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adresată celor care i-au trimis mesaje 
de felicitare și urări cu prilejul 

aniversării zilei de naștere și a îndelungatei 
activități revoluționare

ANUL VIUL, NR. 10 387

Munca plină de dăruire a tuturor 
oamenilor, succesul unui colectiv

In ultima zi din luna tre
cută, la intrarea în schim
bul II, ne aflam în biroul 
maiștrilor din cadrul sec
torului I al I.M. Lupeni. 
Intrasem în acest birou 
pentru a face cunoștință 
cu o parte din minerii, lă
cătușii, electricienii, care 
în anul trecut, prin munca 
lor plină de dăruire au 
reușit să livreze, în plus, 
economiei naționale peste 
4500 tone de cărbune cocsi- 
ficabil. Rînd pe rînd, cîte 
unul intra în biroul maiș
trilor pentru a-și anunța 
prezența. Rămîneau în bi
rou numai șefii de schimb, 
pentru a li șe comunica si
tuația locurilor din mină,

La mina Livezeni, brigada condusă de Mircea Secrieru depune eforturi stă- 
ruitoare pentru urgentarea deschiderii noilor fronturi de lucru. In imagine, mi 
neri din schimbul condus de Constantin Gliga. Foto : Șt. NEMECSEK

Investițiile anului 1986

Mobilizare exemplară pentru punerea 
în funcțiune a preparatei din llricani

Printre obiectivele prio
ritare ale acestui an'sc nu
mără și preparația din U- 
ricani. Este un obiectiv ma
jor’ de investiții, cuprins în 
amplul program de crește
re a bazei de materii prime, 
de valorificare superioară 
a cărbunelui extras pentru 
cocs și șemicocs. Există te
meiuri pentru a afirma că 
termenul de punere în func
țiune, prevăzut pentru fi- . 
nele lupii iunie va fi res
pectat ? Iată tema între
bărilor adresate sing. Mir
cea Gheerghian, șeful bri
găzii de constructori care 
răspunde de finalizarea a- 
cestei importante . lucrări 
de investiții.
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unele pregătite pentru ar
mare, iar altele pentru puș- 
care. Am făcut cunoștință 
cu Spiridon Peagu și Petru 
Palatka, șefi de schimb în 
brigăzile conduse de Ion 
Divriceanu și Teodor Că- 
șuneanu, brigăzi fruntașe 
în anul trecut. Și în anul 
acesta ei sînt hotărîți să 
nu precupețească nici un 
efort pentru a-și realiza in
tegral sarcinile de plan. 
Chiar cînd maistrul îi men
ționa prezența în cartea 
de pontaj, electricianul Iu- 
liu Kocsik intervine : „Noi 
sîntem retribuiți după rea
lizările sectorului, așa că 
vom face totul pentru ca 
brigăzile să-și realizeze pla

— Tovarășe Gheor- 
ghian, cum s-au desfă
șurat lucrările de con
strucții și montaj în pe
rioada care a trecut din 
luna ianuarie ?

■— Datorită- măsurilor în
făptuite încă din toamna 
anului trecut, de asigurare 
a apei calde și a preîncăî- 
zirii butoanelor la baza de 
producție proprie din Băr- 
băteni, colectivul brigăzii 
noastre nu și-a întrerupt 
activitatea pe tot timpul 
care a trecut din iarna a- 
cestui an. Am reușit să tur
năm, în medie, zilnic,

Vidrei STRÂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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nul și în acest fel și secto
rul, care în anul trecut, prin 
rezultatele obținute, s-a 
clasat pe locul II în între
cerea • socialistă".

Nu peste mult timp, ră- 
mînem în prezența mais
trului energetic Constantin 
Fildan, care prin interme
diul telefonului dădea in
dicații în mină, unde apă
ruse un mic defect elec
tric. Toți care fuseseră în 
acest birou și nu mai erau 
ar um se îndreptaseră către 
lacul unde îi aștepta tre- 
nuțul. cu cărucioare pen-

Gheorghe SPINU

(Cont. în pag. a 2-a)

în conducerea politică a activității economice
Stil de muncă dinamic, eficient

• Ce învățăminte ați desprins din activitatea anului 1985 ? • Ce vă 
propuneți pentru perfecționarea muncii de partid în noul an ?

Secretarii de partid au cuvîntul

Spre o nouă calitate a muncii de partid
Intr-o mină fruntașă, cum 

este cea de la Paroșeni, fi. 
resc ar fi fost ca toate sec
toarele de producție să în
cheie anul 1985 cu rezulta
te bune, concretizate în 
tonp de cărbune suplimen
tare. Dar iată că lucrurile 
nu .stau chiar așa, anumi
te sectoare de producție 
rămînînd cu mult sub ni
velul producției planifica
te. A fost, de altfel, și mo
tivul desfășurării discuției 
noastre cu' secretarii comi
tetelor de partid de la do
uă sectoare cu rezultate di
ferite, sectorul I, un plus 
de 71 000 tone și, respectiv, 
sectorul II cu un minus 
măre fată de n:mv

Tovarășului N i c o 1 a e . 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
i-au fost adresate, cu pri
lejul aniversării zilei de 
naștere și a îndelungatei 
sale activități revoluționa
re, un mare număr de te
legrame, scrisori și mesaje 
de felicitare.

Cu cele mai alese senti
mente de . dragoste, de 
profundă stimă și înaltă 
recunoștință, oamenii mun
cii din patria noastră — 
muncitori, țărani, intelec
tuali, activiști de partid și 
de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncito^ 
rești, militari, tineri și vîrst” 
nici, în fapt, întreaga na
țiune — au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
calde urări de sănătate și 
fericire, de viață îndelun
gată și multă putere de 
muncă pentru a conduce 
țara și poporul român spre 
noi și luminoase împliniri 
pe calea progresului și bu
năstării, a înfăptuirii mă
reței opere istorice de edi
ficare a socialismului și co
munismului pe pămîntul 
României.

Mulțumind pentru toate 
aceste vibrante manifes
tări, tovarășul Nicolae

Peste 1000 
tone 

de cărbune 
suplimentar
Acționînd consecvent 

pentru materializarea 
prevederilor programu
lui de creștere supli
mentară a producției de 
cărbune, minerii inten
sifică preocupările pen
tru a răspunde prin fap
te de muncă vibrante
lor chemări ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, în vederea 
livrării unor cantități 
sporite de cărbune eco
nomiei naționale.

(Cont. în pag. a 2-a)

Virgil Cătălina, maistru, 
Secretarul comitetului de 
partid al sectorului I : „Dis- 
cutînd despre activitatea 
de ansamblu a organizației 
de partid și a sectorului 
pe anul 1985 trebuie să 
arătăm că ea s-a situat la 
un nivel calitativ superior, 
cele 71 000 tone extrase 
suplimentar reprezentând 
cel mai. bun criteriu de a- 
preciere. Aceste succese sînt 
consecința unui mod matur 
de a înțelege necesitățile 
planului de producție de 
către oamenii muncii . și, 
mai ales, a acțiunii hotărî- 
te a comuniștilor pentru 
situarea întregii activități 
la parametri calitativi su

Ceaușescu a adresat tutu
ror celor care i-au trans
mis telegrame și mesaje de 
felicitare, următoarea scri
soare :

„Transmit, pe această 
cale, cele mai calde mulțu
miri organelor și organiza
țiilor de partid, de masă și 
obștești, instituțiilor și or
ganizațiilor de stat, comu
niștilor, colectivelor de oa
meni ai muncii din toate 
domeniile vieții noastre e- 
conomico-sociale, tuturor 
acelora care cu prilejul a- 
niversării zilei de naștere 
și a îndelungatei activități 
revoluționare, mi-au adre
sat mesaje, scrisori și tele
grame de felicitare.

