pre
ședinți ai comitetelor oră
șenești și comunale de 
cultură și educație socia
listă, activiști din dome
niul culturii, cadre didac
tice, instructori de forma
ții artistice, animatori cul
turali.

I.a clubul muncitoresc 
din Petri la, darea de sea
mă a consiliului de con
ducere a reliefat faptul 
că, deși s-au realizat unele 
progrese față de ediția a
IV- a a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
rezultatele din ediția a
V- a, încheiată în 1985, nu 
au fost mulțumitoare. Ast
fel, din 14 formații înscri
se în ediția a V-a, 9 au 
ajuns în etapa județeană 
dar numai corul „Freamă
tul adîncului" a ajuns în 
etapa republicană, unde 
nu a Obținut nici o distinc
ție, iar grupul '„Raid-rack* 
și solistul instrumentist de 
muzică populară Ionel Co- ‘ 
za au ajuns pînă în etapa 
interj udețeană. Adăugăm 

Iu b i r e
In stînca dură-n care gînduri bat,
Și-n iarba cea senină, și-n zîmbctul de frunze 
Ești Patrie, în toate :■ dor prelung, 
înaltă trecere și nemurire
Iubirea noastră mai presus de fire.
Rază cu rază, demnitatea ți-o adun
Din griul ce se coace,
Din ochiul mamei, bun
Și-o prind deasupra inimii ca pe-o emblemă 
Patria mea, iubirea mea suprerrfă !

Cristina MANEA,
elevă, Școala generală nr. 5, Vulcan

Ex-libris de Voichița Bădeliță, laureată a Festi
valului național „Cîntarea României".

cei 18 membri ai fanfarei 
reunite a minerilor Văii 
Jiului, colectiv artistic care 
a reușit să obțină premiul 
I în etapa republicană, și- 
cam atît. '

Discuțiile purtate pe 
marginea dării do seamă 
au pus în evidență că se 
impune o îmbunătățire a 
stilului de muncă al între
gului consiliu de condu
cere, o antrenare în acti
vitate a tuturor membri
lor săi, fapt ce ar duce la 
creșterea calității mani
festărilor politico-educa
tive și cultural-artistice.

Așezâmintele de 
cultură la început 

de an

S-a apreciat că există reale 
posibilități ca în ediția a
Vl-a a festivalului, cele 15 
formații înscrise să obțină 
rezultate superioare. Sub 
aspect financiar, clubul a 
depășit planul de încasări 
eu 20 la sută iar la capi
tolul cheltuieli, s-au făcut 
economii de aproape 8000 
lei, ceea ce înseamnă că a 
avut o activitate financia- 

,ră bună. Pornind de la 
experiența anului 1985 s-au 
făcut propuneri de îmbu
nătățire a calității. O va
loare practică are propu
nerea cu privire la cu
prinderea în planul de 
muncă a unor acțiuni îh 
sprijinul producției, orga
nizate în cadrul „cabine
tului șefului de brigadă11, 
aflat în curs de amenaja
re. Dotat corespunzător, 
Cabinetul va găzdui întîl- 
niri săptămânale ale con

ducerii I.M. Petrila cu 
membrii brigăzilor de mi
neri.

Analiza desfășurată Ia 
clubul muncitoresc din Lu
nea a reliefat că, în cursul 
anului 1985 aici s-a mun
cit mai bine. In ediția a 
V-a. a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
clubul a avut înscrise 16 
formații, cea mai valoroa
să performanță fiind ob
ținută de grupul folk, pre
miul III în etapa republi
cană, la care putem adău
ga prezența a 6 formații 
în etapa interjudețeană și 
a încă 6 formații în etapa 
județeană. Sub aspect fi
nanciar, planul a fost rea
lizat în proporție de 150 
la sută. Tot în 1985 s-a 
realizat renovarea inte
riorului clubului.

