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în ziarul de azi
■ Ritmuri noi în dezvoltarea industriei 

mici.
■ Rubrica „Vă informăm".

(In pag. a 2-a)

■ Eliberarea buletinului de identitate — 
un eveniment cu semnificații în viața tinerilor. |

■ Ce sînt și ce trebuie să fie serile cul
tural-educative pentru tineret.

■ Handbal, divizia B.
■ O întrebare adresată organizatorilor 

vacanței: Unde sînt patinoarele promise ?
(In pag. a 3-a)

Hotărîrile Congresului al XIII-le a,
MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE

/------------- ~ A
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 de la 
întreprinderea minieră Dîlja

1. Ing. Emeric KOVACS, directorul întreprinderii. 2. Ion LUPU, 
președintele Consiliului oamenilor muncii. 3. Ioan CORNEA, președin
tele comitetului sindicatului.

Creșterea productivității muncii — 
principala direcție de acțiune

EMERIC KOVACS: 1. 
Capacitățile de producție 
create și puse în funcțiu
ne, la sfîrșitul anului 
trecut și la începutul a- 
cestui an ne asigură po
sibilitatea realizării inte
grale a planului la pro
ducția de cărbune ex
tras. Am acționat și vom 
acționa în continuare 
pentru creșterea numă
rului capacităților de 
producție în mod deose
bit la sectorul III, sec
tor unde anul trecut am 
avut probleme în această 
direcție. Tot la acest 
sector am rezolvat con
centrarea producției la 
un nou orizont, pe un 
flux de transportoare cu 
covor de cauciuc.

O altă importantă di
recție de acțiune spre 
care ne-am orientat preo
cupările cu toată fermi

ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI 

se înfăptuiește prin organizațiile și membrii săi

Preocuparea principală - 
ridicarea la un nivel calitativ 

superior a muncii 
politico-orqanizatorice

tatea constă în introdu
cerea și extinderea teh
nologiei de lucru cu a- 
bataje frontale cu tavan 
de rezistență. Intr-o pri
mă etapă, pînă la 15 ia
nuarie, vom finaliza a- 
ceastă acțiune în blocul 
II. Sigur, la început nu 
vom obține rezultate 
spectaculoase, dar sîntem 
convinși că după o pe
rioadă scurtă va da roa
dele scontate. Prin in
troducerea și extinderea 
acestei tehnologii vom 
obține mai ales produc
tivități superioare celor 
realizate cu tehnologii 
clasice și, totodată, vom 
îmbunătăți substanțial 
aprovizionarea formați
ilor de lucru.

Un alt obiectiv spre 
care ne îndreptăm aten
ția și ne concentrăm e- 
forturile îl constituie ca

lificarea forței de mun
că, astfel încît să asigu
răm o structură optimă 
a formațiilor de lucru, 
acțiune care, de aseme
nea, va conduce în final 
la creșterea productivită
ții muncii.

Probleme de transport 
nu avem; nu avem pro
bleme deosebite Ia trans
portul pe orizontală, doar 
pe verticală apar unele 
discontinuități din cauza 
unui puț orb care este 
suprasolicitat. In a doua 
jumătate a anului și a- 
ceastă problemă va fi 
rezolvată definitiv.

Condițiile pe care le 
avem ne determină să a- 
firmăm că atit in luna 
ianuarie, cit și pentru în
tregul trimestru I avem

Dorin GHEȚA 

(Continuare în pag. a 2-a)—

In magistralul Raport 
prezentat la tribuna înal
tului forum comunist al 
țării, tovarășul • Nicolae 
Ceaușescu sublinia cu deo
sebită claritate că rolul 
conducător al partidului 
nu reprezintă o lozincă sau 
cerință abstractă, ci se ma
terializează în munca de 
zi cu zi a fiecărei organi
zații, a fiecărui organism 
de partid, a fiecărui co
munist. Pentru comitetul 
nostru de partid, pentru 
toate organele și organiza
țiile de partid din cadrul 
minei Petrila această teză 
de o excepțională însem
nătate a stat la baza con
ceperii întregii activități, 
a stabilirii priorităților în 
cadrul preocupărilor noas
tre pentru perfecționarea (Continuare în pag. a 2-a)