Consider toate aceste ma
nifestări ca o expresie a 
atașamentului profund și 
încrederii nețărmurite în 
eroicul nostru partid co
munist, în rîndurile căruia 
am militat și militez, de 
peste cinci decenii, pentru 
a sluji cauza bunăstării și 
fericirii poporului, a in
dependenței și suveranită
ții patriei, a făuririi socia
lismului și comunismului 
pe pămîntul României. In 
acest an în care Partidul 
Comunist Român împlineș

NICOLAE CEAUȘESCU

Natalitatea — o cauză pentru viitor

prima oară,

In drum spre mater- 
nitâteâ din Petroșani, 
reporterul se" gîndeă 
la ceh< citite și auzite des

pre femeile care nășteau 
pe cîmp, Ia vreme de sece
rat sau de prașilă. Gîndu- 
rile zburau la copiii lăsați 
„la capul locului** 1, dormind 
la vreo umbră, în timp ce 
mamele lucrau ogorul. I 
se povestise de anii '40, 
cînd, în fosta județeană 
Valea Jiului, erau doar doi 
medici care se ocupau de 
ocrotirea mamelor și a co- 

• Conferințe de dări de 
seamă și alegeri în organi
zațiile de sindicat.

• Oaspeți ai Văii Jiului 
— Aspirație către ideal.
. • Vă informăm.

" In pag. a 2-a ’

• Flori pentru un record.
• Bucuria anilor de mun

că.I :
• Recensămîntul anima

lelor domestice.
• Juristul vă răspunde.
• Atitudini — Nevoia de 

zîmbet.
In pag. a 3-a 

periori. Dar, pentru a a- 
junge la acest mod conști
incios de acțiune, comite
tul de partid, organizațiile 
de bază din cadrul secto
rului și-au intensificat ac
țiunile politico-educative 
și organizatorice, -orientîn- 
du-le cu predilecție spre 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de extracție de 
către fiecare brigadă, de 
către fiecare miner. In a- 
ceșt sens, un rol hotărîtor 
l-au avut dezbaterile din 

‘adunările generale de 
partidj care de fiecare dată 
au avut o tematică adecva-

Gh. CHIRVASÂ

(Cont, în pag. a 2-a) 

te 65 de ani de glorioasă e- 
xistență, manifestările de 
încredere și prețuire . ce 
mi-au fost adresate de
monstrează, încă o dată, 
că poporul nostru este ăs- 
tăzi mai unit și mai hotărît 
ca oricînd să înfăptuiască 
neabătut politica partidu
lui, mărețele programe re
voluționare de dezvoltare 
economică și socială a țării, 
de înălțare a patriei pe 
culmi tot mai înalte de ci
vilizație și progres.

îmi face o deosebită plă
cere să transmit. Ia rîndul 
meu, din toată inima, tutu
ror celor ce mi-au adresat 
asemenea mesaje și tele
grame, întregului nostru 
partid și popor, urări de 
noi și noi succese în mun
că și viață, în realizarea e- 
xemplară a prevederilor 
planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, în înfăp
tuirea hotărîrilor Congre
sului al XlII-lea al parti
dului, a mărețului program 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

Vă doresc tuturor, dragi 
tovarăși și prieteni, multă 
sănătate și fericire •!“.

copiii văd,

piilor. Vremurile acelea an 
apus de mult...

' A cum, în anii socialis- 
inului, cu deosebire -

» *duuă Congresul al 
IX-lea al partidului, grija 
față de mamă "și copil, fa
ță de natalitate — deveni
tă o cauză pentru viitor —■ 
s-a accentuat considerabil. 
Dacă în anul 1966, la Pe
troșani casa de nașteri a- 
vea doar 50 paturi, astăzi, 
noua și moderna materni
tate a Spitalului municipal 
cuprinde 140 paturi, plus 
70 pături pentru nou năs-

Mircea BUJORESCU

/ (Continuare în pag. a 3-a)
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Pornind de Ia rezultatele 
economice înregistrate în 
anul trecut, rezultate ce 
constituie consecința fi
rească a implicării organi
zației de sindicat în înfăp
tuirea indicatorilor econo- 
Biico-financiari, conferin- 
ța de dare de seamă și a- 

( fcgeri de la IFA Vîscoza 
; S-a constituit într-o adevă- 
; Cată tribună de dezbatere, 

membrii organizației de 
Sindicat abordînd pe larg 
{principalele probleme ce 

' au influențat asupra nive
lului realizărilor, precum 

i și prioritățile de acțiune 
cin acest an. A fost evi
dențiată experiența bună 
• organizației de sindicat 
in organizarea întrecerii 
socialiste, numeroasele ini- 

■ țiati ve muncitorești lansate 
In cadrul acesteia, din rin
gul cărora se desprinde în 
mod evident „Contul co
lector de economii al sec- 

' ției”, precum și multele 
împliniri din viața socială 
a întreprinderii.

Deși, din punct de vede
re al vieții de organizație, 
realizările sînt meritorii, 
discuțiile s-au axat în prin
cipal pe problemele princi- 

; pale ale producției din a- 
cest an, în care IF A Vîsco- 
za, prin intrarea în folo
sință a noii capacități de 
producție de 5000 tone fire 
pe an va trebui să produ
că la un nivel cantitativ și 
calitativ ridicat. S-au remar

Spre o nouă calitate a muncii
(Urmare din pag. 1)

cat în mod deosebit, pe par
cursul dezbaterilor, dorința 
membrilor organizației de 
sindicat de a găsi soluții 
optime de rezolvare a tu
turor aspectelor legate de 
noua . capacitate, preocu
parea asiduă pe care co
muniștii, toți membrii de 
sindicat o manifestă pen-

CONFERINȚE DE 
DĂRI DE SEAMĂ

ȘI ALEGERI
ALE ORGANIZAȚIILOR 

DE SINDICAT

tru atingerea nivelului de 
producție stabilit prin plan. 
Astfel, Ioan Strinu, Angela 
Gali, Victoria Croitoru, 
Maria Constantin, Olga 
Vasile-Bucși, Petrică Murg, 
în cuvîntul lor, pe lîngă 
problemele legate de pro
ducție, au insistat în mod 
deosebit asupra principa
lelor aspecte ale vieții de 
organizație, ale condițiilor 
sociale ce vor trebui re
zolvate în acest an, pre
cum și asupra activității 
cultural-artistice și sporti
ve din cadrul întreprinde-^ 
rii, subliniind necesitatea 
intensificării acestor ac
țiuni și atragerea unui 
mare număr de oameni ai 
muncii la practicarea lor.

cele legate de tectonica ză- 
cămîntului. Cumulate, toa
te acestea au dus la ne- 
realizarea planului de pro
ducție, ceea ce reprezintă 
pentru comuniștii secto
rului o mare neîm plinire 
în activitatea politico-or- 
ganizatorică. Căci, chiar 
dacă adunările generale de 
partid, învățămîntul poli
tico-ideologic și celelalte 
forme organizatorice s-au 
desfășurat în condiții nor
male, organizația de partid 
n-a reușit să obțină o mo
bilizare susținută a colec
tivului pentru ' realizarea 
planului. Aceasta atît ca 
urmare a neasigurării e- 
fectivelor și, de aici, a ne
asigurării plasării locurilor 
de muncă, cît și ca urma
re a menținerii unei stări 
disciplinare necorespunză
toare în cadrul sectorului. 
Este regretabil că mai a- 
vem și unii membri de 
partid cum sînt Dongo Zol- 
tan, Gheorghe Voinea și 
Aurel Nemeș, care au ab
sențe nemotivate. Va tre
bui ca în anul 1986, orga
nizația de partid să mani
feste mai multă exigență și 
mai multă responsabilita
te în luarea unor măsuri 
operative și de mare efi
cacitate pentru ca activita
tea să decurgă în condiții 
corespunzătoare. De altfel, 
luna aceasta am obținut un 
plus substanțial la produc
ția de cărbune, ceea ce 
creează premise favorabile 
îmbunătățirii continue a 
activității sectorului".

de bogată
De asemenea, în cadrul 

conferinței, vorbitorii Mir
cea Draga, Nicolae Sîrbu, 
ing. Artur Dărîngă, Dora 
Staicu, precum și ing. Ro- 
dica Tatulici, directoarea 
întreprinderii, s-au referit 
pe larg la necesitățile de 
intrare în folosirîță a noii 
capacități de producție, la 
prioritățile planului pe a- 
nul 1986, la necesarul de 
forță de muncă ce va tre
bui asigurat pentru acope
rirea efectivelor în noua 
capacitate, precum și la 
rolul și importanța ce re
vin organizației de sindi
cat în rezolvarea cu suc
ces a tuturor problemelor 
de producție și de viață de 
organizație ca și a propu
nerilor formulate de mem
brii de sindicat în cadrul 
conferinței.

