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Hotărîrile Congresului al Illl-lea
MOBILIZATOR PROGRAM III ACȚIUNE însemne ale mineritului la Valea de Brazi.

Ancheta noastră la început de an

1. Măsurile întreprinse, condițiile 
create vă asigură posibilitatea înde
plinirii integrale a prevederilor de 
plan pe anul 1985 ? Cum veți în
cheia luna ianuarie și trimestrul I ?

2. Cum vor acționa consiliul oa
menilor muncii și comisiile pe pro
bleme pentru creșterea producției,

productivității și eficienței activită
ții economice ?

3. Care sînt acțiunile ce vor fi în
treprinse de organizația de sindicat 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii la îndeplinirea sarcinilor plani
ficate ?

Azi, răspund cadre de conducere ce la 
întreprinderea minieră Lonea

1. Ing. Viorel BOANTĂ, directorul întreprinderii. 2. Ilie PÂDUCEL, 
președintele consiliului oamenilor muncii. 3. Nicolae GOLEA, președin
tele comitetului sindicatului.

„Avem asigurate toate 
condițiile pentru îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan“
Ing. VIOREL BOAN- 

TA: 1. Incepînd cu .ulti
ma parte a anului 1984, 
prin strădanii continue și 
eforturi stăruitoare am 
creat la fiec'are sector li
nia de front activă nece
sară pentru realizarea in
tegrală și depășirea sar
cinilor de plan și, totodată, 
fiecare sector are asigu

Producția de fire celulozice — la cotele uuor 
înalte exigențe calitative

rat efectivul necesar u- 
nei desfășurări normale a 
procesului de producție, 
atît efectivul necesar lu
crărilor direct productive 
cit și pentru activitatea 
de servire a formațiilor 
de lucru. Au fost asigu
rate condiții optime de 
transport a producției și 
a sterilului, atît pe verti
cală cit și pe orizontală.

Ne-am orientat preocu
pările spre extinderea 
tehnologiei de lucru cu 
tavan de rezistență, cu a- 
jutorul căreia vom spori 
productivitatea muncii cu 
1,5—2 tone pe post față

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

850 tone extrase suplimentar
Luni, 7 ianuarie, trei întreprinderi miniere — 

LONEA, VULCAN și BARBATENI au extras împreu
nă, peste sarcinile de plan ale zilei, 850 tone de căr
bune cocsificabil și energetic.

3 CEL MAI MARE 
PLUS AL ZILEI — 425
TONE DE CĂRBUNE PEN
TRU COCS L-AU EXTRAS 
MINERII DE LA BARBA- 
TENI, care confirmă în 
acest fel rezultatele bune 
obținute în primele zile din 
acest an. De remarcat că 
toate cele patru sectoare 
de producție ale minei și-au 
realizat și depășit sarcini
le de plan ale zilei. Pe Joc 
fruntaș cu 241 tone extra
se suplimentar — se si
tuează minerii sectorului 
I A. Din cadrul acestui 
sector s-au remarcat brigă
zile conduse de POMPEI 
TOMOLEA și MIHAI KO
VACS. De la celelalte sec
toare de producție realizări 
deosebite au obținut în a- 
ceastă zi minerii din brigă
zile conduse de IOSIF

Preocupări actuale și de perspectivă 
pentru o activitate eficientă

• Mina U- 
ricani a rea
lizat, în anul 
1984, econo
mii de peste 
220 000 kWh 
energie elec
trică • Con
sumul specific de energie 
electrică pentru extracția 
de cărbune a fost redus 
cu 2,3 ktVh, la o tonă de 
cărbune o Consumul de 
aer comprimat a fost re
dus cu 78 mc pe tona de 
cărbune <» împliniri și re
zultate în cadrul inițiati
vei „Tona și kilowatul”, 
lansată de I.M. Uricani.

Despre preocupările ac
tuale și dc perspectivă,

Minerii din brigada 
condusă de Nicolae An- 
drașic, de Ia I.M. l’aro- 
șeni, se remarcă și• în 
acest început de nou 
an cu rezultate bune 
în producția de cărbu
ne.

loto: Al. TATAR 

MARCUS, CAROL MAR
TON și ĂNDONE GRUMA- 
ZESCU, care printr-o bună 
organizare a muncii au reu
șit să depășească produc
tivitatea muncii planifica
tă cu 600 kg pe post.

9 Cu cele 330 tone ex
trase suplimentar în a- 
ceastă zi, PLUSUL ACU
MULAT DE LA ÎNCEPU
TUL ANULUI DE MINE
RII DE LA VULCAN SE 
RIDICA LA APROAPE 
3000 TONE de cărbune pen
tru semicocs și energetic.

B5 MINERII DE LA LO
NEA continuă și în acest 
an să se afle pe un loc 
fruntaș, cu cele aproape 
100 tone extrase suplimen
tar, luni 7 ianuarie plusul 
acumulat de la începutul 
anului se ridica la 354 to
ne de cărbune.

privind încadrarea în 
normele de consum apro
bate pe anul 1985, pentru 
energia electrică, termi
că, combustibili și carbu
ranți, ne oferă detalii sing. 
Doina Cimponer, din ca
drul' biroului energetic al 
minei.

— Dintre măsurile vi- 
zînd încadrarea în consu
murile normate de energie 
electrică, măsuri care au

Masuri continue și operative 
pentru înlăturarea zăpezii

Și ieri, cînd a nins ușor, 
au continuat acțiunile con
sacrate înlăturării zăpezii 
de pe principalele artere 
dc circulație. „Au partici
pat, așa cum ne spunea to-
varășul Alexandru Todor, 
directorul I.G.C.L., numai 
în Petroșani, 2 semîgredere, 
2 buldozere și alte utilaje.

Minerul
Cu o zi înainte îl au

zisem spunîndu-i șefului 
de schimb : „Vezi că 
mîine nu vin. Am ceva 
probleme de rezolvat 
pentru casă. Ai grijă ! 
Să meargă treaba!“. Șe
ful de brigadă își aver
tiza ortacul: „Să mear-

INSCRIPȚII
gă treaba !“. Nu-i era 
indiferentă soarta pro
ducției.

A doua zi, era îmbră
cat în haine de șut, cu 
securea pe umăr.

— Parcă spuneați că 
nu veniți azi la șut ?

— Asta era ieri. Ceva 
nu a mers pe schimbul 
III și trebuia să vin de 
dimineață. Problemele 
mele pot suferi și amî- 
nare, producția, nu.

Am vrut să-i notăm 
numele, dar replica a 
fost scurtă : „Ei, asta-i 
bună 1 Toți minerii ca- 
re-s mineri fac asta !“.

