
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNTȚl-VAi

(Steagul roșuORGAFV fii COMfTFTUtm MUMCIPA1 PETRQSH1 Al PC I
IJllîMBIii

ANUL XXXVIII, NR. 9128 MIERCURI» 13 IANUARIE 1982 4 PAG. — 30 BANI
...... . ■ .......... i ■ ,

J ArIUHUI ‘32
pe jenda de lucrt] a orqanl:zafiiilor de par rid

La I. M. Uricani

Sporirea producției implică o nouă 
calitate în activitatea politică

9 .

In cadrul mesei rotunde organizată de redacția zia
rului „Steagul roșu**, împreună cu comitetul de partid 
de la 1. M. Uricani, au fost abordate teme privind 
formele ți mijloacele muncii politice folosite de orga
nizațiile da bază do aici pentru mobilizarea colectivului 
de mineri la sporirea producției de cărbune. Redăm, 
sintetic, în cele ce urmează, o parte din acțiunile ți 
măsurile organizatorice ți politico-educative întreprinse 
de birourile organizațiilor de bază pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan la producția de cărbune 
pe anul 1982.

NICOLAE BOTA, secretar 
l adjunct, organizația de 

bază nr. SC: „O preocu
pare de prim ordin a or
ganizației noastre de 
partid este creșterea opera
tivității în soluționarea pro
blemelor. A exercita condu
cerea activității productive, 
astfel incit soluțiile să fie 
date nu aturfei cînd s-ău 
produs anumite defecțiuni 
sat) cînd lipsurile s-au a- 
gravat, ci la timpul potri
vit, constituie una dintre 
principalele direcții ale 
muncii politice desfășurate 
de organizația noastră de 

9 partid. Concret, receptivita
tea b.o.b., a comuniștilor 

prevenirea defecțiunilor

stil de muncă dinamic este 
concretizat în sutele de 
tone de cărbune extrase in 
acest început de an peste 
plan, Încredințarea de sar
cini concrete fiecărui co
munist, prezența pe schimb 
a majorității membrilor 
b.o.b. s-au dovedit metode 
care conduc nemijlocit la 
realizarea exemplară în 
această tună a 
la producția de 
cocsificabil". -

ILIE ȘTEFAN, 
organizației de 
1 : „Pornind de 
tățile -impuse de procesul 
de producție, organizația 
noastră de partid a luat 
măsuri menite să dezvolte 
caracterul democratic al 
conducerii întregii activități 
de extracție. In acest sens 
s-au pus în fruntea tuturor^

Masă rotundă realizată de 
Constantin GRAURE

sarcinilor 
cărbunede la complexul din stra

tul 17-18 a condus la spo
rirea producției de cărbune 
cu 50—60 tone de cărbune 
pe schimb, la acest com
plex". „

ȘTEFAN HUTTER, secre
tar adjunct, organizația de 
bază nr. 2 D : „Una din 
manifestările cele mai preg. 
nante ale rolului conducă
tor al organizației de 
partid o constituie intensa 
activitate educativă desfă
șurată în riadul minerilor 
și celorlalți oameni ai 
muncii de b.o.b., de agita
tori. Ei sînt primii care fac 
cunoscut minerilor sarcinile 
de producție ce le avem de 
realizat. Rezultatul acestui /Continuare în pag a 2-ai^
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Acțiunile de curățire 
și gheții trebuie intensificatei

In cursul zilei de ieri s-a acționat în continuare 
pentru descongestionarea de zăpadă a căilor de cir
culație, Pe tronsonul aparținător din DN 66 s-a ac- 

. .țipriat,. cu un r ă s p înd i t o r de material 
"antiderapant. “ '

Zăpada, gheața și poleiul fac dificile unele por
țiuni de drum, mai ales în defileul Jiului.

In interiorul Pețro.șaniului, utilajele secției de 
gospodărie comunală din cadrul E.G.C.L. au con
tinuat să acționeze îndeosebi pe arterele de circu
lație din centrul orașului. S-a împrăștiat zgură pe 
strada Institutului și alte artere cu porțiuni de 
panii; ; o autostropiloare dotată cu perie și plug a 

. în.ii-;. rl.it zăpada de pe suprafața carosabilă și de 
Pur ;rt; ;> autobuzelor în Piața Victoriei ; și-au u-

; Vinile de trotuar ce le aparțin marea'ma-

Tonia ȚAȚARCA

(Continuare tn pag. a 2-ai

Consiliului popular municipal
luționarea scrisorilor, se
sizărilor și reclamațillor oa
menilor muncii și desfă
șurarea audiențelor, pre- 

popular cum și o dare de seamă a- 
supra activității comisiilor 
de judecată. In continuare 
sesiunea a ascultat expu
nerile de motive Ia pro
iectele de hotărîri și pro
gramele de măsuri, aflate 
la ordinea de zi, urmate de 
prezentarea raportului co
mun al comisiilor perma
nente ale consiliului popu. 
Iar pentru avizarea 
iestelor de. hotărîri.

Pe marginea materiale- 
lor prezentate au purtat 
discuții deputății și invi
tații Dumitru Popescu, Du
mitru Turnă. Hori a Tona, 
Alexandru Todor, Elena 
Zeța. George Dîrlea. Ion 
Dragotă. Ștefan Pardos, 
Vasile Bâcoi, Ionel lîraia, 
Constantin Ciolofan. în 
intervențiile lor, animate 
de înalt spirit .civic, și de 
angajare pentru . înfăptui
rea sarcinilor și orientări, 

a 
C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Suprem' al Dezvol
tării Economice și Socia
le din noiembrie 1981. a 
chemărilor din Mesajul de 
Anul Nou adresat poporu
lui nostru de tovarășul

La Petroșani s-au des-; 
făștirat, ieri, lucrările ce
lei de-a IX-a sesiuni din 
cea de-a șaptea legislatu
ră a Consiliului r . ..
municipal.- Alături de de- 
putați au participat ca in
vitați conducători de în
treprinderi și instituții, ai 
organizațiilor de masă și 
obștești.

In cadrul ordinei de zi 
a sesiunii au fost prezen
tate spre dezbatere și a- 
probare : „Proiectul de ho- 
tărîre pentru adoptarea 
planului de dezvoltare e- 
cononiico-socială în ’’ pro
fil teritorial pe anul 1982“; 
„Proiectul de hotărî re pen
tru adoptarea bugetului lo
cal pe anul 1982“ ; „Proiec
tul de hotărîre pentru a- 
doptarea planului de dez
voltare a agriculturii. în 
municipiu pe anul 1982“ ; 
„Programul de măsuri cu 
privire la autoconducerea 
și autoaprovizionarea te
ritorială, pentru asigura
rea populației cu pro
duse agricole, animale și lor plenarei comune 
vegetale pe semestrul I 
1982 și perioada 1982— 
1985“. De asemenea, au 
fost prezentate o informa
re despre • modul de rea
lizare a sarcinilor din Le
gea hr. 1/1978, privind so-

pro:

țilCOLAE CEAUȘESCU. 
participanții la dezbaterile 
seihjnii au făcut numeroa
se propuneri menite să 
pună în valoare noi resur
se locale, și să mobilizeze 
potențialul de muncă și 
tehnico-material din muni
cipiu în vederea realizării - 
integrale și la un nivel su
perior de eficiență a pla
nului de dezvoltare eco- 
nomico-socială în profil te. 
ritorial pe anul 1982. în
făptuirii exemplare a sar
cinilor de investiții, dez
voltării agriculturii și a 
producției acestei ramuri 
pentru asigurarea auto'1- 
provizionării teritoriale, 
pentru îmbunătățirea ac
tivității de gospodări re. 
înfrumusețare și ridicare 
a nivelului edilitar în toa
te localitățile Văii Jiului, 
de creștere a calității vie
ții populației. Intr-o * 
tărîre deplină de a 
realizarea tuturor 
obiective deputății au vo
tat în unanimitate 
tarea de către sesiune 
proiectelor de hotărîri 
programelor de măsuri.