In funcția de președinte 
al comitetului sindicatului 
pe întreprindere a fost re
aleasa tovarășa Angeliea 
Manea.

Gh. CHIRVASĂ

Munca plină de dăruire a tuturor
(Urmare din (tag. I)

tru transport personal de 
mină.

Pe cînd discutam cu 
maistrul energetic unele 
probleme^ legate de forța 
de muncă, apare îmbrăcat 
de mină șeful sectorului, 
ing. Andrei Senzaconi, Prin
tr-un salut mineresc, de 
„noroc bun" și cu un zîm- 
bet pe buze, descrețește 
fruntea maistrului, care 
era supărat de defectul e- 
lectric apărut în mină. 
„Nu-i nimic, Titele, cu ast
fel de lucru ne-am mai în- 
tîlnit și ne vom mai întîlni. 
Pe noi ne interesează a- 
cum urgentarea lucrărilor 
pentru noua vărsare de la 
orizontul 565. Cînd vom 
termina aceste lucrări ju
mătate din greutățile eu

(Urmare din pag. 1)

circa 60 mc de betoane. Ca 
urmare, putem aprecia că 
vom realiza sarcina de 
plan, de 12 milioane lei 
pentru ianuarie.

— Ce volum de lu
crări de construcții și 
montaje are de înfăptuit 
în 1986 brigada nr. 1 U- 
ricani ?

— Planul anual prevede 
un volum de lucrări în va
loare de 180 milioane lei. 
Pentru fiecare obiectiv din 
incinta preparației am în
tocmit cîte un grafic de e- 
xecuție, atît Ia lucrările de 
construcții cît și la cele 
de montaje. Dacă vom fi 
aprovizionați la timp cu 
materiale și utilaje, ter
menul de punere în func
țiune va fi respectat. In 
luna ianuarie, stocul de u- 
tilaje pregătite pentru mon
taj a fost redus considera

Cărbune 
suplimentar 

(Urmare din pag. 1)

La sfîrșitul zilei de 
marți, 4 februarie, șase 
întreprinderi miniere 
raportau o depășire â 
preliminarului cifrată 
la 1185 tone de cărbune.

• Cel mai mare plus 
— 667 tone — a fost în
registrat de minerii de 
la Lupcni, care în a- 
cest mod majorează la 
216 tone cărbunele ex
tras suplimentar în a- 
ceastă lună.

• Și I.M. Vulcan face 
pași fermi pe linia în
cadrării și depășirii sar
cinilor de plan. Supli- 
mentînd preliminarul 
zilei de 4 februarie cu 
169 tone de cărbune, 
minerii de aici înscriu 
pe graficul de producție 
al lunii un plus de 595 
tone de eărbune.

care ne confruntăm vor 
fi înlăturate. Iar cînd vom 
avea și un siloz colector, 
atunci nu vom mai avea 
stagnări privind evacuarea 
continuă a cărbunelui de 
la fronturile de lucru. E- 
vident că în aceste discuții 
aprinse nu puteam să nu 
intervenim.

—Tovarășe inginer, care 
este cheia succesului din 
anul trecut ?

— Munca plină de dărui
re și abnegație a tuturor 
oamenilor din sector, fie 
ei vagonetari, ajutori mi
neri, mineri, lăcătuși, . e- 

» eni emnaliști Ia 
puț sau maiștri și ingineri, 
care au știut să răspundă 
întotdeauna la chemările 

clorului roți oan iii din 
se lo< sir i minunați, dar 
cîțiva se detașează prin 

Mobilizare exemplară
bil. Cei 600 de oameni pre- 
zenți zilnic pe vastul șan
tier al preparației dove- 
iese p f iptj ' t jtiu 

să-și respecte angajamente
le.

— înțeleg că în ceea 
ce privește capacitatea 
de execuție a brigăzii nu 
sînt probleme deosebi
te. Dar cum vă sprijină 
beneficiarul și proiectan
tul general ?

■— Din experiența mea 
de peste 20 de ani de con
structor, cred că în perioa
da aceasta, cînd corpul 
principal al spălătoriei și 
Rotației a prins contur, be
neficiarul ar trebui să-și 
formeze nucleul cadrelor 
de conducere al prepara
ției, pe secții, care să ur
mărească îndeaproape mon
tajele, primele rodaje ale 
utilajelor pe întregul flux 
de preparare.

In ceea ce privește pro-

Oaspeți ai Văii Jiului

Aspirație către ideal
O lucrare dramatieă-ma- 

nifest, purtînd un mesaj 
zguduitor — piesa „De ce 
dormi, iubito ?“ de .Jos 
Vandeloo, dramaturg bel
gian contemporan. Inter
pretată de curînd, la Casa 
de cultură din Petroșani 
de actori ai Teatrului „Ion 
Vasilescu" din Giurgiu, pie
sa s-a impus printr-un text 
de excepțională valoare li
terară, un text cu adevarat 
militant, care analizează 
în profunzime înstrăina
rea individului într-o lume 
ostilă, sfîșiată de contra
dicții, o lume în care și cel 
mai curat sentiment, dra
gostea, își pierde frumuse
țea, devenind o stare me
canică, anostă.

Ieșirea din această lume 
este căutată eu febrilitate 

comportarea lor în muncă 
și societate, cum sînt mi
nerii Ion DivriCeanu, Vasile 
lușan, Ioan Benko, Ludo
vic Pall, Ianoș Șulumete, 
Teodor Cășuneanu, Gheor
ghe Căcău, Ștefan Patriciii, 
Vasile Pătringel, Ion Chio- 
reanu, Emil Suciii, Vasile 
Cocea, loan Balaș, Teodor 
Sămărtineanu, Petru Ga
bor și Mireeă Samoilă, E- 
xistă de asemenea în ca- 
drul sectorului nostru lăeă- 
Uiși-electrieieni cu o Înal
tă conștiință muncitoreas
că. Ei sînt Vasile Popa, 
Francisr ’-ic.,. și Stan Bre- 
zoianu, »,î ăitjși Radu Cio- 
ra, Ion Szilasi, Gavrilă 
Croitoru, luliu 1,oesik și 
Gheorghe Vrăbiescu. Bună 
organizare a muncii din 
at 1 trocul ne-a permis să 
desfășurăm o activitate e- 

ieetantul general, care este 
ICPM Petro ni ni sînt 
proble i <<• dl o . bite. S' 
‘ inite ir să et ‘s tato • pre
zenței lorlalți proie • c mți, 

: pentru clarificarea mai o- 
perativă a unor detali: de 
execuție din documentații, 
pe obiecte. Este vorba în 
primul rînd de reprezentan
ții ICPMN Cluj-Napoea. A- 
ceștia, pînă acum, au venit 
cam o dată pe lună pe 
șantier. De acum încolo 
este necesară prezența lor 
săptămînal, fiindcă ne a- 
flărn într-o perioadă deci
sivă, în care orice întîrzie- 
re în stabilirea soluțiilor 
de construcție contează 
mult.

— Există obiective ca
re condiționează nemij
locit punerea în func
țiune a preparației, dar 
care n-au fost atacate 
încă ?

■— După cîte știu eu, da. 

de cele două personaje, 
„EL" și „EA", oameni care 
pot fi întîlniți oriunde, pur
tînd cu ei calități și defec
te, luptînd pentru un ideal. 
Finalul, plin de măreție, o- 
fetă o soluție viguroasă, 
optimistă, aceea a victoriei 
finale, a' umanității asupra 
robotizării, în ciuda Înfrân
gerii de moment «. unui 
individ.

Dezinvoltura scenică, ra'- 
pide și subtile treceri de 
la un plan la altul al ac
țiunii, o gestică precisă, în 
sprijinul textului, iată cî- 
teva dintre calitățile prin 
care Anca Alecsandra, 
Mircea Crețu și Geo Dobre, 
interpreții piesei, s-au im
pus pe scenă.

H. DOBROGEANU

oamenilor
ficientă. Productivitatea 
muncii la nivel de sector 
a fost depășită cu 20 kg pe 
post, iar in abataje eu pes
te 30 kg pe post.