G. DORIN

fost deja ma
terializate, se 
evidențiază 
sistematiza

rea alimentă
rii cu apă de 
răcire a com- 

presoarelor 
din incinta puțului Vest și, 
ca urmare, scoaterea din 
funcțiune a stației de 
pompe. Prip realizarea a- 
cestei soluții, estimăm o 
economie de peste 350 000 
kWh energie electrică. E-

Convorbire consemnată dc 
Mircea BUJORESCU

(Coutinuare in pag. a 2-a)

De dimineață s-a înlăturat 
zăpada din intersecții, ur- 
mînd să se intervină apoi 
și pe străzile laterale. In 
întregul municipiu se află, 
la unitățile de gospdărie
comtmală și locativă, utila
je care au lucrat în continuu

(Continuare în pag. a 3-a)

Printre obiectivele și sar
cinile stabilite de docu
mentele Congresului al 
XlII-lea al partidului sînt 
înscrise importante pre
vederi și pentru industria 
ușoară. Industria ușoară 
urmează să se dezvolte în 
viitosul cincinal într-un 
ritm mediu anual de 5,5— 
5,8 la sută. înfăptuirea sar
cinilor care ne revin cons
tituie pentru întregul nos

tru colectiv o datorie de 
onoare. întreprinderea noas
tră a beneficiat și benefi
ciază de importante dotări 
tehnice, prin care se ex
primă grija partidului, a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvolta
rea armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei națio
nale. Apropiata punere în 
funcțiune a noii instalații 
de fire celulozice cu o ca

pacitate de 5 000 tone fire 
pe an va reprezenta un pas 
uriaș înainte pe calea mo
dernizării producției. Am
ploarea acestei dezvoltări 
și modernizări, prin care se 
vor asigura noi locuri de 
muncă îndeosebi pentru fe
mei, este ilustrată pe deplin 
de faptul că producția noii 
instalații de fire celulozice 
într-un singur an este doar 
cu puțin mai mică decît

cea realizată în vechea ins
talație în întreaga perioa
dă a anilor 1981—1984.

Analizînd cu răspundere 
sarcinile ce ne revin și re
sursele pe care le vom pu-

Ing. Rodica TATULICI, 
director al I.F.A. Vîscoz.a

Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)

CETĂȚENII ’
OAMENI Al MUNCII I
Cantitățile de zăpadă căzută în ultimele zile fac 

necesare largi și constante acțiuni destinate asigu
rării unor condiții prielnice pentru circulație, pentru 
desfășurarea activității economice și sociale.

ESTE O DATORIE CETATENEASCA SA PAR
TICIPAM CU TOTII LA ÎNLĂTURAREA ZĂPEZII 
DIN PRINCIPALELE LOCURI DE INTERES ECO
NOMIC SI SOCIAL !
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în așteptarea inițiativelor, 
trec zilele vacantei»

„Avem asigurate toate
de iarnă condițiile pentru îndeplinirea

In acest cadru de iar
nă eu zăpadă abundentă 
întîlnim, în oricare loca
litate din Valea Jiului, su
te de elevi care își creează 
cu o imaginație pe care 
numai că o au, propriile 
forme de petrecere a a- 
cestei vacanțe. Manifestă
rile cele mai atractive au 
fost programate de orga
nizatorii vacanței în pri
ma decadă, desfășurată în 
anul trecut. Dar și în a- 
ceste zile au loc totuși, 
diverse acțiuni, îndeosebi 
la cluburile vacanței din 
școli și licee.

— In Vulcan, ne spunea 
prof. Angela Costinaș de 
la Casa pionierilor și șoi
milor patriei, au loc în 

1 fiecare zi acțiuni atracti- 
I ve și diversificate. La a- 

ceste manifestări (audiții 
muzicale, un concurs de 
sanie, organizat în urmă 
cu cîteva zile la Morișoa- 
ra, programe artistice în 
orășelul copiilor și alte- 
le) participă mulți elevi

din oraș. In zilele urmă
toare se va viziona filmul 
„De dragul tău. Anca", 
urmat de un proces cine
matografic, expoziții de 
desene în sălile de apel 
ale întreprinderilor mi
niere sau cu lucrări rea
lizate în cercurile tehni- 
co-aplicative.

— Pentru elevii din li
cee, ne informa tovarășa 
Viorica Bulz, secretară a 
Comitetului municipal al 
U.T.C., funcționează clu
buri ale vacanței unde 
programele de activitate 
cuprind patru categorii de 
acțiuni: politico-educative, 
integrate în Anul Inter
național al Tineretului ; 
cultural-distractive (dis
cotecile vacanței atrag 
mulți elevi), turistice și 
sportive (concursuri de 
schi, volei, șah, sanie, toa
te avînd genericul „Cupa 
vacanței"); de autogospo- 
dărire, destinată amena
jării cabinetelor, labora
toarelor, atelierelor școla
re. In ultimele zile au a-

vut loc simpozioane con
sacrate vieții și activității 
revoluționare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului și_ tovarășei Elena 
Ceaușescu, o masă rotun
dă cu o temă de educație 
materialist-științifică, dez
bateri despre absolvenți, 
expuneri. In fiecare zi ti
nerii din licee participă 
la astfel de acțiuni atrac
tive, educative și instruc
tive.

Deși vacanța cuprinde 
diverse și educative ma
nifestări, în aceste zile 
cînd zăpada este bogată, 
lipsesc acțiunile în aer 
liber care să atragă cei 
mai mulți elevi dornici 
să-și petreacă ore plăcute 
în atmosfera plină de far
mec a concursurilor de 
sanie sau schi, Așteptînd 
astfel de inițiative, care 

'să se adreseze tuturor e- 
levilor din Valea Jiului, 
s-ar putea să treacă zile
le acestei vacanțe.

T. SPĂTARU

ritmică a sarcinilor de plan“
(Urmare din pag. I)

Producția de fire celulozice 
la cotele unor înalte 

calitativeexigențe
(Urinare din pag. I)

ne în valoare, în lumina 
hotăririlor Congresului al 
NlII-lea al partidului, in 
aria preocupărilor noastre 
de viitor ne-am cuprins 
dezvoltarea intensivă a ca
pacităților de producție din 
actuala instalație de fire. 
Îmbunătățirea calității pro
duselor finite și pregătirea 
temeinică a producției în 
viitoarea instalație moder
nă dc producere a firelor 
celulozice. ' 
colectivul 
minări cu faptul că a 
dentificat ■ 
ingenioase.
linia sporirii eficienței ac
tivității economice. Prin re
cuperarea, recondiționarea 
și refolosirea unor piese și 
subansamble, buna întreți
nere și exploatare a insta
lațiilor din dotare am reu
șit să obținem în anul tre-

Pină in prezent, 
nostru se poate 

i- 
și aplicat soluții 

, eficiente, pe

cut economii care totalizea
ză peste un milion de lei.