In încheierea lucrărilor 
sesiunii a luat cuvîritul to
varășul Viorel; Faur.

ho- 
sprijini 
acestor

aaop-
a
și

A 
în pag, a 3-a
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secretarul 
partid nr. 
la necesî- Brigăzile de mineri 

din cadrul sectorului 
III de la I.M. Bărbă- 
teni. înregistrează pro
ductivități superioare 
sarcinilor de plan. In 
prima decadă producția 
de cărbune a fost reali
zată la nivel de sector 
în proporție de 107,8 la 
sută.

In imagine, șeful sec
torului III ing. Mircea 
Suciu și mineri din 
formația Iui Vasile Co
tea.

Lucrătorii de la E.G.C.L. acționează pentru cu
rățirea zăpezii în zona podului de peste pîrîul Ma- 
leea din Petroșani.

Din cauza necurățirii operative a zăpezii de pe 
trotuarul (și așa foarte îngust) din fața viitorului ma
gazin universal din Petroșani, pietonii sînt obligați 
să circule pe carosabilul lunecos, paralel cu autove
hiculele, expunîndu-se accidentelor.

«■■■•■•■■■■■■«■■■ai

Transportul în comun, între ceea ce este 
trebui să fieși ceea ce ar

In această perioadă de început de an, brigada de 
reporteri a ziarului „Steagul roșu" a urmărit modul 
cum șe desfășoară transportul în comun în localitățile 
din Valea Jiului, cum răspunde cerințelor majore im
puse de noile exigențe din economie precum și disci
plina personalului care servește mijloacele de trans
port, în lumina recentului Decret al Consiliului de Stat 
privind întărirea ordinii și’ disciplinei. In cele ce ur
mează redăm constatările noastre din teren.

Situația existentă impune măsuri
concrete, la obiect

Luni, 11 ianuarie, ora 
5 . dimineața. Sîntem pre- 
zenți la garajul A.U.T.L.P. 
.Stăm de vorbă cu Ion 
Faur, revizor tehnic și 
Constantin Sultan, .șeful 
de coloană care ne infor
mează că din totalul de 
42 de autobuze planifica
te. pe traseu, la acea oră 
nu ieșiseră decît 26. Cau
za ? La celelalte îngHeța- 
se sistemul de-alimentare 

■■și de frînarel (tempera
tura

• fost 
:. p- ion 
I Vas 
; respectivă
; să-și „dezghețe1

H

aerului la or-a 5 a 
de minus 10 grade 
Conducătorii auto 
Mareu și Remus 
de serviciu în ziua 

se străduiau 
autobu- '

aspect întîl- 
este necon-

zele. Un alt 
nit la garaj 
cordartta dintre numărul 
de mașini planificate si 
numărul celor care tre
buiau să iasă în trafic. 
Planificarea făcută cu o 
zi înainte, cuprindea, 
.spre mirarea noastră, și 
autobuze care de fapt e- 
rau defecte. Ori, în acest 
caz este firesc ca-trans
portul în comun să nu 
fie fluid, să nu
pundă' cerințelor călăto
rilor. Pentru că tot e vor
ba de defecțiuni tre- 
buie să spunem că aces
tea nu se remediază în 
termenul planificat si u- 
neori nici de -----

Este adevărat, sînt si u- 
nele greutăți obiective 
(lipsa de cauciucuri, pie
se de schimb) dar pentru 
a schimba. de pildă, un 
racord la . un autobuz 
„căzut" în trafic, îți tre
buie mai întîi comandă, 
bon de materiale, ce să 
mai lungim vorba multe, 
foarte multe formalități 
care durează - t’mp și că
lătorii stau prin stații. 
Acest lucru este determi
nat și de o stare de in
disciplină de care dau 
dovadă mecanicii. In ziua 
raidului nostru nu se pre
zentaseră toți la lucru, o-

Pană de...

bicei care se „poartă1*'aici, 
de mult timp. Despre dis
ciplină. ing. Emil Gavri- 
lescu, directorul 

/ A.U.T.L.P. ne spunea : 
„Conducerea unității a 
luat în concordanță cu 
prevederile recentului 
Decret al Consiliului d'
Stat '<> serie de măsuri 
menite să conducă la îm
bunătățirea situației, 
asigurarea pe timp 
iarnă a unui țrariso'jt în 
comun. corespunzător'*.
Acestea fiind 
dem cum se 
activitatea în 

disciplină ? I
Mihai Ioaescu), încetineș
te, dar șoferul — rîzînd — 
accelerează și pleacă fă
ră oprire, deși pe culoa
rul din mijloc mai era loc 
pentru 10 — 15 oameni 1 

! ... luni, 11 ianuarie, oră
’ 7,00, stația „Piață" Lu

peni. Sînt doar 4 persoa
ne în stație, autobuzul

im-
,.la 
de

zise să vi- 
desfășoară 

trafic.

M.

Oricîte eforturi ar înglo
ba organizarea circulației 
autobuzelor, fără o disci
plină riguroasă lotul este 
în zadar.

... luni, 4 ianuarie, ora 
9,40, stația de la „Poștă" 
Petroșani. In stație circa 
10—12 oameni. Unii pen
tru Lupeni sau Uricani, 
alții doar pentru Aeroport. 
Vine autobuzul 31 HD 3685 

calitate. Petroșani — Lupeni (șofer

cores-

(Conțin are in pag. a 2-a.

•»

te



MIERCURI. 13 IANUARIE 19»2
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Multiple preocupări ale tineretului 
la Început de an • ' u ’icain activitatea 

.mmLsW? V 
niștiî au ridicat nu o dată 
această problemă".

IOSIF BIRO, secretar ad
junct, organizația de bază 
nr. 3 B : „In această peri
oadă de început de an, sec
torul III se confruntă cu niște 
greutăți care au condus Io 
mari nerealizări de plan. A- 
ceste greutăți, de fapt pu
țeau fi diminuate dacă mem- 

biroului, cadrele tehnice 
sector și la nivel de mi
se mobilizau și acționau 
ferm în găsirea unor so- 
tehnice corespunzătoa- 
(nereolizările la produc-

Implicare economica 
și sociala

Odată cu noul an de muncă, tinerii 
de la mina Paroșeni se implică în spi
rit angajant, revoluționar în viața eco
nomică și socială. Din organizația 
U.T.C. nr. 5, un număr de 15 tineri vor 

___ ___  __  ____ _  _ _ intra în subteran pentru a curăța căr- 
£epuț. Bunăoară tinerii organizației bunele de lîngă transportoare. Alți 15 

tineri lucrează, în orele libere, la in
stalația de baby schi ce se amenajează 
Pe pîrtia de la Casa de odihnă a mine
rilor de la Paroșeni.

Pentru a cunoaște conținutul Decre
tului Consiliului de Stat vizînd insti
tuirea unor reguli ferme privind ex
ploatarea și întreținerea instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor. întărirea ordi
nii și disciplinei în munci, 20 de tineri 
au participat, vineri, 8 ianuarie, la o în- 
tîlnire cu comitetul U.T.C. și comitetul 
de partid pe mină.