Intr-adevăr, anul trecut 
în cadrul sectorului I al 
I.M. l.ujxmi s-a muncit bi
ne, din șase brigăzi direct 
productive cinci și-au rea
lizat și depășit sarcinile de 
plan. Rezultate bune s au 
obținut și în cursul lunii 
anu e, cînd p.‘>. ,t j u

ti-a ’ i : «i bur e a fost 
de peste 51 • wne. înci a e 
brigăzi din totalul de șapte 
și-au realizat și depășit 
sarcinile de plan. Ui» colec
tiv care vrea să demonstre
ze și în acest cincinal ceea 
ce a demonstrat în einci- 
nas 11 trecut, di d și a real - 
zat și depășit sarcinile de 
plan. . :d;• <.■■■ ' ' .

Este vorba de funicularul 
eu dublă ramificație și de 
• a> aiul (oies tor »-a -e r vine 
1 ll'MM Petroșani, de o in
stalația de captare și a- 
duețiune a apei care revi
ne brigăzii TLHS din Cîm- 
pu lui Neag, de podul de 
■peste Jiu și triajul CFR, 
care revine ACCF Petro
șani. Lucrările n-au fost 
începute, în principal din 
cauză că nu sînt eliberate 
amplasamentele.

Evident, realizarea a- 
cestor obiective depășește 
competența brigăzii nr. 1 
Uricani. Dar constituie un 
grup de probleme ca
re necesită o serioa
să preocupare pentru be
neficiarul lucrării. Pentru 
punerea în funcțiune a a- 
cestui important obiectiv 
de investiții se impune de 
pe acum o mobilizare e- 
xemplară a tuturor facto
rilor de răspundere I

CINEMATECA. Cinema-

1 LITERARĂ. Reamintim 
I creatorilor literari din Va

lea Jiului că vineri, la ora
1 17, sînt așteptați la redac-
? ția ziarului. Sînt rugați să 
I aducă lucrări proprii, ne-
* publicate. (Al. H.)
I EXPUNERE. La compa

nia de pompieri din Petro
șani, mîine, începînd cu 
ora 15,30, va fi prezentată 
o expunere sub genericul 
„Pentru patrie și partid".

Expunerea face parte din 
ciclul de acțiuni politico- tograful „7 Noiembrie" din 
educative consacrate popu- Petroșani programează as- 
larizării documentelor ~ 
greșului al XIII-lea 
P.C.R. (Al. H.)

METEOROLOGICA, 
pă cum ne informa meteo
rologul de serviciu Ernest 
Sartori, ieri dimineață 
mercurul termometrului a 
înregistrat cea mai scăzută 
temperatură j minus 13 
grade la Petroșani și mi
nus 19 grade în Paring. In 
masivul Paring stratul de 
zăpadă măsoară 67 cm. 
(G.S.)

Con- tăzi, în cadrul cinematecii, 
al pelicula de succes „Ziua 

cea mai lungă". Filmul va 
rula de la orele 10, 13, 16
și 19. (G.B.)

VINATOREASCA. Ion 
Negoi, electrician în cadrul 
sectorului VIII al LM. Lo
nea, este un împătimit al 
vînătoarei. In noaptea de, 
30 ianuarie, stînd la pîndă 
în Botu Piscului, lîngă 
pîrîul Răscoala, a reușit 
o performanță cinegetică 
rar întîlnită : cu un foc de

Du-

armă a doborît trei lupi, cu 
al doilea al patrulea răpi
tor din șase cîți cuprindea 
haita. (I.V.)

ROCK. Azi, la orele 17 
șl 20, scena Casei de cul
tură a sindicatelor din Pe
troșani este gazda unor 
spectacole de Muzică rock, 
la realizarea i .ra își 
dau concursul cunoscutele 
formații „Iris" si 
(I.V.)

„SOLICITUDINE", 
sionarul Răducan
stantinescu, din Lonea, 
solicitat, vineri.

RIFF.

Pen- 
Con- 

a 
repararea

fermoarului unei cizme. De 
atunci, lucrătorii atelieru
lui de' reparații cizmărie 
nr. 79 din Petroșani îl în
tâmpină mereu cu îndem
nul „vino mîine". Păgubi
toare lipsă de solicitudine, 
care afectează veniturile, 
dar și prestigiul atelierului 
amintit. (I.V.)

DORINȚA. Sportul și-a 
cîștigat în bugetul de timp 
liber al tinerilor de la IFA 
Vîscoza Lupeni un loc bine 
conturat, întrecerile de te
nis de masă, șah și popice 
constituind principalele dis-

cipline practicate de un 
mare număr de băieți și 
fete. In intenția asociației 
sportive, pornind de la a- 
ceastă realitate, există de 
mai multă vreme afirma
rea unor autentice talente 
la cel puțin una din 
plinele cunoscute. Le 
succes ! (G.C.)

Rubrică realizată
Gheorghe OLTEANU

disci- 
dorim

de

yp informăm

tâ, cuprinzînd prioritățile 
de producție. Totodată, în 
direcția ridicării nivelului 
j^Olitico-ideologic al comu
niștilor, a creșterii gradu
lui de conștiință, învăță- 
«nîntul politico-ideologic 
de partid a constituit una 
dintre formele de mare e- 
ficiență, calitatea expune
rilor și dezbaterilor si- 
iuîndu-se la un înalt nivel 
de exigență. Pornind de la 
aceste rezultate obținute în 
•nul 1985, atît în activita
tea de producție eît și în 
viața de partid, comuniștii 
organizației și-au propus 
pentru anul 1986, menține
rea locului fruntaș ocupat 
în întrecerea socialistă, prin 
perfecționarea întregii ac
tivități productive, diver
sificarea formelor și mij
loacelor specifice de ac
țiune, întărirea rolului con
ducător al organizației de 
partid. Avem în cadrul sec
torului comuniști destoinici: 
Vasile Cojocaru, Gavrilă 
Mesaroș, Nicolae Crăciun, 
Simion Bîlbîie și mulți al
ții care dau garanția în
făptuirii cu succes a tutu
ror sarcinilor planului a- 
nual".

Marin Dobromir, secre
tarul comitetului de partid 
al sectorului II : „Nu cău
tăm să găsim neapărat o 
scuză pentru neîmplinirile 
anului 1985, dar obiectiv 
vorbind, pe lîngă necazu
rile pricinuite de unii oa
meni s-au mai adăugat și 
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Flori pentru un record
I Clipe emoționante... La 
| ieșirea clin șut in rampa 

puțului auxiliar de la mi- 
■; na Pafoșeni mare animă- 
■ fie. Mineri, maiștri, ingi

neri și tehnicieni, iar în 
primele rînduri conduce
rea minei și a sectorului 
II. Toate privirile sînt 
îndreptate spre colivia ca
re se oprește la cota 960. 
In acordurile fanfarei, 
primul care iese este chiar 
șeful de brigadă Nicolae 
Popa. II urmează șeful de 
schimb Aurel Dumitru și 
toți ceilalți ortaci din 
schimbul respectiv. Pio
nierii de la Școala gene

Preparatorii din Petrila 
au sărbătorit într-un ca
dru festiv, cu stimă ți 
considerație, pe unul din 
mai vechii oameni ai u- 
Zinei — maistrul princi
pal specialist Aurel Onea. 
Sărbătorirea a avut loc 
cu prilejul împliniri» a 
40 de ani de muncă neo
bosită, trăită eu demnita
te, cu ambiția și cu satis
facția datoriei împlinite.

După terminarea uce
niciei, la școala profesio
nală din Petroșani, a fost 
repartizat la preparația 
noastră, dovedindu-se de 
la început un muncitor 
harnic și priceput, plin 
de inițiativă. Tocmai pen
tru aceste merite a fost 
propus să urmeze școala 

Natalitatea-o cauză pentru viitor
«Urmare din pag. I)

rală nr. 6 din Vulcan, pre- 
zenți la eveniment s-au 
îndreptat spre cei care, 
rînd pe rînd, ieșeau din 
colivie, oferindu-le flori.

A urmat raportul bri
gadierului: „In schimbul 
1 de astăzi (marți, 4 fe
bruarie— n.n ), am rea
lizat e înaintare de 2,5 
ml, cu aproape un metru 
mai mult decît sarcinile 
planificate. Dorim ca re
cordul stabilit in luna 
trecută, cînd am realizat 
221 ml să nu rămînă nu
mai o amintire frumoasă, 
întreaga brigadă este 
hotărită ca lună de lună 

Bucuria anilor de muncă
tehnică de maiștri, după 
absolvirea căreia s-a re
întors tot in uzina noas
tră, I s-a încredințat co
ordonarea activității de 
preparare-spălătorie, a- 
poi a formației separație- 
descărcare, iar ulterior, în 
urma unui nou examen, a 
devenit maistru principal 
specialist în prepararea 
cărbunelui.