Sîntem pe deplin con- 
știenți că în acest nou an 
mai avem multe de făcut 
pe linia îmbunătățirii cali
tății produselor întreprin
derii noastre și ne anga
jăm să facem totul pentru 
a ridica nivelul calitativ al 
firelor celulozice. Alături 
de ceilalți oameni ai mun
cii din patria noastră vom 
acționa neabătut pentru în
făptuirea exemplară a sar
cinilor de producție care 
ne revin pentru a contri
bui prin fapte de muncă, 
strîns uniți in jurul parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la traducerea în 
viață a hotăririlor Congre
sului al XIII-lea prin care 
se asigură înaintarea fer
mă a țării pe calea lumi
noasă a socialismului și 
comunismului.

Farmacia nr. 15 din 
cartierul Petroșani Nord 
mutată într-un spațiu 
nou beneficiază de toa
te condițiile cerute unei 
asemenea unități de pro
fil.

Foto: T. ALEXANDRU

de tehnologiile clasice. Ast
fel, dacă în anul 1984 am 
obținut cu ajutorul acestei 
tehnologii doar 20 la sută 
din producția realizată, în 
acest an, în 1985, ne-am 
propus să extragem, folo
sind tavanul de rezistență, 
50 la sută din producția 
planificată.

Cu alte cuvinte avem 
create toate condițiile pen
tru desfășurarea unei acti
vități rodnice ceea ce ne 
determină să afirmăm că 
atît luna ianuarie cît și în
tregul trimestru I îl vom 
încheia cu realizarea in
tegrală a prevederilor de 
plan. O singură rugămin
te am avea și anume să 
fim sprijiniți mai mult în 
ceea ce privește funcționa
rea optimă a transportului 
în comun pentru asigura
rea deplasării persona
lului muncitor la și de la 
schimb.

PADUCEL. 2. In 
rînd, consiliul oa- 
muncii a organizat

ILIE 
primul 
menilor 
temeinic dezbaterea cifre
lor de plan, a indicatorilor 
economico-financiari stabi
liți pentru anul 1985, pro- 
punînd în același timp spre 
aprobarea adunării genera
le a reprezentanților oa
menilor muncii măsuri con
crete care să conducă la 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan, mai 
ales pe seama creșterii ne
contenite a productivității 
muncii realizate. La aceas
tă primă acțiune, care a 
avut loc în ultima parte a 
anului trecut, trebuie să a- 
dăugăm un alt fapt deose
bit de important și anume 
extinderea și intensificarea 
unei munci colective, stră
daniile depuse pentru an
trenarea unui număr cit 
mai mare de cadre tehni
ce, specialiști și muncitori, 
la actul de conducere, în 
luarea deciziilor, în sta
bilirea măsurilor celor mai 
adecvate și mai ales în re
zolvarea lor, in transpune-

rea acestora în practică, 
încă de la planificarea 
muncii consiliului se pre
văd, se stabilesc teme con
crete de studii și pentru 
controale, acestea făcîndu- 
se de colective largi, co
ordonate de membrii comi
siilor pe probleme de pe 
lîngă consiliul oamenilor 
muncii. In felul acesta ac
tivizăm mai mult comisiile 
amintite și le creștem răs
punderea față de activitatea 
desfășurată in soluționarea 
problemelor practice. De 
altfel comisiile pe proble
me informează periodic în 
cadrul ședințelor de con
siliu despre activitatea des
fășurată și stadiul de re
zolvare a problemelor da
te în studiu. Acestea sînt 
doar informări în cadrul 
ședințelor în care sînt su
puse analizelor probleme 
de importanță majoră pen
tru activitatea productivă. 
Spre exemplu, in primul 
trimestru al acestui an vom 
analiza, printre altele, preo- 
ocuparea consiliului oame
nilor muncii și a comparti
mentului de specialitate 
privind stabilirea de norme 
reale, în conformitate cu 
prevederile legale pentru 
aplicarea acordului global 
sau programarea și execu
tarea reviziilor preventive 
și a reparațiilor, pentru 
prelungirea duratei de func
ționare a utilajelor și in
stalațiilor din dotare, pen
tru prevenirea avariilor.

Dezbaterile, analizele vor 
avea loc după ce se vor 
executa controale temeini
ce de către colective largi 
și complexe care vor pro
pune, bineînțeles și măsuri 
cît mai eficiente. Sîntem 
convinși că prin promova
rea cu consecvență a unui 
astfel de stil de muncă 
consiliul oamenilor muncii, 
comisiile pe probleme își 
vor aduce o contribuție sub
stanțială atît la îndepli- 
rea prevederilor de plan 
pe seama sporirii produc-

fixității muncii, cit și la 
creșterea eficienței econo
mice a întregii activități.

NICOLAE GOLEA : 3.
Principalele căi pe care 
vom acționa pentru mobili
zarea oamenilor muncii la 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan sînt 
creșterea aportului gru
pelor sindicale, a adunări
lor de grupe sindicale pen
tru soluționarea operativă 
a problemelor din procesul 
de producție (unde un loc 
de seamă îl va ocupa în
tărirea disciplinei sub toate 
aspectele), organizarea mai 
temeinică, mai fermă, a 
întrecerii socialiste între 
formații de lucru, colective 
de sectoare și promovarea 
și aplicarea cu consecvență 
a celor mai valoroase ini
țiative izvorîte din dorința 
oamenilor muncii de a con
tribui la creșterea produe- 
ției de cărbune extras, a 
eficienței întregii activități 
economice.

Pentru aceasta ne spriji
nim pe activul larg al sin
dicatului de la mina noas
tră, pe receptivitatea oa
menilor muncii, pc promp- 
tiudinea cu care acționează 
pentru transpunerea în via
ță a sarcinilor care le re
vin.

Un rol important revine 
organizației de sindicat și 
în ceea ce privește ma
terializarea propunerilor 

formulate de reprezentanții 
oamenilor muncii la adună
rile generale care au avut 
și vor avea loc. In felul a- 
cesta, printr-un stil de 
muncă dinamic vom angre
na un număr cît mai mare 
de oameni ai muncii 
acțiunile pe care noi 
organizăm făcîndu-i 
tași direcți, printr-o
bilizari^ fermă la îndepli
nirea sarcinilor majore ca
re revin întreprinderii 
noastre și în primul rînd 
a realizării integrale, rit
mice a producției de căr
bune.

la 
le 

păr- 
mo-

Preocupări actuale și de perspectivă
(Urmare din pag. I)

liminarea neetanșeităților 
din rețelele de aer com
primat și dimensionarea 
corespunzătoare a acesto
ra, precum și întocmirea 
unui program judicios de 
funcționare a compresoa- 
relor intre schimburi vor 
conduce la realizarea unor 
economii de apioape 40000(1 
kWh energie electrică.

— Enumerați-nc citeva 
dintre măsurile cu carac
ter permanent.

— Optimizarea regimu
rilor de funcționare a u- 
tilajelor, concretizată prin

evitarea funcționării în 
gol a transportoarelor din 
subteran și a mașinilor 
unelte de la suprafață, va 
conduce kt o economie, in 
anul 1985, de 300 000 kWh. 
lncepînd din 15 decem
brie 1984, am trecut la 
înlocuirea a două com- 
presoare, ca urmare a ran
damentului scăzut al a- 
cestora și a consumului 
ridicat de energie, deter
minate prin bilanțuri e- 
nergetice.