Mihai ANGHEL, 
secretarul comitetului U.T.C 

mina Paroșeni

Demaraj în realizarea 
sarcinilor

Organizația de tineret de la mina Lu- 
, peni a realizat și depășit cu peste 
I 39 000 de lei planul economic propriu 
' pe anul de curînd încheiat.

Demarajul în realizarea planului e- 
conomic propriu din acest an a si în-

U.T.C. nr. 13 mecanici, în afara orelor 
de program, efectuează în atelierul mi
nei găurirea rolelor pentru transpor
toarele cu bandă de cauciuc, confec
ționează coloane de tubat, lagăre de 
bronz pentru diferite utilaje miniere. 
Aceste lucrări în valoare de peste 7 000 
Iei, contribuie la realizarea de economii 
finanțate, la îndeplinirea unui impor
tant obiectiv economic si politic urmă
rit de organizația U.T.C. pe mină —• 
acela de a realiza 30 la sută din planul 
economic propriu pînă la data aniver
sării a 60 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist.

Silviu NASTĂSE.
secretarul comitetului U.T.C., 

mina Lupeni

formațiilor de lucru cei mai 
pregătiți comuniști. S-a ge
neralizat experiența pozitivă 
a brigăzilor fruntașe, se a- 
plică, la toate locurile de 
muncă, principiul muncii și 
conducerii colective. Metoda 
de bază în îndeplinirea sar
cinilor de plan constă, la 
noi, in consultarea perma
nentă cu oamenii, chibzuirea 
împreună cu ei asupra pro
blemelor, o soluțiilor pe care 
urmează să le aplicăm în 
procesul de extracție. Tre
buie să spun că organizația 
noastră de partid a luat toa
te măsurile tehnico-organiza- 
torice și politico-educative de 
a realiza peste prevederi, în 
trimestrul I al noului an, 
1 000 de tone de cărbune 
cocsificabil".

i ■’ (Vrmart din pag. I)

jbritate a unităților co
merciale și"’ instituțiilor; 
bine a procedat -secția de 
gospodărie repartizînd o 
echipă de oameni la cu
rățirea jumătății de tro
tuar din dreptul șantieru
lui magazinului universal, 
punct în care pietonii e- 
rau „împinși" pe partea 
carosabilă, și prin aceasta 
expuși accidentării. Can
titatea mare de zăpadă, 
chiar strinsă în grămezi, 
existentă pe porțiunea 
centrală a străzii Republi
cii, îngreuna circulația 
pietonală, oamenii „îno- 
tînd“ pur .și simplu, prin 
stratul gros de nea.
porțiunea respectivă 
fenomenul fiind prezent 
și pe alte străzi —, în 
mai multe locuri, lucră
torii comerciali îndepăr
tau zăpada urcată pe tro
tuar de utilajele mecani
ce. Soluția pentru curma-

In

rea acestui „joc“ cu ză
pada este strîngerea și
transportarea ei în cît mai 
scurt timp. Deși, atențio
nată în ziarul nostru de 
ieri, conducerea C.P.V.I.L.F. 
nu a dispus măsurile ne- 
cesare pentru curățirea 
de zăpadă a zonei 
aparține din Piața 
toriei. Pasivitate față 
obligația de a îndepărta 
zăpada și gheața de pe 
porțiunile de trotuar ce 
le aparțin dovedesc 
unii cetățeni, mai ales 
de pe străzile Vasile Con
ta, Cloșca, I.B. Deleanu, 
Cuza Vodă, V. Roaită 
altele. Reamintim de 
ceea că prevederile 
tărîrii nr. 2/1Q81 a i 
siliului popular județean 
în acest domeniu sînt cît 
se poate de clare : necură. 
țirea de zăpadă și ghea
ță a trotuarelor aparțină
toare constituie _ contra
venție și se sancționează 
eu 200—300 de lei amen
dă. Numai că ele trebuie 
și aplicate. Cine o face?

ce-i 
Vic- 

de

Cdh-

(Urmare din pag. 1)

ION COSTEA, secretar al 
organizației de bază nr. 3 C : 
„Trebuie să spun autocritic 
că nici în anul precedent 
și din păcate nici în acest 
început de an, biroul orga
nizației noastre de bază nu 
a adoptat un stil de muncă 
dinamic, convingător, menit 
să contribuie la îmbunătă- 
țirea activității de extracție. 
Să concretizez: biroul or
ganizației de bază nu a pus 
în discuție activitatea neco
respunzătoare desfășurată pe 
schimburi de maiștrii cum 
sînt Ion Vlad și Fănel Ar- 
mașu, nu a urmărit modul 
cum se duc la îndeplinire 
măsurile propuse în planul 
de muncă. De fapt, sincer 
să fiu, nici nu prea am fost 
sprijiniți și ajutați de comi
tetul de partid, de conduce
rea minei. Mă refer mai cu 
seamă la aprovizionarea cu 
lemn de mină. Mai întotdea
una am primit lemn supra
dimensionat și verde, deși 
în planurile de muncă, in 
ședințele de partid, cornu-

brii 
din 
nă, 
mai 
Iuții 
re“ i . . __
ția fizică de cărbune, numă
rul ridicat al absențelor ne
motivate sînt determinate de 
stilul de muncă necorespun
zător al organelor și orga
nizațiilor de "partid din a- 
cest sector și de Ce nu și al 
comitetului de partid pe 
mină — n.n.). ■

IONEL FAGAȘ, secretar 
adjunct, organizația de 
bază nr. 4 : „Organizația de 
partid de la sectorul IV in
vestiții a' reușit să mobili
zeze toate formațiile la rea
lizarea sarcinilor de plan, 
și, printr-o muncă poli
tica de la om la om, să de
termine creșterea gradului 
de conștiință a fiecărui mi
ner". La cele afirmate de 
secretarul adjunct noi ^adău
găm : Deși la sectprul IV s-a 
muncit destul de bine, 
în ceea ce privește folosirea 
la capacitate a utilajelor, ne 
referim la combina de înain
tare în steril, organizația de 
partid de aici a făcut prea 
puțin. Considerăm că în a- 
cest an factorii politici din 
sector vor acționa mai ferm 
in acest domeniu.

CORNEL BOLOLOI, 
tarul comitetului de 
pe mină : „Una dintre 
dele de muncă ale comite
tului nostru de partid a fost

aceea de 
organizații 
săi. Am 
de partid 
timpul în mijlocul oamenilor, 
să participe la întreaga viață 
economică, politică și soci
ală. Pentru noi, indicațiile 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceauțescu, la Plenara C.C. 
al PX.R. din noiembrie 1981 
au devenit un program con
cret de acțiune. Ne, stră
duim ca, prin Imprimarea u- 
nui stil de muncă dinamic 
la nivelul fiecărei 
organizații de ba z ă, 
prin aplicarea cu strictețe a 
recentului Decret al Consiliu
lui de Stat privind întărirea 
ordinii și disciplinei, să creăm 
condiții pentru întărirea con
tinuă o legăturii cu toți oa
menii muncii, mobilizînd ast
fel forțele colectivului pentru 
a obține însemnate realizări 
la producția de cărbune 
cocsificabil".