Prin sărbătorirea sa de 
eătre ortaci, Aurel Onea 
a trăit bucuria anilor de 
muncă, a datoriei împli
nite, a eforturilor perse
verente pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce 
ap revenit colectivului, 
preoeupîndu-se cu stă
ruință, în multe rînduri 
eu abnegație, pentru bu

Important este că, 
în toți acești ani ai 
înfloririi României 
socialiste, expresie a grijii 

pentru viitorul națiunii, au 
crescut calitatea asistenței' 
medicale, dotarea materia
lă și încadrarea cu perso
nal calificat la cele 3 ma
ternități din municipiul 
nostru. S-au îmbunătățit 
mereu condițiile do spitali
zare. La această oră în Va
lea Jiului există 4 medici 
primari, 5 medici specialiști 
și doi medici secundari în 
profilul obște trică-ginecO-
ldgie, precum și peste 50 
cadre medii. In sprijinul 
activității maternităților, 
în cele 4 dispensare de po
liclinică, dotate cu cabinete 
de specialitate se acționea
ză insistent pentru antre
narea medicilor de circum
scripții și a personalului 
medical de teren pentru 
luarea în evidență și dis- 
pensarizarea femeilor gra
vide, în colaborare cu spe
cialiști din alte domenii 
medicale, în asistența . fe
meilor cu risc obstetrical. 
Nu mai este demult o nou
tate asistența calificată în 
sălile de nașteri, de către 
medici de specialitate și 
moașe, cuj?articiparea me
dicilor pediatri și aneste- 
ziști reanimatori în cazurile 
„problemă". Și activitatea 
e mult mai complexă. E- 
xistă o evidență strictă a 
femeilor gravide, pe locuri 
de muncă, în paralel cu 
sporirea 'asistenței sociale 
din partea întreprinderilor 
și instituțiilor.

oate aceste dovezi 
I grăitoare ale muncii 
* asidue și responsabi

le . de creștere a natalității 
le-am . aflat, ieri, la mater
nitatea d.in Petroșani, care 
este un adevărat „centru 
metodologic" în Valea Jiu
lui. Este un „laborator" al 
vieții, locul unde copiii văd, 
pentru prima oară, lumina 
zilei, unde viețile nasc vieți... 

să realizeze avansări me
dii de aproximativ. 200 
ml, iar pînă la sfîrșitul 
anului să stabilim un nou 
record".

Strîngerile de mină, fe
licitările și frumosul pro
gram artistic oferit de 
grupul de pionieri în cin
stea minerilor destoinici 
care au stabilit în luna 
ianuarie un nou record 
de avansare la mina Pa- 
roșeni s-au constituit în- 
tr-un cald simbol al a- 
pvecierii de care se bucu
ră fruntașii lucrărilor din 
subteran. (G.B.) 

na desfășurare a proce
sului de preparare, func
ționarea optimă a insta
lației, pentru calitatea 
cărbunelui livrat benefi
ciarilor.

A fost mereu la datorie, 
fie zi, fie noapte, cînd a 
fost nevoie de el. a fost 
un om de bază al prepa- 
rației, un bun meseriaș, 
care s-a ocupat cu răb
dare de formarea noilor 
cadre ale uzinei.

t'elicitîndu-l pentru me
ritele deosebite, tovarășii 
de muncă i-au urat un 
călduros „La multi ani>“, 
cu sănătate și bucurie.

Marin ici STROIE, 
corespondent, 

preparația Petrila

l

I-a venit cuiva în minte 
să facă o statistică ono
mastică la magazinul ali- 
Wîentar cu nț. 150 din 
Petrila. Șase Vioriei, deci 
eu prenumele Viorica: Vie- 
ru, Buhuș, Simion, Boglea, 
Rus și Bogdan, șase Mării: 
Cuc I, Cuc II, Petrean, 
Felvinczi, (Marilena), Pă- 
trui (Mariana), Păsărică, 
trei Elene: Maglieru, But- 
naru (Ileana), Rad, o Sil
vie Țabără și doi bărbați : 
Ion Bușdiu, șeful, și Mir
cea Baia. 18 lucrători co
merciali, majoritatea fe
mei, în căutarea unui con
sens în ceea ce privește 
condiția profesională — să 
facă din unitate un vad co
mercial respectat, al bunei 
serviri. Zîmbetul profe
sional mai pălește cîteo- 
dată în fața atitudinii ne
civilizate a unor clienți,

NEAGU EMIL, Petrila i 
Intrucît nu cunoaștem 
vîrsta fiicei- dv., prezentăm 
dispozițiile din Legea nr. 
26/1967 pe baza cărora pu
teți cunoaște răspunsul la 
problema ce vă interesează. 
Astfel art. 1 (2) prevede t 
„Pentru tinerii în vîrstă 
de pînă la 18 ani, durata 
concediului de odihnă este 
de 18—24 zile lucrătoare, 
diferențiată în raport cu 
vîrsta lor, după cum ur
mează : pînă la 18 ani .—> 
24 zile lucrătoare; de la 
16. la 17 ani — 21 .zile lu
crătoare; de la 17 la 18 ani 
-i- 18 zile lucrătoare". Art. 
4 din aceeași lege precizea
ză că la stabilirea duratei 
concediului tinerilor . în

Dialog deschis între 
recenzori și crescători

Acțiune deosebit de im
portantă, cu implicații ho
tărâtoare pentru dezvolta
rea zootehniei, aprovizio
narea populației și a unor 
sectoare ale industriei cu 
produse animaliere, recen- 
sămîntul animalelor domes
tice continuă în toate lo-‘ 
calitățile Văii Jiului.

In ziua de 3 februarie, 
recenzorii Luiza Drăgan, 
lucrătoare în cadrul Con
siliului popular munici
pal, Ovidiu Medrea, econo
mist la Cooperativa meș
teșugărească „Unirea" și 
Viorel Lucoi, strungar la 
Fabrica de morărit și pa
nificație Petroșani, au con
tinuat înregistrarea anima
lelor existente în sectorul 
de recensămînt nr. 8 — 
Slătinioara, din Petroșani. 
I-am însoțit, din dorința de 
a consemna cîteva amănun
te. '

Deplasarea echipei de 
recenzori de la o gospodă
rie țărănească la alta, pe 
dealurile Slătinibarei, în 
decorul și asprimea acestei 
ierni, a fost presărată cu 
numeroase urcușuri, cu 
multe alunecări, dar toate 
au fost învinse. Vizitele la 
toate gospodăriile au fost 
amănunțite, iar dialogul 
dintre recenzori și crescă
torii de animale dominat 
de seriozitate, corectitudi
ne, la obiect După ce au 
fost înregistrate animalele 
declarate de 65 din cele 
120 de gospodării cîte nu

mai izbucnesc uneori scene 
„tari", totuși caietul în ca
re se înscriu sesizări și re
clamați! este imaculat, re- 
prezentînd un blazon invi
diat de multe unități co
merciale similare. Un sin-
gur „of" colectiv al celor 
18 lucrători comerciali — 
cum nu există condiții de 
depozitare a ambalajelor, 
ar fi cazul ca ICRA să 
aibă în vedere și această 
autoservire, cu alte cuvin
te să nu mai lase uneori 
luni în șir munții de am
balaje supuse degradării 
sau chiar dijmuirii de că
tre indivizi certați eu le
gea. Sperăm ca apelul lor 
să fie receptat.. Astfel ca 
cele șase Vioriei, șase Mă
rii, trei Elene, ceilalți, co
legi de muncă să fie me
reu cu zîmbetul pe buze. 
(LV.) ' .