Așa cum ne spunea to
varășul Gheorghe Cordea, 
președintele consiliului o- 
rășenese al sindicatelor, la 
Lonea există o deplină co
laborare între membrii 
consiliului de conducere, 
o unitate de decizie și ac
țiune, ceea ce constituie 
garanția succesului. In 1986 
clubul va trebui să fie 
mai prezent în viața minei, 
a orașului Petrila și a 
Văii Jiului. In ediția a 
Vj-a a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
se va pune accent pe ca
litatea formațiilor artisti
ce. Forțe umane sînt. Dacă 
adăugăm numeroasele ac
țiuni politico-educative 
întreprinse în sprijinul 
producției, vom avea o 
imagine mai clară a ceea 
ce înseamnă clubul Lonea 
pentru colectivul mineri
lor de aici.

In curînd, la Petroșani

Galeriile de artă
O mai veche dorință a 

artiștilor plastici amatori 
și profesioniști precum și 
a publicului iubitor de ar
tă, din municipiul nostru, 
este pe cale de a jse înde
plini. In noul cartier Pe- 
troșani-Nord se lucrează 
la amenajarea unui spațiu 
expozițional specializat, 
care să ofere condiții op
time pentru creatorii plas
tici din Valea Jiului și ju
deț pentru a expune din 
lucrările lor. Colaborarea 
dintre filiala locală a 
U.A.P. și constructori asi
gură dotarea „Galeriilor 
de artă11 cu tot ceea ce 
este necesar pentru a se 
realiza expoziții de calita
te. In afară de sala de ex
poziție, aici vor mai fi a-

Poșta
NICOLAE DUMITRU 

NIȚA, Petroșani: Aștep
tăm altceva. Oricum, E- 
minescu este „prea a- 
proape" de dvs. AUREL 
D. CIMPEANU, AU
GUSTIN Ț A N C A, 
ION SOCOL, FLORINA 
IONESCU : In limita spa
țiului disponibil, Creațiile 
dvs. vor apare, ȘTEFAN

Librăria „Ion Creangă11 
din Petroșani este astăzi 
poate cea mai căutată li
brărie din municipiti, atît 
datorită cărților pe care 
le oferă cititorilor cît și 
datorită activității de o- 
rientare promptă, eficientă 
a acestora de către cele 
cinci membre ale colecti
vului unității. In cele 18 
luni de cînd funcționează 
în modernul local din cen
trul municipiului, stocul 
de carte existent a scăzut 
de la 2,3 milioane lei la 
1,5 milioane lei, în paralel 
cu vânzarea noilor volume 
intrate în librărie. Acest 
lucru a fost posibil ca ur
mare a preocupării per
manente a celor ce mun
cesc aici pentru ca toți 
cei interesați să poată a- 
vea acces corespunzător la 
standurile de carte. Numai 
în 1985 librăria a avut 61 
de repartiții de carte cu 
circa 40 de titluri fiecare, 
eeea ce însumează peste 
2400 de titluri. Ca urmare 
firească, planul a fost de
pășit cu 12 la sută.

A intrat în obișnuință 
organizarea de vitrine de 

menajate ateliere de crea
ție precum și, un magazin 
de desfacere. Așteptăm cu 
viu interes inaugurarea lo
calului și prima manifes
tare culturală ce va fi 
găzduită în acest frumos 
cadru.

Printre cei care vor be
neficia de avantajele unui 
spațiu expozițional specia
lizat se numără atît mem
brii filialei Deva-Petro- 
șani a U.A.P. cît și artiștii 
plastici amatori afirmați 
în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României". 
„Galeriile de artă" vor con
stitui — sîntem siguri — 
unul dintre punctele de in
teres artistic și turistic ale 
municipiului nostru.

paginii
SLEZER, Petroșani: în
vățat!, mai întîi, grama
tică. ' CONSTANTIN T.V 
BARAN, Vulcan: Deo
camdată, nu ! S. NEM- 
ȚEANU, Petroșani : Ci
tiți, m ; multă literatură. 
ANONIM, Petrila: Ano
nimă e și poezia dvs. 
VIRGINIA DOBRESCU, 

carte aș'a cum a fost cazul 
color dedicate mărețelor 
evenimente ale anilor 1984 
și 1985,’. Congresul al XIII- 
lea al partidului, Congre
sul științei și învățămîn- 
tului, Zilelor de 1 Mai, 8 
Mai, 23 August, centenaru
lui Livid Rcbreanu.