□ repartiza pe 
de bază membrii 
căutat ca activul 
să fie măi tot

Din discuțiile desfășurate 
în cadrul mesei rotunde, din

secre- 
partid 
meto-

acțiunile anunțate in perspec
tivă privind
muncit 
pe foriă 
pentru a. 
politică sir 
rințele aci . 
la mina Ur CAI 
unele neaji 
nepuse încă 
valoare de c 
organizațiile 
aici. Nu • vc 
ferm .• pentru fci-s»2 
tehnice, pentru reducerea 

nemotivatelor, pentru aplica
rea cu mai multă operativi
tate a propunerilor făcute de 
comuniști in adunările ge- 

zierate de pqrtid. Conside
răm că aceste rezerve daca 
vor fi valorificate, de comi
tetul de partid, de consiliul 
oamenilor muncii vor fi cre
ate premisele care în 
an să conducă in mod 
la sporirea producției 
cărbune cocsificabil.

&

acest 
sigur 

de

Bărbăteni — Petroșani, 
31 HD 5828 Lrece și el fă
ră oprire deși avea loc 
pentru cei 4 Călători. In 
aceeași zi, între orele 5,15 
— 6,20 sute de oameni aș
teptau în stațiile de pe 
ruta Lupeni — Petroșani. 

In za'dar insă... La ora 5,45 
un autobuz Petroșani — 
Lupeni sosește la cap de 
linie Bărbăteni, dar nu 
pleacă pînă la ora 6,20, 
deși dispecera (asupra dis
peceratelor vom niai re
veni) știa 'că de la ora 

■ 5,1.5 nu a mai plecat spre
Petroșani nici un auto
buz!

... marți, 12 ianuarie. Si
tuația se repetă între o- 
rele 5,30 — <5,40. In ur
mă cu cileva zile, mai 
precis în 6 -ianuarie intre 
orele 13 — 15 au trecut 

.10 (zece !) autobuze pe dis
tanța .Petroșani. — Lu
peni său Uricani:—, dar 
nici unul spre Petroșani I 
Se pune întrebarea : oare 
cine trebuie să dirijeze 
circulația conform grafi
cului, dacă nu dispece
ratul? Or, raidul nostru a 
scos în evidentă faptul, că 
nil făreori dispeceratele

nu cunosc adevărata „fa
tă" a situației tie pe tra
see. Nici nu-i de mirare 
din moment ce întilnim 
aspecte de indisciplină 
crasă. De exemplu : dis
pecera Ioana Popa de ia 
Vulcan — vineri 8 ianua
rie Ia ora 16,30 își făcea... 
coafura. Al|i dispeceri, 
mai ales, cei din Piața 
Victoriei, nici nu ies pen
tru a verifica situația pe

Zeci și zeci ele călători 
car® nu scot bilete. Refe
ritor la călători să notăm 
că*și unii dintre ei rămîn 
datori la capitolul discipli
nă.

■r

îi

¥

gropi. care

Transportul în comun

I

-

în 
să

Expresia aparține șo
ferului Valerian Petroiu 
de pe autobuzul de că-

1 t
. i

7 me ca
de 23 
să fie 
înceapă

, 6 ia

Drumurile nimănui I

teren. Un alt aspect de in
disciplină îl constituie re- 
trațjerea autobuzelor la 
garaj la ora schimbului, 
fără taxare. De 
asemenea, comportamentul 
unor conducători auto 
(neopriri în stații, „parti
da” de fumat cu prietenii 
stfîriși la bord, deși inter
dicția legală e clară): lasă 
adesea de dorit. La fel, 
activitatea său mai bine 
zis . inactivitatea contro
lorilor la orele de< vîrf 
(.5 - 8,30 ; 12,30 16,00)
eind ei lipsesc aproape Cu 
desăvîrsire. Urmarea ?

lători 31 UD 5568 
timp ce se căznea 
strecoare ditamai mașina 
printre gropile săpate 
parcă înadins din dreptul 
stației Bărbăteni. Situația 
se repetă si în stația Ster- 
ininos si E.G.C.L. Urî-.' 
< ani unde un -buclucaș 
izvor traversează nestin- 
gîierit drumul care pe 
tnnp de iarnă îngheață. 
st face șicane șoferilor 
care se încumetă să-i taie 
calea. ■

Gos pod ari i drumurilor 
din zona vestică )a Văii 
Jiului trec nestingheriți

peste ac 
obișnuit 
voarele.
existent» 
leagă ce 
fără să 
lopată 
a imeie 
Nici dru 
seele Pe 
Tscroni ■ 
lipsite de
duc la o uzură prematu
ră a cauciucurilor, a sus
pensiei și a altor piese 
necesare asigurării unui 
transport optim. Sigur, 
aceasta nu scuză inacti
vitatea a peste o treime: 
din autobuzele existente 
în parcul A.U.T.L.P.. nici 
întirzierea celor 7 
nici din totalul 
care trebuiau 
prezenți și să 
activitatea la ora 
gara j în ziua de 11 ianua
rie, mai cu seamă că 
gerul din cur-ul nopții 
impunea acest lucru, 
dar si lipsa de Întreține
re a acestor drumuri, ca
re veșnic sînt străbătute 
de mașini, măresc în
mod . ne justificat consu
murile de njgse : Si Com
bustibil.

* i v
I

ț

-UNIVERSITATEA 
: CULTURAL-ȘTIINȚIFI.C A, 
patronată de Casa de cul
tură a sindicatelor" din. Pe
troșani programează pen
tru mîine, în cadrul cursu
lui- de geografie, ce se 
desfășoară la l.C.S.A. si 
A.P. (ora 9). expunerea. 
..Statele socialiste . euro
pene". La : adeeași oră, 
eursanții: de la I.C.S.M.L 
vor audia o expunere des-

pre politica de pace pro
movată de România 
cialir ta. “ 
mîntului 
fășoară. 
începîhd 
cursurile Practice 
five ;
fie, ■ 
engleză etc.
• MALEINAREA CA

BALINELOR.: Lucrătorii 
circumscripției sanitare, a- 
gro-zooveterinară din Pe
troșani efectuează ultime
le pregătiri în vederea 
maleinării' cabalinelor. Es
te vorba de. vaccinarea

, - 80- 
I.a sediul aseză- 
cultural se des

con form orarului, 
de la ora 16, 

apliea- 
: croitorie. dactilogra- 
■depanare . TV, limba

preventivă a : cailor irhpo
triva mol’veî. Vaccinarea 
se va desfășura în centre 
anume stabilite, fiind pro- 
grațnată, pe - < localitățile 
municipiului, începîhd de 
la 1 februarie.
• BILETE PENTRU 

TRATAMENT. Uei la Ofi
ciul .pentru probleme de 
muncă si ocrotiri sociale 
ne parvine: vestea că au 
fost puse la dispoziția 
pensionari lor' ■ bilete • . de 
tfataițient; pentru) toate-.-’ 
■stațiunile bălneo-cliniate- 
rice clin țară,' Șolicițan ții 
se vor adresa. în zihtle de

marți, joi și vinerii între 
orele 8—13, oficiului de 
pensii, avînd asupri lor 
re com ă n d a r e a medicului, 
cerere pentru biletul de 
tratament, cecul de pen
sie și buletinul de iden
titate.
• UTILAJE 

platformele 
Iscro.nl si 
U.F.E.T. vor 
utilaje de
IFRON. eu o capacitate li- 
tijă de-eîte 3 -tone care vor 
înlocui; forța deămuhcă, Ia 
descărcarea autocamioane
lor si încărcarea vagoane-.