metodelor și stilului de 
muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid. In 
1985 producția minei noas
tre înregistrează un spor 
de 50 000 tone de cărbune, 
ceea ce presupune realiza
rea unei productivități a 
muncii cu 12,5 la sută su
perioară celei realizate a- 
nul trecut. Sînt sarcini ca
re presupun acțiuni perse
verente pentru o mai bună 
folosire a efectivelor, a 
utilajelor din dotare, a- 
plicarea unor tehnologii 
noi, respectiv, a tăierii și 
susținerii mecanizate în

Marcu BOANTA, 
secretarul comitetului de 

partid, I.M. Petrila

Producții 
suplimentare 
de cărbune
■ PE LOC DE FRUN

TE IN bAtAlia PEN
TRU CIT MAI MULT 
CĂRBUNE SE SITUEA
ZĂ COLECTIVUL MI
NEI VULCAN care de 
Ia începutul anului și 
pînă în ziua de 8 ia
nuarie a raportat o pro
ducție suplimentară de 
2796 tone de cărbune. 
Cele mai însemnate can
tități de cărbune peste 
plan de la I.M. Vulcan 
au fost extrase din a- 
batajele în care mun
cesc minerii din brigă
zile conduse de TRA
IAN BORSA, PETRE 
AILINCAI, CONSTAN
TIN CIOCAN, FLORIN 
SERBAN, BALAS 
SZABO și MIRCEĂ 
MURARASU.

■ UN SUCCES DEO
SEBIT S-A ÎNREGIS
TRAT ȘI LA I.M. LO- 
NEA. Față de prelimi
narul zilei de 8 ianuarie 
a fost realizată o pro
ducție suplimentară de 
aproape 400 tone de 
cărbune, îndeosebi din 
abatajele conduse de 
GRIGORE MINDRUT, 
ION BOTEANU și AN
TON FLOREA.

Producțiile suplimen
tare de cărbune s-au 
obținut prin organiza
rea temeinică a lucru
lui pe schimburi și prin 
asigurarea unei bune 
funcționări a utilajelor 
din dotare. (V.S.)

Noi dispozitive sînt 
in curs de a intra pe 
„fluxul" de fabricație 
la I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani.

Foto : T. ALEXANDRU

Debut de bun augur
Uneori, rezultatul unui 

colectiv de muncă din 
subteran se stratifică de-a 
lungul anilor, asemenea 
rocilor și cărbunelui, din 
cînd în cînd mai „curge" 
coperișul, mai apare o 
falie, dispare stratul de... 
succese. La ultima întru
nire a reprezentanților oa
menilor muncii, s-a hotă- 
rît din nou să se pună capăt 
neajunsurilor care gre
vau asupra realizării sar
cinilor de plan. Analiza 
profundă n-a ocolit au
tocritica, dimpotrivă, ac- 
ționînd ca adevărați pro
prietari, producători 
beneficiari ai muncii lor.

— Primele zile ale a- 
cestui an, remarcă mîn- 
dru Ilie Diaconu, pre
ședintele comitetului sin

dicatului pe mină, 
demonstrat cu 
ță că 
noștri 
fapte 
nat.