Juristul vă răspunde
vîrstă de pînă Ia 18 ani se 
ia în considerare vîrsta pe 
care ei au avut-o la 1 ia
nuarie a anului calenda
ristic respectiv. Deoarece 
încadrarea a avut loc în 
anul 1984, iar vechimea de 
11 luni pentru a putea fi 
acordat concediul împli
nit în 1985, trebuia să i se 
acorde numărul de zile la 
care avea dreptul în 1985, 
adăugîndu-se zilele de con
cediu corespunzătoare tim
pului lucrat în anul 1984. 
Punem și ipoteza că ar fi 
avut la 1 ianuarie 1985, 

,18 ani împliniți, situație 
în care pentru acel an a- 
vea dreptul la. 15 zile lu

mără sectorul de recensă
mânt nr. 8, în ziua prezen
ței noastre pe teren, a ve
nit fîndul gospodăriei lui 
loan Bîrlida, situată în
tr-un punct în care dealu
rile Slătinioareî sînt de
numite Chinoasele. La în
trebarea: „Cîte animale 
aveți ?“. răspunsul a ve
nit prompt, cert: „După
cum ați văzut, am două 
vaci cu lapte, două juninci 
și trei vițele mai tinere, în 
total șapte capete bovine. 
Mai am doi purcei, un cal 
și cinci păsări". Recenzo-

mwinimiiiHiiiHimii

Recensămîntul 
animalelor 
domestice

lllUHHIIIUIHmiHlH'KOin

rii au completat și înmînat 
pe loc formularele cerute. 
Modul în care se prezentau 
animalele, recomandau un 
harnic crescător.

In timpul scurtei discu
ții purtate, gazda a infor
mat că în anul 1985 a con
tractat și a predat un tău
raș de 350 kg, un porc de 
peste 100 kg și o însemna
tă cantitate de lapte. „Pen
tru anul acesta — a com
pletat Maria Bîrlida —, am 
contractat o vacă' și lapte
le de la două vaci mulgă
toare" — adăugind că, de 
cînd se știe, a avut ca preo
cupare creșterea vitelor. Fo
losind prilejul ivit, loan 
Bîrlida s-a interesat ce 
are de făcut pentru a be
neficia de pensia ce se a- 
cordă celor ce contractea
ză și predau statului ani
male și produse animalie
re. A fost îndrumat com
petent asupra primelor de
mersuri,

Aflăm de la organele de stat
AMNEZIE

In statul de funcțiuni, 
Marin Boberca și Gheor- 
ghe Armeana figurează ca 
paznici Ia I.M. Aninoasa, 
dar, într-una din zilele 
trecute, la locul de muncă 
n-au fost de găsit. Sanc
țiunile aplicate au darul 
să le aducă aminte care le 
sînt de fapt obligațiile de 
serviciu.

PROVERB

Cine se aseamănă se a- 
dună ; Martin Bogdan și 
Nela Milas din Vulcan și-au 
dat mîna pentru a comite 
diverse matrapazlîcuri. Re
cent, ei au fost depistați ca 

crătoare la care bine înțe
les, se adaugă cele din 
1984.

PATAKI PIROSKA A- 
NA, Lupeni : Conducerea 
IFA Vîscoza nu a procedat 
corect stabilind în sarcina 
dv. plata cheltuielilor de 
școlarizare, în condițiile 
în care nu a răspuns soli
citării de a vă reprimi. Nu 
este obligată. să aștepte, 
pînă ce împlinește: copilul 
7 ani, femeia care a între
rupt serviciul pentru creș
terea și îngrijirea acestuia. 
Urmează să solicitați de 
la unitate restituirea su
mei plătite cu acest titlu 
de către dv., deoarece o-

Au fost înregistrate, Tn 
continuare,.animalele de
clarate de Marcu Belei i 
o vacă cu lapte, două vițe
le tinere, un tăuraș, opt 
oi, trei berbeci, cinei miei, 
un porc, doi cai și cinci pă
sări; Traian Gălățan : opt 
bovine, 40 ovine și un cal; 
Petru Bălan Gălățan : șase 
bovine, 15 ovine, o scroafă 
cu 10 purcei, șase păsări. 
La o gospodărie din zona 
Chinoasele a fost întîlnită 
țăranca Maria Neag, din 
localitatea Coasta, aparți
nătoare orașului Petroșani. 
Numărul de animale de
clarate de ea (pentru co
misia de recenzori din 
Coasta) recomanda o pri
cepută crescătoare : două 
vaci cu lapte, o junincă de 
doi ani, două vițele sub 
doi ani, o vițea sub un an, 
24 ovine, un cal. In 1985 
familia lui Dumitru Neag 
a contractat și a predat 44 kg 
de lînă, un porc, o bovină 
bătrână, două oi și 800 1
lapte, iar pentru acest an 
a contractat un tăuraș, un 
porc, lînă, lapte. Maria 
Neag și-a exprimat însă 
unele reproșa:’ față de fe
lul cum i-au fost onorate 
cantitățile de furaje la 
care a avut dreptul pentru 
animalele și produsele a- 
nimaliere predate, și do
rința de a i se oferi posi
bilitatea să cumpere la 
prețuri legale unele furaje 
concentrate de care are ne
voie în unele perioade.

înregistrarea efectivelor 
de animale, însoțită de 
dialogul direct, deschis și, 
prin aceasta, rodnic, din
tre recenzori și crescătorii 
de animale din Slătinioara 
a continuat atît luni, 3 fe
bruarie ă.c., cît și în Urmă- 
toarele zile de recensămînt.

Toma țAțÂRCA

autorii unei tîlhării în 
dauna avutului particular.

„ISPRAVĂ"

Daniel Gheorghiu (18 
ani), Nicolae Safta (18) și 
Gelu Dobre (15) din Petro
șani, au furat, în noaptea 
de 11—12 ianuarie ă.c., do
uă damigene cu 100 kg vin. 
A fost un aldămaș cam 
scump al drumului pe care 
au apucat-o. Ce-au avut de 
zis părinții, cînd au aflat 
despre isprava odraslelor 
lor ?

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

bligația persoanei este de 
a respecta contractul de 
școlarizare, iar despăgubi
rile se plătesc unității nu
mai dacă din vina sa nu îl 
respectă. Referitor la in
demnizația pentru conce
diul de odihnă, de aseme
nea, nu s-a procedat legal 
dacă ați fost obligată să d 
restituiți. In acest sens sînt 
dispozițiile art. 19 (5) din 
Legea nr. 26/1967. Pentru ’ 
ambele situații aveți drep
tate, în condițiile în care 
se confirmă cele relatate, 
în Sensul că întreruperea 
serviciului a intervenit pen
tru motivul creșterii și în- 
”~ijirii copilului sub 7 ani.

Ilie ȘERBAN, 
jurist.

cuți. La Vulcan, easa de 
nașteri avea, în 1966, doar
8 paturi, astăzi maternita
tea are 50 paturi, la Lu- 
peni a crescut, de aseme
nea, cu 30 numărul patu
rilor. Sînt doar câteva ci
fre, dar semnificația lor 
este limpede ca apa râuri
lor de munte...

a maternitatea din 
Petroșani e liniște, 
se veghează somnul

adine al noilor născuți. In
tr-un cabinet stăm de vor
bă-cu medicul Ioan Radu
lescu, șeful secției, un om 
calm, cu gesturi și vorbe 
măsurate, care ne convin
ge că, în specialitatea ob- 
stetrică-ginecologie se lu
crează fără încetare, cu o 
deosebită răspundere pro
fesională și umanitară. A- 
flăm că, în Valea Jiului, 
natalitatea a crescut an de 
an. Dacă în 1984 se înre
gistrau 18 nașteri la 1000 
locuitori, în 1985 numărul 
acestora a crescut la 19,4. 
La Lupeni, spre exemplu, 
creșterea a fost de Ia 15,6 
la 18,1, la Vulcan de la 
15,6 la 18,9 nașteri la 1000 
locuitori. Un alt „indicator" 
al creșterii natalității — 
spdrul natal — a crescut, 
în Valea Jiului, de la 10,7 
Ia 11,08, cu deosebire la 
Vulcan și Lupeni. Dacă în 
1983, Ia maternitatea din 
Petroșani se nășteau 1100 
copii, în 1985, numărul a- 
cestora a crescut la 1430. 
In ianuarie 1985 s-au năs
cut 120 copii, în aceeași 
lună a anului 1986, . aici 
au văzut, pentru prima oa
ră, lumina zilei 155 copii. 
Dar și acestea sînt doar 
cîteva cifre...: .
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Declarația Agenției Române
de presă

| 'Agenția română de pre- 
să „Agerpres11 este împu
ternicită să declare urmă-' 
toarele :

Deturnarea de către a- 
vioane militare, israeliene a 
avionului libian de pasa
geri pe ruta Tripoli-Da- 
masc și obligarea acestuia 
să aterizeze în Israel consti
tuie un act inadmisibil de 
încălcare gravă a normelor 
și convențiilor internațio
nale, a relațiilor dintre 
state.