NOI. 
finale 
Uricani 
acționa 
încărcat

plificare. instalata cu 
jinul compartiment 
gospodăresc al minei 
adm inistratiei < ăm inului.
Pe lingă condițiile în plus 
pe care le crează pentru 
reconfortate, stafia. de 
radioamplificare contribuie 
la informarea mai bună a 
tinerilor cu evenimentele 
receptate pe calea * undelor.

Rubrică realizată de 
l.m VUI.PE

material lemnos.
• INVITAȚIE LA.' .PA

TINOAR. Pe linia frumoa
sei tradiții, patinoarul 
„Minerul" din Lupeni se 
dovedește a fi. din nou, 
gazdă ospitalieră. Zilnic,) 
între : orele 8—13 sîht asi- 

excelente 
de patinaj. Deci, tineri sau 
vîrstnlcl, patinoarul vă 
așteaptă I : / .

® PENTRU TINERII 
MINERI. Ti-nci'ii mineri 
care locuiesc în căminul 
nr. 2 de nefamijiștl : al X.M. Vf 
Loriea dispun de cîteva zi- 
Ie de o stație de fădioam- U—

Pe glisate condiții 
din
ale 

două
tip

I
I
I

î

Iscro.nl
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BUNĂSTARE ;
Planul de dezvoltare economico-socială

. ACTIVITATEA DE GOS-
podarie comunala
Șl LOCATIV A

în profil teritorial
PRINCIPALII INDICATORI DE PLAN 

PE ANUL 1982

Planul de dezvoltare a agriculturii 
și industriei animaliere

gos- 
«i lo- 
birou-

întreprinderea de 
poclărie comunală 
catîvă. comitetul Și 
rile executive . orășenești
și comunale vor acționa 
pentru • utilizarea cu e- 
ficiență maximă a fondu
rilor fixe • folosirea op
timă a capacităților de 
producție, a spațiilor con
struite •încărcarea cores-, 
punzătoare a instalațiilor 
din dotare • creșterea si
guranței în exploatare a 
sistemelor de alimentare 
cu apă • ridicarea califi- 

’lui in me- 
si întărirea 
muncă • 
iii luerări- 

ere si revl- , 
locativ de 

nătățirea e- 
loșirea mate, 
nte.
( DE
,i. VALEA

ȘAN-

JIULUI
Va lua măsuri cores

punzătoare pentru îmbu
nătățirea activității de ,
cdnstrucții-montâj pe toate 

. șantierele. subordonate, în 
vederea realizării ritmice 
a planului fizic în paralel 
cu îmbunătățirea calității 
lucrărilor, a creșterii efi
cienței economice prin re
ducerea consumurilor de 
materiale și energie.

In vederea recuperării 
restantelor din anul 1981 

pe 
o- 
și 

va

ii planului 
r locuințe, 
lial-culturale 

aiico-edilitare.
Dină Ia 311 ianu- 
graficele de exe- 

mbilind pentru fie- 
ntier sarcinile de 
sic și valoric pe lu- 
nodul de asigurare 
> de muncă, mate- 
ilaje si mijloace de 
t. .

IN domeniul
INVESTIȚIILOR

Pînă la 31. martie 1982 
re va asigura de către 
proiectant! și beneficiari

t

i ; Indicatorul U/MPlan — 1982

- Valoarea producției nete
industriale mii. lei 1 672,7

— Valoarea producției globale -
industriale mii. lei 5 888,8

- Volumul de investiții din
fondurile statului mi! lei 3 245 024,0

- Investiții din contribuția bănească
și în muncă a populației mii. lei 1,1

- Export, valoric mH. lei 23,6
- Prestare servicii către

populație mii. lei 342,0
- Desfacere de mărfuri prin

comerțul socialist mii. lei 1 751,8

PRODUCȚIA IN UNITĂȚI NATURALI
LA PRINCIPALELE PRODUSE

Indicatorul U/M Plan — 1982

- Cărbune net mii tone 7 698
- Mașini și utilaje tehnologice

pentru lucrări miniere ■ tone 13 500
- Fire de mătase artificială tone 2 100
- Cherestea, total mii mc. 3,3
- Carne tăiată tone - 2 500
- Preparate din carne tone 1 000
- Lapte consum mii bl. 60
- Produse lactate proaspete mii hi. 75
— Mobilier din lemn mii. lei 35
- Confecții textile mii. lei 114
- Pîine tone 24 000
— Făină tone 12 000

ror experiențelor de labo
rator, a unor lecții vizate 
la secțiile de producție din 
unitățile economice locale 
și la obiectivele economice 
și social-culturale de in
teres național • sporirea 
funcționalității bazei di- 
dactico-materiale existente 
și amenajarea de noi ate
liere cu profil de instruire 
practică • îmbunătățirea 

activității de instruire prac
tică a elevilor 9 se va 
intensifica munca de o- 
rlentare școlară și profe
sională a elevilor din cla
sele terminale spre profi- 
lele si meseriile prioritare 
în municipiu ;

' Inspectoratul școlar și 
Oficiul pentru probleme 
de muncă si ocrotiri so- . 
ciale, în colaborare cu u- 
nitătile economice benefi
ciarei vor stabili și asigu
ra pînă la 15 mai 1982 lo
curile de muncă necesare 
repartizării în producție a 
tuturor absolvenților, pro
moția 1982.

Suprafața de terenuri a- 
gricole de 41618 ha a mu
nicipiului Petroșani va fi fo
losită după cum urmează : 
• teren arabil - 827 ha • 
livezi - 166 ha • pășuni - 
17 095 ha • finețe - 23 530 
ha.

Suprafața arabilă deținută 
va fi cultivată stabilindu-se 
următoarele producții : • po
rumb - 470 ha • cartofi 
toamnă — 200 ha • legume
— 80 ha • plante nutreț
- 77 ha • fructe (livezi) - 
166 ha. -

Pentru realizarea produc
ției agricole planificate se 
vor lua următoarele măsuri : 
pină la 1 martie 1982 șe

vor identifica terenurile vi
rane, proprietate de stat și 
vor fi repartizate pentru a 
fi cultivate cu legume între
prinderilor cu consumuri co
lective și cantinelor (în în
treg municipiul se vor repar
tiza cel puțin 25 ha) ; toate 
terenurile cetățenilor ințele- 
nite care pot fi transformate 
în terenuri arabile vor fi 
arate în această primăvară 
și cultivate cu porumb, car
tofi sau legume.

Se vor asigura seminețele 
și materialul săditor de cali
tate, pentru toate culturile, 
și adaptate condițiilor pedo
climatice din zonă.