Pregătirea din 
liniei de front, 
luate pentru buna orga
nizare și aprovizionare . 
a locurilor de muncă ț 
și-au arătat roadele. Nu ' 
numai brigăzile de elită 
și-au depășit cu consec- . 
vență planul producției ț 
zilnice, ci sectoare 
tregi. Astfel, pînă 

și dimineață, sectorul 
cumula un plus de

Ion VULPE
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au 
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(Continuare în pag. a 3-a)

Vicisitudinile iernii trebuie învinse prin 
mobilizarea tuturor forțelor

Troiene și viscole ne- 
maiîntîlnite de secole au 
împinzit bătrînul conti
nent. Valea Jiului n-a fă
cut excepție ; în cîteva ore, 
Ia sfîrșitul săptămînii tre
cute, circulația rutieră a 
fost paralizată. Cu o 
promptitudine demnă de 
toată lauda, au intervenit 
„mastodonții" de oțel de 
la I.G.C.L., E.G.C.L. și 
I.A.C.M.M. Petroșani, pen
tru a degaja, în primul 
rînd, artera principală a 
municipiului nostru. Zile 
și nopți în șir, cînd nin
soarea nu contenea, Gheor- 
ghe Dalea, Dănuț Bogna- 
riuc, Aurel Micluț, Ion 
Blaj, Gheorghe Mencgonî 
au stat pe autogredere, la

volanul IFRON-ului s-a 
aflat colegul lor Aurel Tu- 
doroiu, buldozeriștii Pa
vel Munteanu, Gheorghe 
Ceaușu de la I.G.C.L., Pe
tre Circă, Emil Brățan, 
Vasile Turbure, Gheorghe 
Savin, Alexandru Ciobanu 
și Nicolae Popa de la 
I.A.C.M.M. s-au silit să 
redescopere panglica de 
asfalt, „descopcrtînd" mii 
de metri cubi de zăpadă. 
Acești oameni de omenie 
au pus mai presus intere
sele colectivității, înfrun- 
tînd vicisitudinile iernii, 
n-au mai ținut seama de

Sever NOIAN

(Continuare în pag. a 2-a)

CETĂȚENI!
OAMENI Al MUNCII I

ALATURATI-VA cu spirit gospodăresc 
LA ACȚIUNEA DE ÎNLĂTURARE A CANTITĂ
ȚILOR DE ZAPADA din incinta" întreprinderilor și 
a depozitelor, din fața unităților comerciale și din 
cartierele localităților, astfel ca activitatea econo- » 
mico-socială și circulația să nu fie îngreunate de 
rigorile acestei ierni.

Curățind stratul de zăpadă așternut și gheața 
care se formează pe străzi sau acoperișuri in aceste 
zile geroase, contribuiți la evitarea oricăror situații 
care ar putea să influențeze buna desfășurare a 
vieții economice și sociale.

ASOCIAȚIILE DE LOCATARI SI DEPUTĂȚII 
AU DATORIA SA MOBILIZEZE CETĂȚENII LA 
DEGAJAREA ZĂPEZII, PENTRU A CREA CON
DIȚII CORESPUNZĂTOARE CIRCULAȚIEI AUTO 
SI PIETONALE IN CARTIERELE DE LOCUINȚE.
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! Ritmuri noi în dezvoltarea
industriei mici

Activitățile atît de di
verse care se concentrea
ză în industria mică au 
o contribuție importantă 
la crearea unor produse 
de larg interes ' cetățe
nesc. Este necesar un 
permanent spirit inven
tiv în acest domeniu care 
să valorifice resursele 
locale de materii prime 
și materialele refolosi- 
bile, acțiune căreia tre
buie să i se dea impor
tanță în acest an, in lu
mina hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al parti
dului. „Producția indus
triei mici, se accentuează 
în Directivele Congresu
lui al XIII-lea al parti
dului, va crește cu un 
ritm mediu de peste 6 la 
sută și va fi orientată în 
direcția valorificării ma
teriilor prime și materia
lelor locale, a unor re
surse agricole și subpro
duse industriale".