Opinia publică din țara 
noastră condamnă cu ho- 
tărîre asemenea acțiuni de 

, piraterie care pun în peri
col siguranța traficului ae
rian și viața pasagerilor, 
generînd stări de tensiune 
și încordare, ce pot avea 
urmări deosebit de grave 
pentru pacea și securitatea 
întregii lumi. Organizațiile 
internaționale, opinia pu
blică mondială trebuie să 
ia poziție hotărîtă împotri
va unor asemenea practici

„Agerpres"
periculoase ce sfidează cole 
mai elementare norme ale 
dreptului internațional, să 
acționeze pentru adopta
rea de măsuri hotărîte care 
să pună capăt cu desăvîrși- 
re unor astfel de acte ce 
nu pot fi admise, sub nici 
un motiv, în viața interna
țională. Este necesar să se 
facă totul pentru a se asi
gura deplina securitate a 
zborurilor, respectarea re
gulilor de navigație aeria
nă, a tuturor normelor care 
reglementează raporturile 
dintre state !

In spiritul politicii sale 
consecvente de pace și co
laborare, România s-a pro
nunțat și se pronunță ferm 
pentru eliminarea oricăror 
acte de forță și amenințare 
cu forță în relațiile inter
naționale, pentru soluțio
narea numai și numai pe 
calea politică, a tratative
lor, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state.

încheierea lucrărilor reuniunii 
de la Lusaka

LUSAKA 5 (Agerpres). 
După două zile de dezba
teri, în capitala Zambiei 
au luat sfirșit lucrările reu
niunii țărilor africane din 
„prima linie11 și a delega
ției ministeriale a Comuni
tății Economice (Vest-) Eu
ropene (CEE), consacrată 
analizei comune a situației 
critice din sudul continen
tului, ca urmare a politicii 
de apartheid din R.S.A. și 
a acțiunilor provocatoare 
și de ingerință ale guver
nului de la Pretoria în re
lațiile cu statele africane 
vecine. Comunicatul final 
dat publicității subliniază 
importanța exercitării de 
presiuni internaționale a- 
supra R.S.A. în vederea „e- 
liminării sistemului de a- 
partheid prin mijloace paș
nice, în interesul păcii și 
stabilității în Africa de 
Sud și în regiune11 — in
formează agențiile interna
ționale de presă.

Documentul enunță 
„un plan de pace11 în cinci

puncte privind soluționa
rea situației din R.S.A., 
care reclamă suspendarea 
stării de urgență; recunoaș
terea partidelor politice in
terzise, cum sînt Congresul 
Național African (ANC) și 
Congresul Panafrican; e- 
liberarea din închisoare' a 
liderului ANC, Nelson Man
dela; punerea în libertate 
a tuturor de ținuți lor poli
tici; deschiderea unui dia
log între autoritățile de la 
Pretoria și toți liderii poli
tici, inclusiv a celor de cu
loare aflați în detenție.

Șf

deturnării avionului libian de pasageriProteste în urma
NAȚIUNILE UNITE 5 

(Agerpres). Consiliul de Se
curitate al O.N.U. s-a în
trunit marți seara, la ce
rerea Siriei, pentru a lua 
în discuție actul de pirate
rie aeriană comis de a- 
vioane militare israeliene 
împotriva unui avion civil 

\ libian cu pasageri la bord, 
care a fost obligat Să ate-

■ rizeze în Israel.
Luînd cuvîntul în cadrul 

dezbaterilor, ambasadorul 
sirian a declarat că „acest 

: act reprezintă violarea tu
turor acordurilor interna
ționale cu privire la pro
tecția traficului aerian și. 
a pasagerilor; este un caz 
de piraterie aeriană, de te- . 
rorism internațional în
dreptat împotriva aviației 
Internationale11. El a cerut. . . .,

1 Consiliului de Securitate TUNIS 5 (Agerpres), în
să condamne cu tărie . â- tr-un comunicat dat piibii- 

. ceasta acțiune care, clacă citații la Tunis, secretarul 
ar răniînd nesancționată, ar general al Ligii Arabe

curitate al O.N.U. s-a

î

Evoluția
în țara

După cum ne comunică , 
Institutul de Meteorologie 
și Hidrologie, în perioada 
7—9 februarie, vremea va 
fi rece, geroasă noaptea și 
dimineața. Cerul va fi va
riabil în prima parte a in
tervalului, apoi mai ■ mult 
acoperit în cea mai mare 
parte a; țării. La început 
vor cădea pe alocuri nin
sori în sudul țării, apoi-ele 
vor acoperi toate regiunile, 
dar avînd o frecvență măi 
mare în sud. .Vîntul se va 
intensifica din sector pre
dominant nordic, cu viteze

vremii
noastră
de 50—60 km pe oră în 
Moldova, Dobrogea, Mun
tenia și Oltenia, viscolind 
local zăpada, în partea ' a 
doua a intervalului. Tem
peraturile maxime diurne 
vor fi cuprinse, în general, 
între minus 13 și minus 3 
grade, iar maximele noc
turne între minus 20 și 
minus 10 grade, mai cobo- 
rîte în nordul și centrul ță
rii, precum și în depresiu
nile intramontane din ce
lelalte zone, dar ușor mai 
ridicate în extremitatea 
sud-estieă, la început.

Pe alte meridiane
Ninsorile abundente în

soțite de viscole care s-au 
abătut în ultima săptămînă 
asupra unor regiuni întin- 

'se din Europa occidentală 
s-au soldat cu 39 de morți. 
Potrivit agenției AP, în 
Franța, Spania și Italia 
multe șosele continuă să 
fie blocate din Cauza stra
tului gros de zăpadă, iar 
comunicațiile telefonice și 
aprovizionarea cu energie 
electrică a unor localități 
sînt în continuare parali
zate.

Ploile torențiale înregis
trate la Roma și în alte lo
calități din zona centrală 
și sudică a Italiei, precum 
și ninsorile abundente din 
nordul țării au pricinuit 
daune estimate la cîteva 
sute de milioane de dolari. 
La Veneția,, din cauza fur
tunii și a precipitațiilor, a- 
pele din canale au atins ni
velul cel mai ridicat din 
1900 și pînă în prezent.

In patru regiuni din su
dul Franței rămîne în vi
goare starea' “.de urgență. 
Intre valea Ron ului și Pi- 
rinei circa 70 090 de per
soane sînt lipsite complet 
dc curent electric.

In Spania numeroase o-, 
rașe și localități rurale con

tinuă să fie izolate și lip
site de curent electric și 
comunicații telefonice.

In Marea Britanic servi
ciile meteorologice au a- 
nunțat menținerea unui val 
de aer rece. Ninsori abun
dente sînt. semnalate și în 
Elveția unde cîteva locali
tăți sînt izolate. De aseme
nea, în zonele muntoase 
din Elveția, ca și din Italia, 
se semnalează pericolul u- 
nor avalanșe.

ANKARA 5 (Agerpres), 
Puternice viscole au afec
tat, în ultiinele două zile, 
regiunile estice ale Turciei, 
informează agențiile inter
naționale de presă.

La Ankara s-a anunțat 
că, pînă. în prezent, patru 
persoane și-au pierdut via
ța din pricina condițiiloi" 
meteorologies nefavorabile. 
Totodată, abundentele că
deri de zăpadă au ■^‘ocat 
numeroase căi de .Jfcces, 
astfel îneît o serie de loca
lități au rămas izolate. Cir
culația rutieră și feroviară 
este perturbată, că și a- 
provizionarea cu energie c- 
lectrieă.

INFORMAȚIILE — con
firmate ■ oficial — potrivit 
cărora în prezent se des
fășoară negocieri pentru 
vînzarea unor ramuri ale 
companiei de stat „British 
Leyland11 către firmă ame
ricană „General Motors11 
sînt amplu comentate de 
presa britanică, ce-și expri
mă, în cea mai mare par
te, protestul față de proiec
tul respectiv. Această vîn- 
zare — scrie, astfel, „The 
Guardian11 — va reprezen
ta o nouă lovitură grea 
dată industriei manufactu
riere britanice.