O atenție aparte se a- 
cordă sectorului cuprin- 
zînd cursuri universitare, 
sectorul care este de un 
real sprijin tuturor tine
rilor, studenți la Institutul 
de mine. Este bine că nu 
se uită nici un moment eă 
municipiul Petroșani este 
centru universitar. De a- 
semenea, în librărie, toți 
cei care muncesc în do
meniul mineritului au po
sibilitatea de a găsi lu
crări noi, de specialitate, 
cartea devenind astfel un 
real sprijin al producției.

Preocupîndu-se de ex
tinderea permanentă a ac
tivității, librăria a colabo
rat, în cadrul acțiunii 
„Cartea, la locul de mun
că", cu minele Valea de 
Brazi, Petrila, cu spitalul 
municipal și școlile gene
rale nr 1 si 6 din Petro

Aspect din librăria „Ion Creangă" Petroșani, 
Unde cititorii pot găsi cărțile preferate.

Foto: Ovidiu PĂRĂIANU

Turneu artistic
„Cîntec drag din plai de dor“
Sub acest generic, forma

ții artistice ale clubului 
sindicatelor din Petrila în
treprind, începînd de ieri, 
un turneu în orașele și 
comunele județului Hune
doara. Vor fi prezenți pe 
scenă taraful clubului, di
rijat de Ionel Coza. inter- 
preții de muzică populară 
Maria Cerna, Gabriela Stă- 
noi, Aurora Răscolean și 
Cornelia Surd, Ionel Coza 
și Enache Brînzea, soliști 
instrumentiști. In calita
te de invitați vor partici
pa Drăgan Munteanu, in-

Vulcan : Scrisoarea dv. 
ne-a sosit tîrziu. Aștep
tăm altceva. ION ZA- 
MECZ, Petrila : Trimiteți 
materiale pe adresa re

dacției. DANA NICOLAE,
Vulcan : Ayem nevoie 
de amănunte. Altfel nu 
vă putem ajuta. SIMO
NA TRIPON, Petroșani:
Adresează-te profesoru
lui de limba română. 

șani. Cu viu interes au 
fost primite expozițiile de 
carte de? la Teatrul de 
stat „Valea Jiului11 și Casa 
de cultură, deschise cu o- 
cazia evenimentelor cul
turale ale municipiului.

In acest an — ne asigu
ră șefa librăriei, Lucia 
Stan — se vor .deschide 
noi standuri Ia întreprin
derea de tricotaje si 
1PSRUEEMP. Se va des
chide o nouă perspectivă 
colaborării cu Inspectora
tul școlar, în paralel cu 
organizarea unor acțiuni 
deosebite în cadrul „Zile
lor cărții pentru femei", 
„Zilelor cărții pentru co
pii", „Zilelor editurilor", 
ș.a.

Realizări valoroase, preo
cupări exigente sporite pen
tru 1986. Oricare dintre 
noi, tineri, vârstnici, indi
ferent de profesie, găsim 
în librăria „Ion Creangă* 
cărțile pe care le dorim, 
alături de o atmosferă eu 
adevărat propice actului 
de cultură.

Cititorii sînt aici intr-o 
adevărată „casă a cărții".

terpret al folclorului mu
zical pădurănesc, Dumitru 
Constantin, solist al an
samblului artistic „Rapso
dia română" din București, 
mesager al cîntecului bănă
țean, Viorica Flintașu, bi
necunoscută interpretă a 
folclorului muzical biho
rean. Li se va adăuga Li- 
viu Oros cu savuroasele 
sale glume. Prezentarea 
spectacolului este asigura
tă de actorul Corvin Alexe, 
iar regia artistică este sem
nată de Aurel Hlușcu, di
rectorul clubului din Pe
trila. Vor fi susținute spec
tacole în Livadia, Baru 
Mare, . Lonea, Vulcan, 
Cimpa, Petrila, Sălașul de 
Sus, Hațeg, Ostrov, Cîr- 
nești, Călan, Simeria, Cer
te j, Șoimuș, Glielar, Cin* 
ciș, Cerna, Dobra, Ilia, 
Vața, Brad, Gurabarza.