— Alte măsuri pe care 
le aveți în vedere ?

— Amplasarea corespun
zătoare a stațiilor de

transformare din subte
ran, optimizarea secțiu
nii cablurilor în vederea 
reducerii pierderilor 
energie, vor conduce 
economie de energie 
peste 20 000 kWh. In 
ralel, vom aVea in vede
re acțiuni hotărîte pentru 
economisirea de aer com
primat, combustibili și 
carburanți, prin elimina
rea mersului • în gol al 
locomotivelor, de mină, 

întreținerea corespunzătoa
re a traseelor, în ve
derea funcționării acestor 
locomotive în condiții opti
me, urmărirea zilnică a

de 
la o

de 
pa-

consumului de cărbune la 
centrala termică, pentru 
încadrarea în fișele limi
tă. Am executat încă din 
luna decembrie, repara
rea și urmărim întreți
nerea corespunzătoare a 
cazanelor de la centrala 
termică, izolarea conduc
telor și secționarea în
călzirii spațiilor. Toate a- 
cestea ne dau garanția că, 
in anul 1985, vom obține 
importante economii de 
energie, aer comprimat, 
combustibil și carburanți, 
pentru o activitate în con
diții de deplină eficiență 
economică.

I
I 
I

I
I

• LA RECENTELE ÎN
TRECERI DE SCIII alpin 
de lă Clăbucet — Predeal, 
desfășurate în cadrul fi
nalei Cupei U.A.S.C.R., re
prezentanții tinerei secții 
de schi a clubului „Știința" 
de la Institutul de mine 
Petroșani, studentele Ilea
na Vladislav și Iudith Kac- 
so, au cucerit locul II, iar 
studentul Nicolae Pătrașcu 
un loc III. Succese de bun 

k.

augur pentru schiul petro- 
șănean 1 (I.D.)

• ALĂTURI DE LUCRA
TORII COMERCIALI care 
au descongestionat de ză
padă împrejurimile maga
zinului „Jiul", o contribuție 
deosebită la deblocarea 
străzii și a căilor de acces 
și-au adus și militarii unei 
grupe din compania de 
pompieri Petroșani, prompți 
ca de obicei acolo unde 
nevoia este mai mare, (I. 
JITEA)

• PRINTRE SUCCESE
LE deosebite ale anului 
1984, in secția mecanică 27

a Cooperativei „Straja" din 
Lupeni, se numără și cele 
citeva matrițe pentru fer
moare de diferite tipuri și 
dimensiuni, realizate in

• DONAȚIE. Cunoscutul animator al artei minia
turale „ex libris" din Vale, Dafinel Duinea a avut 
deschisă o nouă expoziție personală în București. O 
parte din lucrările expuse au fost donate instituției 
patronatoare a vernisajului, Biblioteca Centrală do 
Stat din Capitală. Cum Valea Jiului numără mulți 
făuritori de „ex librisuri", mulți dintre ei fiind cunos- 
cuți și pe alte meridiane, ne gîndim că gestul artistului 
Dafinel Duinea poate fi... molipsitor, uimind ca pro
ducția artistică donată să se constituie într-o expo
ziție permanentă, sub egida unui așezămînt de cultură 
din Vale .(I.V.)

diversi-
(G.C.)

concepție proprie în cadrul 
unei ample acțiuni de pro
movare a noului în 
ficarea producției.

• TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" din Pe
troșani informează pe toți 
iubitorii de tearu că bile
tele și abonamentele elibe
rate în 1984 și nefolosite 
rămîn valabile și în 1985 
la spectacolele ce vor avea 
loc, sub rezerva vizării lor 
la Casa de bilete a teatru
lui. (Al.II.)

• „CU MASCA ȘI PA
RA MASCA" — este ge
nericul sub care, în perioa
da 14—17 ianuarie a.c., Ca
sa de cultură a sindicatelor

-
din Petroșani organizează 
în mai multe localități ale 
Văii Jiului 'spectacole de 
varietăți. Printre actorii ca
re își vor da concursul la 
reușita acestor spectacole 
se află și Rodica Popescu- 
Bitănescu, de data aceas
ta în postura de prezenta
tor. (G.B

(
I

Rubrică realizată de
CHIRVASA

• /
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Fabrica de produse lactate Petroșani

Sfîrșit și început de 
an rodnic

PRIMII io SPORTIVI Al ANULUI 1984

Momentele de însemnă
tate istorică ale anului — 
a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperialistă și 
marele forum al comuniș
tilor, Congresul al XIII- 
lea al partidului — au 
mobilizat puternic colec
tivul de muncă de la Fa
brica de produse lactate 
Petroșani, ajutîndu^l să-și 
finalizeze eforturile în 
rezultate economice și de 
producție remarcabile, in
tr-o bună aprovizionare 
a populației din munici
piu cu produse lactate. 
Astfel, la indicatorul pri
vind creșterea producti
vității muncii, sporul ob
ținut în 1984, față de re
zultatele anului 1983, este 
de 30 la sută. Peste sarci
nile de plan s-au produs 
în anul trecut 680 000 1 
lapte pentru consum, 
461 000 kg produse lacta
te proaspete, 98 000 kg 
brânzeturi, 518 000 1 zer 
pan pentru panificație, 
37 000 kg batoane, 4 000 
kg păjitură „Laura", 
30 000 kg unt. Un rezultat 
meritoriu îl constituie și 
depășirea cu 40 hi a pla
nului la lapte de oaie con
tractat, achiziționat și pre
lucrat. Toate aceste plu
suri de producție, cît 'și 
sarcinile planificate, au 
fost realizate în condiți-

V__________
Ciudățenii sai

Autobuzul 31 HD 5989 
staționa, în ziua de 20 de
cembrie, de multă vreme 
în stația Aeroport din Pe
troșani. Tăblița indicatoa
re avertiza călătorii că au
tobuzul respectiv va pleca 
în cursă pe ruta Aeroport 
— I.U.M.P. La ora stabili
tă, adică 12,30, șoferul 
schimbă tăblița indicatoa
re, autobuzul avînd, con
form celor înscrise, un nou 

■u: Uricani — Piață.
Surpriza avea să se produ
că însă abia cînd taxatoa
rea Eleonora Zold (greu a 
mai fost s-o convingem 
să-și pună ecusonul!) in loc 
de 1,50 lei, cît este legal 

ile reducerii cheltuielilor 
totale cu 14 lei la 1 000 lei 
producție și obținerea u- 
nui beneficiu la activita
tea de bază de 1 402 000 
lei, iar la alte activități 
intre care și cea de trans
port, de 265 000 lei.