PREMIUL LITERAR 
„Sinclair11, atribuit anual 
celui mai bun roman de 
expresie engleză, a fost 
acordat la actuala : ediție 
ziaristei și romancierei in- 

i Sahgal, 
„Bogat ca 

este al șa- 
Nayantara 

avut un un- 
Jâvvâhărlal

o dată ce va fi stabilită ill- se și United Press Interna, 
terior. țional. Acest'acț reprezintă

o încălcare a normelor in- 
(Agerpres). ternaționale ale navigației 

aeriene civile, menită să 
ducă la eșecul eforturilor 
de pace în Orientul Mijlo
ciu, se arată în comunicat. 

Interceptarea avionului 
libian de către forțele ae
riene israeliene a mai fost 
condamnată de regele Fahd 
al Arabici Saudite, regele 
Hussein al Iordaniei, Con
siliul Comandamentului 
Revoluției din Irak și Or
ganizația pentru Elibera
rea Palestinei.

☆ 
NAȚIUNILE UNITE 5 

(Agerpres), Intr-un comu
nicat difuzat la Națiunile 
Unite, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a apreciat inter
ceptarea t avionului libian 
de pasageri de către apa
rate militare israeliene 
drept „un incident serios 
și foarte grav11, transmite 
agenția France Presse. ț-i

★
TRIPOLI 5

Intr-o scrisoare adresată 
secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, secretarul Comi
tetului Popular al Biroului 
de legături externe al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, Aii Ab
del Salam Treki, subliniază 
că actul pirateresc israeliari 
comis împotriva unui a- 
vion civil âparținînd lini
ilor aeriene libiene, 
constituie o încălcare fla
grantă a legilor internațio
nale, a acordurilor și tra
tatelor care asigură liberta
tea și securitatea zborului 
aerian

a
încuraja la comiterea altor condamnat în termeni

nergici deturnarea avionu-
...__________ ...    lui libian de către aviația

și-a întrerupt / dezbaterile, militară, israeliană, '
... ...1...’. „ “ --1_ 1- mit agențiile France Preș?

.agresiuni". - •
Consiliului de Securitate

ele urmînd a fi reluate la
!■■■■■■■■■■!■II■■■■■■■■

trans-

diene Nayantara 
pentru volumul 
noi11. Romanul 
selca scris de 
Sahgal. care 
cili celebru: 
Nehru. '

IN HM
numărul șomerilor a cres
cut în R.F.G: cu 243 000 în 
comparație cu luna prece
denta și ă ajuns la 2 600 000, 
a anunțat, la Nurnberg, Di
recția federală de statistică 
a R.F G. In acest fel. nu
mărul actual de șomeri re
prezintă 10,4 la sută ' dini 
populația activă a țării. ,

a

ianuarie 1986,

memento

Inegalități în lumea contemporană
IN ȚĂRILE ; 

j INDUSTRIALIZATE

Rata medie a șomajului 
I va crește, global, în țările 
i membre ale Organizației 

pentru Cooperare și Dez- 
j voltare Economică — OECD 
' (24 de țări industrializate 
j din vestul și nordul Euro- 
: pei, precum și S.U.A., Ja

ponia, Canada, Australia, 
i Noua Zeelandă)- In ultimul 

document al OECD se rele- 
vă_: rata medie a șomaju
lui în țările membre ur
mează să fie de 8,5 la sută 
în prima parte a anului 
1987, ceea ce corespunde 

i unui număr de 31,5 milioa- 
I ne șomeri

IN ȚĂRILE 
„LUMII A TREIA11

Spolierea lumii sărace 
de către lumea bogată sub 
toate formele,' mecanisme
le economice și financiare 
net defavorabile țărilor în 
curs de dezvoltare, insu- 

: ficienta dezvoltare a struc
turilor economice în lumea

a IlI-a au pentru țările în 
curs de dezvoltare efecte 
grave. Date publicate • la 
sfîrșltul anului trecut de 
publicația International 
Herald Tribune în urma 
unui sondaj de opinie , și 
ale studiilor O.N.U. și

se descurcă cel mai greu, 
fapt '■ relevat de statisticile 
de la acest început de an 
care relevă că ponderea ti
nerilor șomeri oscilează în
tre 10 și 28 la sută.

Buletinul „Information 
OIT“, editat de Organiza-

File de dosar; cifre, fapte, considerații
azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzz/zz/z/zz/zzzz/zzzzzz//zzzzzj

OIM relevă că față de 
standardurile unui nivel 
de trai normal, în „lumea 
a III-a“ sau Sudul subdez
voltat 2 milioane de oameni 
pot fi categorisiți drept 
sărac1. Piața muncii din 
această zonă a „geografiei 
foamei11 nu poate cuprinde 
150 de milioane de cadre ; 
500 de milioane de persoa
ne suferă de foaine ; sute 
de milioane de oameni sînt 
lipsiți de mijloacele ele
mentare de igienă, , n-au 
locuințe corespunzătoare, 
nu au acces lâ instrucție.

Pe piața muncii, tinerii

ția Internațională . a Mun
cii, dezvăluie, între altele, 
următoarele: In S.U.A., mai 
mult de jumătate din deți
nătorii de diplome Univer
sitare nu izbutesc să gă
sească un loc de muncă în 
specialitatea pentru care 
s-au pregătit. In R.F. Ger" 
mania, numărul șomerilor 
cu diplomă a crescut de 4 
ori în ultimii 4 ani, ajun- 
gînd la 115 000. Cei mai 
mulți sînt institutorii, in
ginerii, specialiștii în ști
ințele naturii, -economiștii 
In Elveția, procentul șome
rilor printre tinerii titulari

de diplome universitare 
a crescut de două ori și ju
mătate în ultimii ani, 
depășind ritmul de creștere 
a șomajului general. In 
Japonia, a scăzut numărul 
angajărilor din rîndul ti
nerilor cu 12,9 la sută. Trei 
sferturi din cele 2,4 milioa
ne de șomeri italieni se a- 
flă în categoria de vîrstă 
între 14 și 29 de ani. 7. A '

Neimplicati social prin- 
tr-o activitate lucrativă, 
marginalizați social, tinerii 
creează, astăzi, în Occident 
o problemă la nivel de stat. 
Un colocviu, avea ca devi
ză „Tineret ’85: șomeri și 
bolnavi11. Cu acest prilej, 
dar și în alte forumuri, s-a 
vorbit despre „Maladiile șo
majului11, de o mulțime de 
reacții și urmări : de la 
complexe de inferioritate, 
boli cronice pînă la dro
guri. OIM relevă că, în 
timp ce dintre tinerii care 
lucrează, 14 la sută au în
cercat drogurile, acest pro
cent este de 26 la șută în 
rîndul șomerilor.

(Agerpres)

FILME

PETROȘANI — 7 No-1 
iembrie: Aripi de zăpadă; 
Unirea: Piedone în Egipt; 
Parîngul: Cei șapte fan
tastici. .. .

PETRILA: Fata care 
vinde flori.

LONEA: Cheia fericirii.
VULCAN — Luceafărul: 

Căsătorie cu repetiție. '
LUPENI — Cultural : 

Promisiuni.
URICANI : Trompctis 

tul.

gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în eco

nomie. ,
20,35 Amfiteatrul artelor. 

Revista TV a „Cîn- 
tării României11, 
(color).

21,00 Copiii — înaltă da
torie față de viitorul 
națiunii. Reportaj.

- 21,15 Invitație în studio
urile Radiotelevî- 

N.R. Eventualele rtiodi- - „ ziunii.
ficări intervenite în pro- 21,50 Telejurnal.

Radiotelevî-

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mun
tean Mircea, eliberată de 
Preparația Lupeni. O de
clar nulă. (5867)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bodes- 
cu Gheorghe, eliberată do 
Fabrica de bere Hațeg. O 
declar hulă, (5868)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția Estera,. fiul Mihai, anunță împlinirea a 6 
ani de la dispariția fulgerătoare a celui care a fost 

AUNER MIHAIL
Nu-1 vom uita niciodată, (5848)
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