Pagină realizată
de

H. ALEXANDRESCU
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FILMENoul dialog la nivel înalt româno-iugoslav

i ■ O importantă contribuție 
la consolidarea relațiilor bilaterale

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Săptămîna nebu
nilor; Unirea: Provoca
rea dragonului ; Parîngul: 
Cursă infernală.

‘ BELGRAD 10 (Agerpres).
1 Consiliul Executiv Fede

ral al R.S.F. Iugoslavia a 
aprobat, în cadrul unei șe
dințe, informarea cu pri
vire la vizita oficială de te din tradiționalul . dialog

prietenie efectuată de pre
ședintele acestuia, țdilka 
I’laninț, în România, 
trivit agenției Taniug. 
apreciat că vizita face par-

Po-
s-a

iugoslavo-român la nivel 
înalt și a contribuit la con
solidarea relațiilor și la 
intensificarea 
bilaterale, îndeosebi 
plan economic.

LONEA : Un comisar 
acuză.

colaborării
pe VULCAN — Luceafărul:

Căpitanul răzbunării.

organizează în data de 23 ianuarie 1986 
concursuri pentru ocuparea următoarelor 

posturi :

director econoniic-gospodăresc 
laborant

electrician categ. 3—4
•6

post tehnician, catedra exploatări

post 
post 

post 
post

Noi luări de poziție împotriva acțiunilor 
ostile anti libiene

LUPENI — Cultural :
Aripi de zăpadă.

URICANI: Vulcanul.

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
Agenția TASS a dat publi-

TRIPOLI 10 (Agerpres). 
Referindu-se la sancțiu
nile economice hotărîte re- cității o declarație în care 
cent de președintele Ro- se arată că, pronunțîndu-se 

j nald Reagan împotriva ță- în sprijinul poporului 
rii sale, conducătorul Ma
cii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei A- 
rabe Libiene Populare So
cialiste, colonelul Moam- 
mer El'Geddafi, a apreciat 
— în cadrul unei confe
rințe de presă — că ele

' nu vor avea nici un efect suveran. Asemenea acțiuni 
asupra Libiei, subliniind 
că măsurile S.U.A. sînt de
zaprobate de comunitatea 
internațională.

• Moammer El Geddafi a 
dezmințit implicarea Libiei 
In atacurile de la 27 de- 

j.J..cern brie, de pe aeropor tu- 
, rile din Roma și Viena, și 

și-a reafirmat sprijinul fa- 
, ță de lupta poporului pa

lestinian, adăugind că ța- 
, ra sa nu este răspunzătoa- 

re pentru actele cU carac
ter individual. .

...... ■ - . . -----‘ li ------ ----
bian. Uniunea Sovietică documentul 
condamnă în modul cel 
mai hotărît campania os
tilă antilibiană declanșată 
de S.U.A. și Israel, sanc
țiunile economice și pregă
tirile militare demonstra
tive împotriva acestui, stat

nu pot fi calificate altfel 
decît drept Un pericol la. 
adresa păcii și securității, 
;;

ROMA 10 (Agerpres). In
tr-o declarație privind si
tuația creată în 
Mării Mediterane, 
țiunea Partidului 
nist Italian respinge „orice 
tentativă de a atrage Ita
lia în aventuri militare".

nu numai în bazinul me
diteranean, ci și dincolo' 
de limitele Iui.

In cercurile conducă
toare sovietice — relevă 

- se așteaptă 
ca în S.U.A. să prevaleze, 
judecata sănătoasă asupra 
realităților existente și să 
se evalueze în mod serios 
consecințele periculoase la 
care, poate duce continua
rea politicii lor față de 
statul libian sliveran, să 
se dea dovadă de acea 
cumpătare pe care6 aș
teaptă popoarele lumii.

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

TV

regiunea
Direc-
Comu-

evidențiază 
de ' către ța- 

occidentale

☆ ☆
Documentul 
că recurgerea 
rilej Europej
la sâncțiuni economice îm
potriva Jamăhiriei Libiene 
„nu ar duce decît la o no
uă agravare a situației de 
tensiune" — informează a- 
genția ANSA.