Contribuții substanțiale 
la succesele obținute de 
întregul colecție al fabri
cii au muncitoarele Elena 
Birlan și Darie Săftica, de 
la compartimentul recep
ție, normalizare și pasteu- 
rizare a laptelui, Valeria 
Maier și Elena Kuron, de 
la laboratorul de produc
ție a batoanclor de cioco
lată, Victoria Bota Și Ol
ga Zilași de la livrări- 
desfacere, Ioana Filip, din 
compartimentul de îmbu- 
teliere, mecanicii de în
treținere Andrei Gesine, 
Dan Chircu și alții.

In primele zile ale nou
lui an, în condițiile grele 
impuse de iarnă, colecti
vul fabricii a livrat rețelei 
de desfacere, fără nici o 
restanță, lapte pentru con
sum conform comenzilor 
primite. „De asemenea — 
adăuga conducătorul u- 
nității Vasile Băltărețu —, 
producem și livrăm în 
medie 12—17 000 kg pro
duse lactate proaspete pe 
zi". Așadar, sfîrșit și în
ceput de an rodnic la Fa
brica de produse lactate 
Petroșani. (T.V.)

indisciplină?
costul unui bilet pe cursa 
locală, pretinde 2,50 lei, 
spunînd că autobuzul vine 
de ia Uricani. Orice încer
care de a o feri să comită 
această ilegalitate a dat 
greș. Orice argument adus 
de cei peste 20 de călători, 
se lovea ca de un zid de 
îndărătnicia acesteia și de 
vocabularul „colorat'* cu 
care își impunea voința. 
Ajuns în piață, șoferul 
schimbă din nou tăblița in
dicatoare, de data aceasta, 

avînd înscris pe ea: I.U.M.P.
•— Aeroport. Cine să mai în
țeleagă astfel de practici?

I’etru BOBOC,
Petroșani

I
I
I
I
I
I
(

I
I

Retrospectiva activității sportive din anul trecut 
pune in evidență prezența notabilă, printre cei mai 
buni, a unor câștigători de competiții care au re
prezentat cu cinste culorile asociațiilor sportive din 
municipiul Petroșani. Printre sportivii fruntași ai 
anului 1984 se numără reprezentanți ai atletismului, 
navomodelismului, tirului cu arcul, schiului și pro
belor de sanie, ilustrînd ampla și multilaterala dez
voltare a ramurilor sportive din Vale, creșterea va
lorică, la cote superioare a activității de perfor
manță sportivă.

Prezentăm în rîndurile de mai jos, tradițio
nalul clasament al sportivilor anului 1984, care s-au 
situat pe primele 10 locuri, ducînd pe alte meleaguri 
faima Văii Jiului.

1. Petru DRĂGOESCU — 
Atletism (C.S. Jiul Petro
șani), dublu campion bal
canic la 800 și 1500 m ;

2. Livia GHEORGHIȚA 
— Sanie (C.S.Ș. Petroșani), 
dublă campioană R.S.R., 
junioare și senioare ;

Măsuri continue și operative pentru înlăturarea zăpezii
(Urmare din pag. I)

în aceste zile. Dar, la ast
fel de acțiuni, de mare și 
larg interes cetățenesc, tre
buie să participăm nu nu
mai noi, ci și unitățile e- 
conomice deținătoare de 
mijloace tehnice apte să 
contribuie la înlăturarea

3. Friederich CSASZAR 
— Navomodele (C.S. Jiul 
Petroșani), dublu campion, 
R.S.R. :

4. Petru ABRAHAM —
Navomodele (C.S. Jiul Pe
troșani), campion R.S.R. ;

zăpezii In conformitate cu 
prevederile Legii 10/1983 

toate întreprinderile și ins
tituțiile, toți cetățenii tre
buie să pună mînă de la 
mină și să înlăture zăpada 
adunată în aceste zile, asi- 
gurînd condiții prielnice 
pentru buna desfășurare a 
circulației auto și pietona-

5. Dorina URIȚESCU — 
Tir cu arcul (Minerul A- 
ninoasa), medalie bronz la 
individual și locul I pe e- 
chipe — campioană națio
nală :

6. Mircea ORTELECAN
— Rugby (C.S.Ș. Știința 
Petroșani), campionat di
vizia A :

7. tușit CAVAI — Fotbal

(C.S. Jiul Petroșani), cam
pionat divizia A ;

le, și desfășurarea activi
tății economice și sociale*.

La crearea condițiilor ne
cesare activității economi
ce din Valea Jiului au mai 
acționat utilaje de la sec
ția de mixturi asfaltice Li- 
vezeni, antreprizele de 
construcții din Petroșani 
și cetățeni cu spirit gospo

8 Cristina CIORTAN —i
Navomodele (C.S. Jiul Pe—, 

troșani), campioană R.S.R., 

junioare ;

9. Viorel HABIAN —
Tir cu arcul (Minerul Ani- 
noasa), campion R.S.R. ,

Schi alpin (C.S.Ș. Petroșani), 
campion R.S.R., copii.

dăresc,din cartierele locali
tăților, Dar aceste preocu
pări trebuie să se, intensi
fice în multe zone (ieri di
mineața in colonia din Pe
troșani, de exemplu, pe ce
le mai multe străzi stratul 
de zăpadă era... ca acum 
trei zile).

Pe firul unei sesizări
„Noi stăm singuri, bu

nica vine o dată pe zi și 
ne aduce mîncare. Altci
neva nu mai vine pe la 
noi. Intr-o seară Un ne
ne a intrat pe fereastră 
și ne-a luat televizorul. 
Mama este în spital de 
trei săptămîni".

Vocea fetiței de 10 ani, 
Simona Albert, cea mai 
mare dintre cele 4 surori, 
este prea gravă pentru 
vîrsta ei. In locul unei co
pilării fericite, pe umerii 
ei apasă grija gospodă
riei, lăsată în paragină 
de boala necruțătoare care 
a lovit-o pe mama ei, de 
lașitatea tatălui Albert 

■ Dezideriu, fugit de răs
pundere pe undeva, in 
județul Sălaj, și de nepă
sarea rudelor apropiate, 
care doar din cînd în cînd 
își mai aduc aminte de 
existența lor. Ba mai 
mult, tot pe umerii fe
tiței apasă grija celorlalte 
trei surori, rezultate din 
a doua căsătorie a mamei 
cu Gheorghe Ursan, și el 
fugar pe undeva, în De
va. Fetița spune că ar lu
cra la T.C.H. Deva, însă 
nu prea știe exact.