Efectivele de animale vor atinge următoarele nivele :

IN DOMENIUL

avizarea si a- 
ribtelor de co

mandă-și a proiectelor de 
execuție pentru toate o- 
biectivele . prevăzute în 
planul anului 1982, iar în
treprinderea de gospodă
rie comunală si locativă 
împreună cu constructorii 
vor întocmi și supune a- 
probării Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popu
lar municipal Petroșani' 
graficul de predare a a- 
partamentelor in anul 1982 
precum si graficul de 
tai are a frontului' de 
vru pe 1982—1983,

Pentru obiectivele 
investiții prevăzute să

elabbrarea. 
probarea

a
lu-
de 
în-

ceapă în anul 1983 pină 
la 30 iunie 1982, se vor 
elabora și înainta la orga
nele centrale toate docu
mentațiile pentru elibera
rea amplasamentelor

IN DOMENIUL
INVAȚAMINTULUI

Se vor acorda priorități 
pentru : creșterea calității 
activităților de perfecțio
nare și autoperfecționare 
și extinderea pe seară mai 
largă a tehnologiilor mo
derne de predare, învățare, 
întărirea caracterului prăc- 
tic-aplieativ al învățămîn- 
tului prin efectuarea tutu-

sanătAțh

Intensificarea acțiunilor 
de supraveghere a condiți
ilor de igienă la locul de 
muncă din unitățile econo
mice, in vederea înlătură
rii factorilor de risc pro
fesional si scăderii morbi- 

.dității eu incapacitate tem
porară de muncă • pre
venirea si combaterea bo
lilor transmisibile prin 
realizarea integrală a pla
nului de imunizare a popu
lației cit și aplicarea mă
surilor de protecție epi- 
demiologică a teritoriului 
• se vor lua măsuri de 
îmbunătățire a condițiilor 

' igienico-sanitare in insti
tuțiile de învățămînt, in
ternate. cămine, școli de 
toate gradele punîndu-se 
accent pe respectarea nor
melor de igienă individua
lă și colectivă • se vor 
lua măsuri de îmbunătăți
re a formelor de ocrotire 
și asistență medicală a 
mamei și copilului • se 
vă acționa și intensifica,, 

, activitatea profilactică des
tinată preșcolarilbr, școla
rilor și studenților. ' ,

bovine 
porcine 
ovine 
păsări ouătoare 
albine

Se vor organiza acțiuni de 
întreținere a pășunilor cu 
participarea crescătorilor de 
animale și prin utilizarea in
tegrală q Creditelor bugetare 
destinate acestui scop.

Se vor trece în proprieta
tea statului terenurile va

ca pete 9-721
capete 8 193
capete 24 789
capete 45 865
familii 755

cânte provenite din succesi
uni și ca urmare a unor în
străinări.

Pe baza producțiilor pre
văzute-și a efectivelor de a- 
nimale, livrările la fondul de 
stat vor fi următoarele :

Plan de livrări la fcftdul
produse UM de stat din care

Total 7 Petroșani

■ — cortofi t 770 170
- legume ' t '189 : 33
- fructe t 292 54
- carne total t 1 218 , 286

din care :
' — bovine t 867 224

—. porcine t 85 13
— ovine 190 34

. păsări t 54 ■5
— lapte vacă hl 33 300 8 800
— fapte oaie bl 2 673 436

. - lină ■ •' 32,1 6.0
— miere t 4,2 1.1
— blănuri îepur.e buc. 300

La fondul de stat bovinele noile acte normative menite
se vor livra la greutatea mi- să stimuleze dezvoltarea o-
nimă de 430 kg, tineretul griculturii, creșterea efective-
bovin la greutatea minimă lor de animale si livrarea o-
de 350 kg, porcinele la 110 cestora la fondul de stot.
kq și 32 kg ovinele. Se va acționa permanent

In vederea realizării pla- în toate localitățile astfel ca
nului de contractări și li- pînă la 15 martie să se in-
vrări la fondul de stat se cheie contractele la specia
vor organiza adunări celățe- bovine, pînă la 15 mqi la
nesti pe sate si , I ocălităti ovine, si lînă, pînă la 10
unde se- vor dezbote serei- iunie' la lapte de oaie, iar
nile din domeniul agricultu- livrările să se facă în co-
rii ce revin fiecărui gospodar, lele matematice stabilite.

/

Autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială pentru asigurarea populației cu produse 
agricole, animale, vegetale și bunuri industriale de consum pe sem. 11982 și anii 1982-1985

In lumina prevederilor Decretului 313/1981, 
privind consumurile medii pe locuitor, pentru 
asigurarea celor aproximativ 150 000 de lo
cuitori cu produse agricole, animale, și ve

getale pe semestrul I 1982 și 1982-1985 Va. 
tea Jiului are nevoie pentru consum la prin' 
cipalele produse de următoarele cantități :

Produsul Sem, I
1982

Anii
1982—1985

Grîu și paste făinoase M 250 .-o 22 000 to.. anual
Porumb și făină de
mălai 2 250 to. 4 40 0 to. anual
Carne și produse ■"
din câine 7-050 ..țOy? ?. - ” ,14 500 ‘ to. anual
Ulei și grăsimi - 956 2 108 to. anual .
Zahăr 1 346 to. 2 ȘOU to. an ual
Lapte și produse
lactate 187 500 h). 375 000 hi. anual
Brînzeturi, unt și
margarina 716 to. ' < 4 700 to. anual
Ouă 18 750 mii buc. 37 500 mii buc.
Cartofi 7 500 to. 15 000 to. anual
Legume 12 750 .țoi,;.. 25 500 to. anual

In conformitate cu sarci
nile privind autoaprovizio
narea în profil teritorial 
municipicri Fetroșani are ca 
sarcină să contribuie la a- 
provizionarea populației în 
anul 1982-1985 cu următoa

rele : • cultivarea unei su
prafețe de 80 ha cu legu
me planifictndu-se o pro
ducție de 1 186 to. din care
189 to se vor preda Ia fon
dul centralizat al statului 
© cultivarea unei suprafe

țe de 690 ha cu cartofi ur- 
mînd a se realiza o pro
ducție totală de 3 450 ’to,, 
cantitate din care 770 to. se 
vor preda la fondul centra
lizat de stat • creșterea e- 
fectivului de animale pe

raza întregului municipiu 
pentru asigurarea intr-o 
proporție cit mai aproape 
de posibilitățile reale a ne
cesarului de carne a popu
lației și predarea la fondul 
centralizat al statului a 85 
tone carne de porc, 867 tone 
de carne de bovine, 190 de 
tone de carne de ovine, 
54 tone de cărne de pa
săre, 11 463 hi. lapte de 
vacă și oaie, și 3 106 mii 
buc. ouă.

Comitetul, executiv și bi
rourile executive ale, consi
liilor populare vor lua mo-, 
suri pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de plan 
privind intrările de ani
male, lapte și produse lac
tate la fondul centralizat 
a! statului, precum, și a can
tităților de carne din con
tracte și achiziții suplimen
tare, respectarea strictă la 
tâiere-a greutății planifica-

Direcția comerciala a t municipiului Petioșcm 
va asiguia repartizarea cit mai judicioasa, în funcție de 

numărul populației, a fondului de marfă atribuit con
form normelor stabilite.

La produsele industriale în semestrul I 1982, se pre
vede -o creștere a desfacerilor; față de aceeași perioada 
a anului 1981 de 4,6 la sută, la principalele prodyse

produse care asigură valorificarea superioară a ma
teriilor prime cu o structură sortimentală mai variată și 
finisaje îmbunătățite. La repartizarea fondului de mar
fă pe teritoriu s-au avut in vedere resursele, structura 
populației, gradul de qrbqnizare, tendințele locale de 
consum, precum- și zânele, cu temperaturi scăzute.

prevăd următoarele desfaceri :
*

aparate TV ' buc. 1 700
radioreceptoare buc. 2 000
mașini de spălat rufe buc. 2 760
frigidere buc. 1 050
aspiratoare de praf buc. 1 600
biciclete buc. 500
articole menaj din por
țelan și faianță mii buc. 240
mobilă . mii. lei 21
confecții nil. Iei 4’6
trii ota je mii. lei. 39
țesături (lînă, mătase,
bumbac) mii. lei 27
in- ălțăminte mii. lei 27

O otenție deosebită se va acorda aprovizionării cu



4 Steagul reia MIERCURI. 13 IANUARIE 1982
■r

ACTUALITATEA ÎN LU/ME
•»

Acțiuni

GENEVA 12 (Agerpres), 
_  La Geneva a fost înfi
ințată o Fundație inter
națională pentru pace, 
împotriva războiului, la 
inițiativa scriitorului bri
tanic. Christopher Farley. 
Acestei fundații i s-au a- 
lăturat un mare număr de 
profesori universitari, 
ciologi, juriști și alți 
meni de cultură din 
ferite țări din Europa de 
vest. ■- .-

TOKIO 12 (Agerpres). — 
Peste 200 de scriitori de 
frunte din Japonia și-au pus 
semnătura pe un apel îm
potriva războiului 
clear. Scriitorii niponi 
dresează tuturor 
lor de pe Pămînt, 
rent de rasă, de 
geri politice și de 
chemarea de a 
într-Un front unit 
va înarmărilor i 
pentru interzicerea com
pletă a armelor nucleare.