— 1
— 1
— 1
— 1
— 1

miniere
— 2 posturi de bibliotecar cu studii 

perioare
— 1 post de tehnician, catedra mașini

miniere
De asemenea, încadrează direct sau prin 

transfer : ’
— 1 zidar

, 1 timplar
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

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

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

lăcătuș categ. 4

su-

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă. 
(parțial color).

— Gala desenului 
mat.

- — Șah. • -
— Marile momente ale 

baletului.
— Oameni de la noi — 

melodii populare.
— Atlas muzical.
— Univers românesc. ' 
—■ Telesport.

Autograf
Săptămîna 
că.
Telejurnal,
Teleenciclopedia. 
(color).
Varietăți... 
tați.
(color).
Film artistic.
„AI șaselea".
(color). .
Premieră TV. 
duc-ție a 
lor -sovietice. -

22,(!6*Țelejurnal. :
22,10. Mondovision.

(color). , .
22,30 închiderea progra

mului. ,; .

14,45

muzlcal..
poli ti - ’

LA ȘFIR.ȘITUL anului
4986, datoria totală a Sue
diei se ridică la 596 mi
liarde coroane suedeze (a-

■ proximmativ 72,3 miliarde
*■ dolari), cu 61 miliarde co-
n roâne mai mult față

situația
cembrie

• statistici
‘ 'bilei tații

pă cum
temaționale de .presă.

• NUMĂRUL șomerilor se
■ ..;gi^ica în Olanda, la șfîrși-

tul lunii trecute, la ,737 500,
. .feprezentînd 15,2 la sută
din totalul forței de mun
că a țării, relevă statisti-

’ ,. cile publicate la Hâga și
' .. reluate, de agenția Asso

ciated Press.
POLEIA JAPONEZA a

âriuhțat că în 1.985 a cori-
•iii■■■■analaaaaaaaaaaaaaaaaiaiaaaaaaaaaaaaasaaaiaaaa

do 
existentă ,în de- 
1984, informează 
oficiale date pu
ia Stockholm, du- 
arată agențiile iri-

fiscal de la bandele și or
ganizațiile criminale din 
această țară un număr-re- 
cord, de 1767 pistoale — 
anul trecut fiind conside
rat un an cu o criminalita
te foarte ridicată și cu cel' 
mai mare număr de răfu
ieli în lumea răufăcători
lor. Potrivit estimărilor 
autorităților de resort ni
pone, în Japonia există în 
prezent circa 2 280 bande 
de răufăcători,- care tota- 
lizează 94 000. de membri. .

INSTITUTUL - național' 
al cafelei din Brazilia a- 
premiază -că, din Cauza ebn-.

edițiilor ' meteorologice de
favorabile, recolta dd ca
fea de anul acesta va fi 
cu 43,7 la sută mai redusă 
decît în 1985. Potrivit a- ț 
.gențici Taniug, această si- ; 
tuație va duce 
rea prețurilor 
la cafeaua din Brazilia. ;

DUPĂ CE timp de trei 
luni ''înregistrase un oare
care recul, șomajul a cres
cut din nou, în decembrie, 
în Marea Britanic. Totalul 
celor aflati în căutarea u- 
nui loc de muncă ’a ^sporit 
astfel eu 14 700. persoane, 
ajungînd la 3,13 milioane. 
Cifra reprezintă 13,2 lă 
sută clin forța de muncă 
a țării. Se precizează că în 
aceste calcule nu sînt. in
cluși absolvenții de școli.

la dublâ-
'de export

încadrează direct sau prin transfer
— un maistru atelier mecanic 
încadrarea se face conform Legii 12/1971 

retribuirea, conform Legii 57z 1971, repu
blicată.