în căutarea căldurii părintești !
Dragostea pentru 

nepoți
Mărioara Ursan, lucra 

lână nu demult la Uzina 
electrică din Paroșeni. 
Fusese căsătorită de două 
ori și din aceste căsătorii 
au rezultat 4 fetițe, una 
din prima, trei din a do
ua. Locuia pînă în urmă 
cu o lună în casa tatălui 
ei din Vulcan, care, des
părțit fiind de soție (Vio
rica Merișoreanu), nu și-a 
mai suportat fiica și cele 
patru nepoțele, aruneîn- 
du-le în stradă. In fața 
acestei situații Mărioara 
Ursan obține un aparta
ment cu trei camere în 
blocul 25 din Lupeni. Mo
bilierul s-a rezumat doar 
la două paturi de campa
nie (numai unul are așter
nuturi), o mașină de gătit 
electrică și un televizor 
(care între timp a fost 
furat). Altceva nu le-a 
mal dat tatăl „iubitor". 
La puțin timp, Mărioara 
Ursan, bolnavă fiind, se 
internează în sanatoriul de 
la Brad. Din acest mo
ment, petrecut acum o 

lună, fetițele — cea mai 
mică de 9 luni — au ră
mas singure, existența lor 
fiind asigurată de buni
ca, Viorica Merișoreanu, 
care și-a concretizat aju
torul in a le aduce mîn- 
eare o dată pe zi, după 
ce vine de la serviciu. In 
afară de bunică, doar o 
mătușă, Ana, din Vulcan, 
a. mai trecut o data să

Anchetă socială
vadă copiii și unul din 
colegii de serviciu ai Mă- 
rioarei Ursan. In rest ni
meni, nici măcar cel care 
a sesizat redacția noastră 
și care s-a mulțumit să 
semneze: „grup de loca
tari".

De ce tărăgăneală la 
comisia de tutelă ?

Comisia de tutelă a con
siliului popular orășenesc, 
înștiințată fiind de cazul 
celor patru fetițe, operea
ză prima măsură: inter
narea fetiței de 9 Juni, 
Elena Alina Ursan în sec

ția pediatrie a Spitalului 

orășenesc, pentru a putea 
fi îngrijită în condiții op
time.

O măsură binevenită, 
avînd în vedere urgența 
problemei. Și din păca
te, ajutorul oferit de co
misia de tutelă celor 4 
fetițe a încetat din acest 
moment, celelalte trei ră- 
mînînd în continuare să 
locuiască singure în apar

tamentul cu trei ■ camere, 
din care două sînt abso
lut goale. Dar, din motive 
pur formale, comisia de 
tutelă s-a oprit aici. Ma
ma celor patru fetițe nea- 
vînd mutație pe Lupeni, 
factorii de decizie au în- 
tîrziat în mod nepermis 
rezolvarea cazului. Nu 
știm ce s-a așteptat. Abia 
după trei săptămîni, la 
intervenția ziarului nostru 
(în urma sesizării primite 
la redacție) — de ce o fi 
trecut atît de mult timp? 
— problema celor trei fe
tițe a fost rezolvată — 
Simona Albert și Mărioa
ra Ursan, fiind de vârs

tă școlară, au fost inter
nate în căminul de copii 
de la Uricani, iar Claudi- 
ța Ursan, de 5 ani, a fost 
internată in una din sec
țiile spitalului orășenesc. 
Deci o rezolvare care se 
impunea de mai multă 
vreme, dar se vede trea
ba că nu prea a avut cine 
să se ocupe îndeajuns.

Grija de tată
— limitată doar la 
achitarea pensiei 

alimentare ?
Desigur în aceste mo

mente, cele 4 fetițe sînt 
în siguranță, căminul de 
copii sau secția pediatrie, 
oferindu-le condiții nor
male de existență. Dar 
oricît de bune ar fi con
dițiile din aceste noi do
micilii ale acestor fetițe, 
căldura căminului părin
tesc, dragostea tatălui, a 
i udelor apropiate, nu pot 
fi suplinite. E-adevărat, 
părinții s-au despărțit, 
din motive mai mult sau 
mai puțin temeinice, dar 
oare este permis ca a- 
ceste fetițe să cadă vic
time unor conflicte fami

liale ? Să fie pur și sim
plu abandonate de o si
tuație conjuncturală (îm
bolnăvirea mamei)? Oare 
tații Dezideriu Albert și 
Gheorghe Ursan nu au 
nici o vină? Pot ei oare 
să-și rezume dragostea fa
ță de propriile fiice nu
mai la a trimite lunar 
pensia alimentară stabili
tă pe cale judecătorească’ 
Sau, în această situație, 
ar fi fost mai bine să-si 
ia fiecare tată copiii că
rora le-au dat viață și să 
le acorde dragostea si 
căldura căminului părin
tesc? lată întrebările pe 
care le adresăm celor doi 
foști soți ai Mărioarei Ur
san. Puteți avea conștiin
ța curată, Dezideriu Al
bert și Gheorghe Ursan? 
Nu auziți glasul copiilor 
care vă cheamă în aceste 
momente deosebit de grele 
ale existenței lor? Arătat.i 
puțin din fărâma de dra
goste ce v-a mai rămas 
pentru fiicele voastre! în
că nu e tîrziu. Ele sînt 
prea mici pentru a ști să 
vă condamne. Insă opinia 
publică nu vă Va putea 
ierta. Așteptăm părerea 
cetățenilor, față de atitu
dinea acestor „tați dena
turați".

Gh. CHIRVAS A
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Ample manifestări și luări 
de poziție Împotriva 

înarmării nucleare
LONDRA 8 (Agerpres). 

La Londra s-au desfășurat 
lucrările unui tribunal obș
tesc instituit de organiza
ția „Juriștii pentru dezar
mare nucleară". Pe baza 
dezbaterilor privind aspec
tele morale, juridice și mi
litare ale cursei înarmări
lor nucleare, membrii tri
bunalului — experți mili
tari și juriști •— au ajuns 
la concluzia că, în cazul în 
care cursa înarmărilor nu
cleare nu va înceta ime
diat, omenirea este amenin
țată de o catastrofă nuclea
ră.

A fost subliniată, de ase
menea, ideea că producția 
de arme de exterminare 
în masă nu este numai pe
riculoasă și inacceptabilă 
din punct de vedere al nor
melor unanim recunoscute 
ale moralei și dreptului in
ternațional, ci și o frînă 
în calea progresului eco
nomic și social al tuturor 
statelor.

☆
BRUXELLES 8 (Ager

pres). Intr-un document 
comun dat publicității la 
Bruxelles, organizațiile de 
luptă pentru pace din Bel
gia, Olanda și R.F.G. au 
adresat un apel Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice 
în care le cer să oprească 
amplasarea de noi rachete 
cu rază medie de acțiune 
în Europa pe perioada des
fășurării negocierilor de la 
Geneva — relatează agenția

Noi represiuni 
în Coreea de Sud

SEUL 8 (Agerpres). Au
toritățile din Coreea de 
Sud au declanșat, în ulti
mele zile, un nou val de 
represiuni împotriva per
soanelor cu vederi demo
cratice și a tuturor celor ce 
se pronunță împotriva re
gimului dictorial de la Seul. 
După cum relatează agen
țiile de presă, liderului opo
ziției democrate sud-core- 
ne, Kim Yong San, i-a fost 
impus un arest la domici
liu, peste 100 de polițiști 
fiind mobilizați pentru a 
supraveghea casa în care 
locuiește.
iiiiisauiiiiiiiiiiniiiBiiiiiiiiaaiiiBiiainsiianiiaiii

„Febra aurului“
In ciuda bogățiilor pe care le ascunde subsolul 

țării, Brazilia — ca și alte multe țări din America La
tină — trece prin mari greutăți economice și financia
re, datoria ei externă apropiindu-se de 100 miliarde 
de dolari. In aceste condiții, privirile pline de speran
țe se îndreaptă spre Sierra Pelada, zonă situată în ini
ma Amazoniei, unde s-a descoperit un important zăcă
minte de aur. Mii de oameni săraci vin aici pentru 
a-și încerca norocul. La rîndul lor, autoritățile consi
deră Sierra Pelada drept o supapă pentru încordări
le sociale, nădăjduind, de asemenea, să folosească au
rul pentru plățile sale externe.