S0- 
oa- 
di-

nu- 
a- 

oâmeni- 
, indife- 
• convin- 

religie, 
acționa 

împotri- 
nucleare,

Agendft
Și

BEIJING
— Un nou 
getic — de 
a început să producă în 
«adrul centralei geoterma- 
le experimentale din Tibet, 
relatează agenția China 
Nouă, menționînd că este 
vorba de cel mai mare a- 
gregif din China care u- 
tilizează energia apei cal
de subterane.

Primul generator al cen
tralei — care furnizează 
«urent orașului Lhasa — 
a intrat în funcțiune în 
1977.

12 (Agerpres). 
agregat ener-
3 000 kW —

.☆
BELGRAD 12 (Agerpres) 

— întreprinderea iugo
slavă „Pliva“, specializa-

VIITOAREA CONFE
RINȚA ordinară a OPEC 
(Organizația țărilor ex
portatoare de petrol) va 
avea loc la Quito, capita
la Ecuadorului, la 20 mai 
a.c., s-a anunțat oficial la 
Viena.

PREȘEDINTELE Repu
blicii Populare Democra
te Coreene, Kim Ir Sen, a 
reafirmat într-un inter
viu acordat agenției Ta- 
niug propunerea de ' reu- 
nificare a Coreei. In inter
viu a fost reamintită și 
propunerea — avansată în 
scopul diminuării încordă
rii — ca acordul militar 
de armistițiu din Coreea să 
fie înlocuit printr-un tra
tat de pace și ca trupele

Marele ducat al Luxem
burgului are o situație di
ferită de alți membri ai 
Pieței comune, cu o rată 
a șomajului de numai 1,1 
la sută, iar în 1980, ca ve
nit pe locuitor, a ocupat 
locul al patrulea după 
R.F.G., Danemarca și Fran. 
ța. Cu toate acestea, lo
cuitorii ducatului iau cu
noștință din ce în ce mai 
mult de semnele recesiunii 
și ale austerității. începînd 

, cu primul șoc petrolier din 
1974, balanța comercială a 
țării trece de la surplus la 
deficit o tendință 'pericu
loasă pentru o țară al că
rei comerț exterior repre-

fi

-l

De la Direcția regională C.F.R 
București ni se comunică:

<

NAȚIUNILE UNITE 12 
(Agerpres). — Comitetul 
O.N.U. împotriva apart
heidului a lansat formal 
„Anul internațional pen
tru sancțiuni împotriva 
Republicii Sud-Africane și 
a politicii sale de apart
heid**, în scopul de a de
termina regimul de la Pre. 
toria să renunțe la poli
tica sa de discriminare ra
sială, Anul internațional 
pentru sancțiuni împotri
va R.S.A. a fost procla
mat de către O.N.U. la a

MADAGASCAR

Adunării36-a sesiune a
Generale, în decembrie a- 
nul trecut.

Luînd cuvîntul în ca
drul lucrărilor comitetu
lui, secretarul general al 

deO.N.U., Javier Perez 
Cuellar, a denunțat poli
tica de apartheid ca 
plicind o încălcare a celor 
mal elementare drep
turi ale omului. „Filozofia 
și practica apartheidului 
sînt incompatibile cu prin
cipiile Cartei O.N.U.", a 
subliniat Perez de Cuellar.

im-

Ambasadorul nigerian, 
Alhaji Yusuff Maitama- 
Sule, reales- președinte al 
Comitetului O.N.U. îm
potriva -apartheidului, con- 
damnînd statele care ta» 
calcă sancțiunile adoptate 
împotriva regim'ului ra
sist de la Pretoria, a de
clarat că acest organism va 
acorda prioritate consultări, 
lor cu țările exportatoare 
de petrol și cu alte 
în vederea Instituirii 
embargo petrolier.

state 
unui

Crearea bazelor pentru edificarea 
unei societăți socialiste 

pășirii dificultățilorANTANANARIVO 
(Agerpres). — Crearea ba
zelor pentru edificarea u- 
nei societăți socialiste 
constituie principalul scop 
al politicii guvernului de 
la Antananarivo, 
ciarat președintele 
blicii Democratice 
gascar, Didier Ratsiraka, 
în cadrul unei alocuțiuni

a de- 
Repu- 
Mada-

12 rostite în fața corpului di
plomatic. El a precizat că 
pentru realizarea acestui 
țel sînt necesare eforturi 
susținute și unitatea în
tregului popor. Șeful sta- 
tului a afirmat că guver
nul a elaborat un amplu 
program în vedsrea de-

economică, energetică 
tehnico-științifioă
tă în produse chimice și 
farmaceutice, a început 
pregătirile pentru produ
cerea de rinichi artifici
ali, aparate de dializă chi. 
mică. Producția va fi pu
să la punct la o unitate din 
apropiere de Split a în
treprinderii amintite. In
vestițiile necesare în acest
scop se ridică la 110 mi
lioane dinari.

Se apreciază ■ că, în- 
eepînd din 1983, institu
țiile medicale iugoslave nu 
vor mai fi nevoite să im- 
poite rinichi artificiali.

☆
TOKIO 12 (Agerpres). — 

In conformitate cu mă
surile 'adoptate de Japonia

Statelor Unite să fie 
trase din Coreea de Sud.

PREȚURILE CU AMĂ
NUNTUL au crescut în 
Elveția, în anul 1981, cu 
6,6 la sută — s-a anunțat 

Indicele 
consum, 

nivelul de 
, eta 
decern-

luni, la Berna, 
prețurilor de 
luînd ca bază ... _ 
100 puncte din 1977, 
la sfîrșitul lunii C.
brie 1981 de 118,2 puncte.

POTRIVIT DATELOR O- 
FICIALE, în luna decem
brie 1981, numărul șome-

zintă, valoric, 80 la șută 
din produsul național brut.

Deficitul bugetar este o 
altă problemă îngrijoră.

ș
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î

i
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Ca urmare a unor lucrări 
de consolidare a podului 
de la km 11 plus 300, în
tre stațiile de cale ferată 
Blejoi și Scăieni — pe sec
țiunea Ploiești — Mîneciu 
în ziua de T7 ianuarie a.c„ 
între orele 8,50 și 14, se 
închide linia curentă. Din 
această cauză, trenurile 
3 468 și 3 470 — care cir
culă de la Mîneciu la Plo
iești Sud — se limitează la 
Scăieni, anulîndu-se pe 
restul parcursului.