Informații suplimentare la teltefon 43462 
—43822, interior 124,

19,45

20,35

Varie-

Pro-
ștudiouri- ■

SESgHîltfi

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea**

cu sediul în Petroșani, strada 30 Decembrie 
nr. 1A, încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer, următorul personal : >

— fochist calificat și autorizat 
pentru cazane de medie presiune, prin 
ÎSCIR Sibiu. Se primesc și pensio
nari.' ■■

• ’ / Condițiile de încadrare și retribuire .sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974, republicată.

’ '; Decizia unanimă a con
ferinței ministeriale de a- •> 
nul trecut de la Luanda; 
de a alege Harare ca loc 
de desfășurare a celei de-a 
8-a întîlniri la nivel înalț 
a țărilor nealiniate a con
stituit, înainte de toate, 
o reafirmare a hotărîrii 
mișcării de nealiniere dă 
a se consacra în mod deo
sebit eliminării ultimelor 

, vestigii ale colonialismu
lui și rasismului din sudul 
Af'-icii. ' ; '’d

Zimbabwe — una dintre 
țările din „prima linie" — 
a fost foarte frecvent țin
ta agresiunilor rasiste ca 
și a acțiunilor de destabi
lizare politică și de 
natură.

Intîlnirea la
a oamenilor de. stat

. cele aproximativ o

altă

nivel înalt 
din 

sută

care 
la 

septem- 
este neîndoielnic un 

a- 
Zim-

de țări nealiniate, i 
va avea loc la Harare, 
începutul lunii 
brie, 
semn de apreciere la 
dresa- țării-gazdă 
babwe — și a primului

Mică publicitate
fericire și tradiționalul '„La 
mulți- ani”, cu ocazia ma
joratului. (5655) ... i

PÂRINȚH și Loațl 
rează scumpei lor

" u’
irna

Bernhardt multă . sănătate,
ANUNȚURI DE FAMILIE

EReuniunea la nivel înalt 
nu se va limita probabil 
la lansarea unui avertis
ment în sensul că datoria 
externă în creștere a țări
lor în curs de dezvoltare 
și alte aspecte ale dezvol
tării’ sînt probleme econo
mico și politice, ci va lan
sa inițiative' noi, concrete 
pentru stabilirea unei noi 
ordini economice inter- 

■ naționale, '
Este în afara logicii ca 

în pragul sec. XXI — care 
urmează să aducă noi pro
grese omenirii, în tehno
logie și în alte domenii —• 
1000 de miliarde de dolari, 

preocupă în cel măi î na it o sumă cît datoria țărilor
grad majoritatea . omenirii 
— problemele păcii, secu
rității, dezarmării și dez
voltării.

și securitatea internaționa
lă — Va fi, foarte probabil; 
o temă centrală a întîlni- 
rii la nivel înalt a țărilor 
nealiniate. Se așteaptă să 
fie examinate și alte fo
care dc criză.

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA IUGOSLAVA TANIUG)

FÂMILIA dr. Cupșan Morar este alături de 
familia Rădoi Vaier la greaua încercare pricinuită 
de decesul fiului său și transmite sincere condo
leanțe. (5691)

ministru Robert Mugabe
. pentru- atașamentul ... lor 

consecvent la principiile 
autentice ale politicii de 
nealiniere, pentru care au 
optat chiar în timpul luptei 
pentru independență..;

Situația din sudul Afri
cii — politica rasistă și a- 
gresivă a Pretoriei ame
nință în mod serios pacea

. Este cert, totuși, .că reli- 
niurieă la nivel înalt de la 
Harare a nealîniaților va 
căuta în mod prioritar răs
punsuri problemelor-cheie, 
politice și economice, ale 
vieții internaționale care

în curs de dezvoltare. să 
fie cnejtuiți pentru arme.

(Agerpres)
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COLECTIVUL redacției ziarului „Steagul roșu", 
este alături de familia Rădoi, greu încercată prin 
pierderea prematură și dureroasă a fiului

VALERIU RĂDOI
Ii adresăm cele mai sincere condoleanțe.

Familia Buzaș Anton, anunță cu adincă durere 
încetarea din viață a scumpului lor fiu

FLORIN STURZA (24 ani)
Inmormîntarea va avea loc duminică, 12 ianua

rie, ora 11, de la domiciliu din Lupeni.
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