Despre viața muncitorilor căutători de aur poves
tește revista „Geo“, din Hamburg, din care cităm ur
mătorul fragment ;

„Unora Sierra Pelada le 
aduce bogăție, altora nu
mai amare deziluzii. Pepi
ta cea mai mare de aur a 
fost descoperită de Julio 
Deus, în septembrie 1983. 
Bucata de aur era cît o 
varză și cîntărea 62,39 kg. 
Muncitorul Julio Deus a 
aflat doar că patronul său 
a primit pentru pepită un 

France Pressc. Aceste ne
gocieri nu vor avea rezul
tate concrete decît dacă 
vor fi însoțite de inițiative 
precise din partea celor 
două state, ca și a tuturor 
țărilor interesate — se a- 
rată în document.

Pe de altă parte, se a- 
dresează un apel guverne
lor belgian și olandez să 
nu accepte instalarea pe 
teritoriile lor a rachetelor 
americane de croazieră, 
prevăzută să înceapă, con
form planurilor N.A.T.O., 
în martie acest an. De ase
menea, se cere Franței și 
Marii Britanii să procede
ze la înghețarea arsenalelor 
lor nucleare — precizează 
A.F.P.

Agenția Reuter adaugă că, 
în comunicat, mișcările de 
luptă pentru pace din ce
le trei țări se pronunță pen
tru oprirea imediată a ori
căror experiențe cu arme 
nucleare.

*

BONN 8 (Agerpres). In 
R.F. Germania continuă ac
țiunile pentru pace sub de
viza „Stradă după stradă, 
oraș după oraș să fie trans
formate în zone libere de 
arme nucleare".

Se anunță, astfel, că, la 
Bochum, a fost creat un 
comitet cetățenesc de ini
țiativă pentru proclamarea 
teritoriului acestui impor
tant centru industrial și 
cultural din Ruhr în regiu
ne fără arme nucleare.

BONN 8 (Agerpres). Nu
mărul șomerilor din R.F. 
Germania a crescut, în lu
na decembrie 1984, cu pes
te 135 000, ridicîndu-se la 
2 325 183 — a anunțat,
marți, președintele Oficiu
lui federal pentru muncă 
de la Nurnberg, Heinrich 
Franke. El a precizat că a- 
ceasta reprezintă 9,4 la su
tă din populația activă, fa
ță de 8,8 la sută în noiem
brie 1984.

tAt
BRUXELLES 8 (Ager

pres). „Dificultatea de a 

Din presa străină
(„GEO“ — R.F.G.)

cec în valoare de cîteva 
miliarde de cruzeiros și a- 
poi a decolat cu un avion 
particular.

Foîosirea în lume 
a energiei 

nucleare in 
scopuri pașnice

ROMA 8 (Agerpres). Zia
rul italian „Corriere della 
Sera" scrie că, în ultimii 
ani, folosirea energiei nu
cleare în lume, în scopuri 
pașnice, s-a extins enorm, 
dar îndeosebi în statele in- 
dustrializate occidentale. 
Astfel, la 1 ianuarie 1984, 
S.U.A. posedau o putere 
instalată de 63 315 MW, iar 
în construcție — centrale 
însumînd 54 228 MW; ță
rile Pieței comune, laolal
tă — 51 523 MW și în cons
trucție — de 49 372 MW, 
Restul Europei occidentale 
dispunea, la aceeași dată, 
de o putere instalată de 
15 884 MW, iar în construc
ție — de 11 411 MW. Țări
le Asiei — cel mai mare 
continent, ca întindere și 
populație, — aveau doar 
25 167 MW putere instala
tă, și 19 331 MW putere în 
construcție.

Pe de altă parte, publi
cația „Biulleten innostran- 
noi kommerceskoi informa
ții" (U.R.S.S.) relevă că 
„aproape trei pătrimi din 
creșterea consumului de 
purtători de energie vor 
reveni, pînă în anul 2000 
noilor surse de energie, 
între care, firește, și ener
gia nucleară".

Șomajul în lumea capitalului
și 52 la sută dintre cei în-găsi o slujbă este legată de 

vîrstă. Durata șomajului în 
funcție de vîrstă probează 
această dificultate" — rele
vă, într-un articol, ziarul 
„Le Soir". Că astfel stau 
lucrurile o atestă statistici 
oficiale inserate în cunos
cutul cotidian belgian. Ast
fel, contingentul celor care 
șomează de peste doi ani 
cuprinde 37,56 la sută din
tre șomerii între 35 și 40 
de ani, 41,34 la sută dintre 
cei de 40—45 ani, 46 la su
tă dintre cei de 45—50 ani,

în Sierra Pelada
Dintre cei 100 000 de cău

tători de aur din Sierra 
Pelada numai 20 au fost 
norocoși, hai să spunem cel 
mult 25. Ei au început să 
acumuleze bogății. Restul 
se mulțumesc să scormo
nească pămîntul. Sierra Pe
lada prezintă un tablou cla
sic: masa de muncitori lu
crează pentru cei bogați, ei 
rămînînd, mai departe, în- 
tr-o stare de sărăcie per
petuă.

Aurul se află atît de a- 

dînc, îneît despre extracția 
lui ia zi nici nu poate fi 
vorba. Căutătorii de aur nu 
voi’ să creadă aceasta, deoa-

PRAGA (Agerpres). In 
ultimul timp, întreprinderi
le industriale și agricole 
din diferite regiuni ale 
Cehoslovaciei au început să 
construiască, de-a lungul 
-cursurilor mici de ape, cen
trale electrice cu o putere 
instalată, fiecare, pînă la 
10 MW.

Potrivit calculelor, încă 
în acest an ele vor putea 
însuma o putere instalată 
de 900 MW.