De asemenea, ca urmare 
a unor lucrări de introdu
cere în cale a unor tabiiere 
metalice la km 82 plus 274, 
pe linia București - Pitești, 
s-au luat următoarele mă
suri :

In ziua de 18 ianuarie 
a.c. se anulează, pe întrea
ga distanță București Nord 
- Craiova, ..tren.ul accelerat 
141. Aceeași măsură este 
aplicată în ziua de 19 ia
nuarie a.c, trenului accele-

rdt 142, care circulă pe dis
tanța Craiova - București 
Nord, In afară de acestea, 
ca urmare a închiderii cir
culației intre stațiile Pie- 
troaia și Leordeni-Argeș, în 
ziua da 19 ianuarie, de la 
ora 5 Ia 20,00, m anulează 
trenurile 1 422 șl'1115, pe 
distanța Ti tu - Golești ; 
trenul 1 005 va circula prin 
Videle, în loc de Pitești (ca 
tren 1003 A), cu aceeași 
plecare din București Nord, 
la ora 14,45, trenurile 1 423,
1 010, 1 091, 1 094, 1 093,
2 013 și 1 098 se anulează 
pe distanța Pietroaia — 
Golești - Pitești, circuital 
numai pe distanța București 
— Titu — Pietroaia și retur, 
iar trenurile 1 009 și 1 008, 
cu plecare din București și, 
respectiv, din Craiova, vor 
aștepta, în ziua de 19 ia
nuarie, redeschiderea liniei 
(circa una oră) în stațiile 
Pietroaia și Leordeni-Argeș.

(Agerpres)

stimulării pro- 
materii prime 
netradiționale, 
o reducere a 
de petrol în

în direcția 
ducției de 
energetice 
se prevede 
consumului 
balanța energetică a ță
rii pînă la 50 la sută în 
1990. Ca urmare a econo
misirii de materii prime 
energetice în industrie, ter
mocentrale și' transporturi 
anul trecut s-a redus im
portul de petrol cu 34 mi
lioane calorii. In metalur
gie. odată . cu reducerea 
consumului de petrol a 
crescut consumul de căr
bune de la 61 la sută, în

- 1973, la 64 la sută. în 1980, 
iar în 1981 a fost de 71 la 
sută.

rilor a sporit-în Olanda cu 
30000 persoane, 
astfel lâ- 474 000, ceea 
reprezintă 11 la sută 
populația activă a

ajungînd 
ce 

din 
țării.

. SU- 
E1 Ni- 

a făcut cunoscut .
statului Ciad, 
Oueddei, spriji- 
pe care țara sa 
Guvernului 

Națională 
din Ciad.

de 
de 

a
agenției 
sudanez

PREȘEDINTELE
DANULUI, Gaafar 
meiri, 
șefului
Goukouni 
nul total 
îl acordă
Uniune
Tranziție
declarat, potrivit 
SUNA, ministrul 
al afacerilor externe, Mo
hamed Mirghani Mubarak, 
după întrevederea celor 
doi șefi de stat.

sumă care a atras critici 
din partea comisiei buge
tare a parlamentului. Mem
brii comisiei sînt îngrijo-

mHIIIHHlHllllllUUlHIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIHIUIIIHIIIir.

Din presa străină
(Agenția Reuter) 
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toare, mai ales că este spo. 
rit de marile cheltuieli fă
cute de guvern pentru a 
ajuta industria siderurgică. 
Bugetul pentru 1982 pre- 
vede, în principiu, un de
ficit de 35 milioane dolari,

rați îndeosebi de rapida 
scădere a fondurilor de 
rezervă realizate în perioa
da anilor ’70.

Guvernul afirmă că pînă 
în 1984 va fi cheltuită su
ma de 95 milioane dolari

cu 
care se confruntă țara. El 
a subliniat că fenomenele 
negative din economia 
Madagascarului sînt o con
secință a crizei sistemului 
capitalist de care Mada
gascarul mai depinde în 
măre măsură.

Președintele a anunțat 
că vor fi adoptate o serie 
de măsuri guvernamenta
le pentru întărirea rolu
lui planificării în econo
mia națională. Se preve
de o creștere a prețurilor 
de achiziție la produsele 
agricole în vederea sti
mulării agriculturii țării. 
De asemenea, vor fi reor
ganizate unele ministere. 
Președintele a anunțat că 
va fi lansat un împrumut 
intern în vederea dezvol
tării agriculturii și a cre
ării de noi întreprinderi in
dustriale.

BOGOTA 12 (Agerpres) 
— Guvernul columbian a 
făcut apel la toate forțe
le insurgente din țară să 
depună armele și să par
ticipe, alături de celelalte 
forțe politice din fără, la 
alegerile prezidențiale și 
parlamentare din . acest 
an din Columbia, rela
tează agenția .. France Pres- 
se, citind o declarație a 
ministrului de interne co
lumbian, Jorge Mario 
Eastman, făcută la Bogota.

„Mișcarea 19 aprilie*’ 
(M—19) a dat publicității, 
în buletinele sale clandes. 
tine, un comunicat în care 
precizează că reprezen
tantul organizației, Jaime 
Bateman Cayon, participă 
la campania electorală 
pentru alegerile preziden
țiale. „Forțele Armate Re
voluționare din Columbia11 
(FARC) și-au exprimat, la 
rîndul lor, sprijinul pen
tru candidatul forțelor de 
stînga, Gerardo Molina, la 
funcția supremă în stat 
în cadrul scrutinului pre
zidențial.

penh’U a stimula investiți
ile productive, mai ales 
pentru a susține acțiunea 
de modernizare întreprinsă 
de firma siderurgică 
bed, argumentînd că 
ceasta asigură, direct 
indirect, cele necesare 
iului pentru un sfert 
populația - Luxemburgului.

Firma Arbed a înregis
trat, în 1980, pierderi 
40 milioane dolari, iar 
lanțul anului 1981 se 
nunță și mai negativ, 
torită scăderii cererii 
concurenței - producători
lor din Asia. (Agerpres)
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PETROȘANI — 
iembrie : Piedone 
Sipt; Unirea :

URICANI : • Afacerea 
granatelor.

FILME

MUNCITORI NECALIFICAȚI

7 Ne- 
în E- 
Inchi- 

riem apartament cu co
pil,

PETRILA: Detașa
mentul Concordia.

LONEA: Doi 
listi în Siberia.

ANINOASA : 
adoptivă.

VULCAN — Luceafă
rul: Ștefan Luchian.

LUPENI — Cultural: 
Orașul tăcerii ; Munci
toresc : Întoarcerea lui 
Hordubal.

ÎNCADREAZĂ
pentru lucrări în municipiul Petroșani

Informații, la punctul de lucru din strada 
Lunca, nr. 115 sau telefon 44812.

Mica publicitate
PIERDUT carnet 

student pe numele 
gui Remus, eliberat 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (57)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Banciu 
Gheorghe, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (58)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Arde- 
leanu Silvia, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nu
lă. (59)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gurta- 
venco Mariana, eliberată 
de Grupul școlar minier

ANUNȚ

de Petroșani. O declar nulă. 
Bene- ' (6Î)

de PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tănăsie 
Elena, eliberată de Oficiul 
P.T.T.R. Petțpșani. O de- 
clar nulă. (62)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciorba 
Silvia,. eliberată de Ofi- 
ciul P.T.T.R. Petroșani. O 
declar nulă. (63)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cucu 
loan, eliberată de 
C.C.S.l.T.U.M. Sa tu Mare. 
O declar nulă. (64)
DE FAMILIE

COLECTIVUL sectorului Depozite al I.M. Live- 
zeni anunță cu profundă durere dispariția fulgeră
toare din mijlocul nostru a colegului

GAVRIL DUMITRU „
Sincere condoleanțe familiei'îndoliate. (65)
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