☆
BEIJING (Agerpres). Pro

gramul național de împă
duriri și creare a unor cen
turi de protecție împotriva 
eroziunii solului și a furtu
nilor de nisip, îndeosebi în

Realități
țările in

social-economice din 
curs de dezvoltare

DELIII (Agerpres). India 
este în prezent în măsură 
să producă în întregime 
cantitatea de semințe de 
calitate pentru principale
le culturi cerealiere, res
pectiv grîu și orez — s-a 
anunțat oficial la Delhi. 
După cum relatează 
agenția P.T.I., pro
ducătorii indieni realizea
ză nu numai semințele ne
cesare agriculturii țării, ci 
pot să prezinte pe piața 
externă cantități însemna
te din această categorie de 
produse. In anul financiar 
1984—1985, India va expor
ta de patru ori mai mult 
grîu și orez pentru sămîn- 
ță decît în anul precedent, 
valoarea acestora urmînd 
să ajungă, potrivit estimă
rilor, la 3,75 milioane do
lari.

tre 50—55 ani.

☆
DUBLIN 8 (Agerpres). 

Numărul șomerilor în Ir
landa a ajuns, în luna de
cembrie, la cifra-record de 
224 445, ceea ce reprezintă 
17 la sută din totalul forței 
de muncă — a anunțat, la 
Dublin, Oficiul central de 
statistică.

Potrivit agenției Reuter, 
statisticile indică cel mai 
ridicat procentaj privind 
șomajul din țările Pieței co
mune.

rece a crede așa ceva în
seamnă a-ți pierde și ilu
ziile. Minele rudimentare, 
ca niște gropi de formă co
nică, devin tot mai pericu
loase. Din ianuarie 1980, 
sub bucățile mari de rocă 
și-au pierdut viața 78 de 
persoane.

Majoritatea căutătorilor 
de aur suferă de foame în
că din copilărie, suferă de 
malarie, de dizenterie. Din
ții lor sînt de culoarea ala
mei ruginite. Anii îndelun
gați de muncă grea au im
primat pe chipurile lor în
răirea, înrăirea pe faptul 
că mîinile și picioarele nu 
vor să-i mai servească, în
răirea pe soarele care dogo
rește, înrăirea pe ploaia 
care iscă puhoaie ce ame
nință să ia la vale produ
sul muncii lor...".

(Agerpres) 

regiunile nordice și nord- 
vestice ale Chinei, a conti
nuat cu succes în anul 1984. 
După cum relatează agenția 
China Nouă, plantațiile noi 
realizate în regiunile nor
dice, unde se află cele mai 
întinse suprafețe agricole 
expuse pericolului degradă
rii solului, au acoperit, a- 
nul trecut, peste 2,3 milioa
ne ha. Aceasta este o su
prafață de două ori mai . 
mare decît fusese planifi
cată inițial, ceea ce permi
te să se aprecieze că prima 
fază a proiectului de îm
păduriri, cunoscut în Chi
na sub numele de „Marele

RABAT (Agerpres). Pro
ducția de fosfați a Marocu
lui a crescut continuu în 
ultimii ani, permițînd țării 
obținerea de importante 
venituri din exportul a- 
cestei materii prime. După 
cum relevă agenția KUNA, 
în prezent exportul de fos
fați al Marocului atinge ni
velul de 27 milioane tone. 
Măsurile luate de guvern 
pentru extinderea și ame
najarea unor noi exploa
tări la Nadour, Al-Uyoun 
și Ras Al-Sieh vor face po
sibilă creșterea exportului 
de fosfați la 60 milioane 
tone, pînă în anul 2000.

Starea vremii 
în tară*

Ninsorile abundente și 
viscolul de o intensitate 
deosebită, care au afectat 
puternic un mare număr 
de țări din Europa, au pă
truns și pe teritoriul țării 
noastre, îndeosebi partea 
de sud, Banatul, Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea. Po. 
trivit prognozei meteoro
logice ninsorile vor con
tinua cu intensitate și în 
următoarele 2—3 zile. Vîn- 
tul va atinge viteza de 
60—80 km/oră, viscolind 
și troienind zăpada.

Aceste condiții climate
rice au creat o situație 
deosebită în desfășurarea 
activității economice din 
industrie, agricultură, 
transporturi și telecomu
nicații și alte sectoare.

Pînă în prezent au fost 
luate o serie de măsuri pe 
unele șantiere de construc
ții și unități economice, 
s-a acționat pentru econo
misirea consumului de 
energie și combustibil și

Mica pubiicitaie
SCHIMB apartament do

uă camere sobe cu aparta
ment 3 camere zona Her
mes, telefon 41434, după 
ora 18. (3112)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mănes- 
cu Ana, eliberată de Revi-

ANUNȚ DE 

FAMILIA Dragotă Ștefan mulțumește rudelor, 
prietenilor, colegilor și tuturor celor care le-a fost a- 
lături la încercarea grea pricinuită de dispa
riția fulgerătoare a scumpului lor fiu

DRAGOT/Î SORIN ȘTEFAN (3113)

zid verde", va fi înfăptuită 
cu un an mai devreme.

☆
HANOI (Agerpres). Ex

porturile de fructe tropica
le prelucrate, de cafea și 
ceai ale R.S. Vietnam au 
crescut substanțial în ulti
mii ani. Un aport deosebit 
în acest sens îl au produ
cătorii din provinciile su
dice ale țării, unde supra
fețele plantațiilor de ana
nas, cafea, citrice și de alte 
culturi au sporit, mai ales 
după 1980, cînd organele 
centrale și locale de resort 
au inițiat o largă acțiune 
de stimulare a populației 
în direcția recuperării unor 
terenuri neagricole.

DOHA (Agerpres). In a- 
nul care a trecut, Qatarul 
a realizat o creștere sub
stanțială a producției sale 
de îngrășăminte chimice. 
După cum s-a făcut cu
noscut la Doha, producția 
de amoniac a sporit în 
1984 cu 13 la sută, iar cea 
de uree cu 12,5 la sută. 
Compania națională a ferti- 
lizantelor a precizat că, a- 
nul trecut, a produs 632 000 
tone de amoniac și, res
pectiv, 734 000 tone ’ de 
uree, cea mai mare parte 
din cantitățile realizate fi
ind destinată exportului.

au fost mobilizate forțe 
pentru depășirea acestei 
situații.

In continuare, pentru 
înlăturarea efectelor vis
colului și asigurarea con
dițiilor necesare desfășu
rării normale a activității, 
se impune să se ia toate 
măsurile pentru debloca
rea căilor de acces, a 
drumurilor naționale și a 
căilor ferate, să se asi
gure o aprovizionare co
respunzătoare cu materii 
prime și materiale a uni
tăților productive din in
dustrie și agricultură, bu
na funcționare a instala
țiilor de alimentare cu apă 
și energie.

Populația este chemată 
să participe activ la înlă
turarea efectelor viscolu
lui să acționeze energic, 
la chemarea comandamen
telor locale, pentru ca în
treaga activitate economi
că și socială, ca și circu
lația pe drumurile publice 
să sc desfășoare în condi
ții corespunzătoare.

zia de vagoane Petroșani.
O declar nulă. (3110)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Mun
tean Viorel, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (3114)
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