Despre eficiența 
nomică a industriei 
din cadrul I.G.C.L., 
elocvente realizările 
ținute în anul 
Planul valoric — 
milioane lei — a 
pășit cu 202 000 
la acest bilanț 
buind activitățile 
fecții metalice, 
auto și realizările 
tivului de muncă 
secția de industrie 
înființată în 1962, 
muncește cu vrednicie un 
colectiv mic, format din 
50 de oameni ai muncii. 
Numai în anul 
s-au confecționat 
produse în valoare 
2 615 mii lei. S-au 
fecționat peste 3600 
pumi de diferite 1 
(de una sau două 
soane, din mătase), 
2000 saltele, pilote, 
de dormit, ceea ce 
foarte semnificativ 
tru activitatea 
micului colectiv 
obține realizări 
tante. Cea mai mare par
te din aceste confecții

__________________________

eco- 
mici 
sint 
ob-

trecut. 
-de 5 
fost de- 
mii lei, 
contri- 

de con- 
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mică, 
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con- 

) pla- 
tipuri 

per- 
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saci 
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pen- 

zilnică a 
ca re 

impor-

(Urmare din pag. I) 

stratele subțiri, respecta
rea ordinii și disciplinei. 
Realizarea sarcinilor sporite 
ce ne revin în noul an presu
pune mai presus de toate 
ridicarea la un nivel cali
tativ superior a muncii po
li iico-organizatorice.

In această idee și-a con
ceput organul nostru de 
partid întreaga suită de 
acțiuni desfășurată in spi
ritul documentelor Con
gresului al XIII-lea, pen
tru încheierea cu succes 
a anului trecut și prelua
rea sarcinilor pe noul an. 
Am avut în vedere, mai 
ales, să acordăm un spri
jin cît mai consistent noi
lor organe de partid alese 
în planificarea muncii. In 
repartizarea forțelor, în 
cuprinderea sarcinilor ce 
le revin din documentele 
Congresului, din hotărîrile 
adoptate de conferințele

obținute prin valori-

obținute în 
industriei mici, 
nea tovarășul 
dru Todor, 
I.G.C.L., a mai

A- 
con- 
pri- 
spre 

In
vorba 

care

sînt 
ficarea deșeurilor textile, 
ilustrînd o direcție ac
tuală de acțiune în a- 
ceastă activitate. Cele 21 
tone vată de croitorie, a- 
proximativ 90 tone vată 
industrială, necesară în 
tapițerie, și peste 25 tone 
melană dărăcită comple
tează realizările obținute 
de această secție din ca
drul I.G.C.L. Petroșani.

— La rezultatele bune 
domeniul 
ne spu- 

Alexan- 
directorul 
contribuit 

și compartimentul de in
dustrie alimentară, mai 
ales sifonăriile, din Pe
troșani și Lupeni, care 
au realizat peste 210 000 
lei. In aceste activități, 
avem rezultate bune și 
ele trebuie să sporească 
în calitate și diversitate 
în acest ultim an al ac
tualului cincinal, 
tenția noastră se 
centrează încă din 
mele zile ale anului 
două obiective noi. 
primul rînd este 
despre o balastieră 
va intra in funcțiune, în 
comuna Pui, în acest tri
mestru și va produce a- 
gregate (nisip și sorturi 
pentru betoane) pentru ne
cesarul intern. Al doilea o- 
biectiv, aflat în fază de 
proiectare la I.P. Hune
doara, este o carieră de 
mare capacitate, peste 
100 000 tone piatră spar
tă și cribluri necesare 
crărilor de construire 
drumurilor.

Realizările cu care 
încheiat anul trecut 
perspectivele existente 
în acest an vor contribui 
atit la diversificarea și 
dezvoltarea domeniilor de 
activitate din industria 
mică, cît și creșterea gra
dului de valorificare a 
resurselor materiale ale 
Văii Jiului.

lu-
a

s-a
Și

T. SI’ATARU

de partid pe mină, orășe
nească și municipală. Astfel, 
prin instruirile lunare ce au 
urmat conferinței noastre 
de partid, prin repartizarea 
membrilor organului nos
tru de partid pe organizații 
de bază, prin orientările 

ce le-am dat noilor orga
ne alese In programarea 
adunărilor generale și ce
lorlalte acțiuni politico- 
organizatorice, atît pe tri
mestrul IV 1984, cît și pe 
trimestrul I a.c., am ur
mărit concentrarea preo
cupărilor spre asigurarea 
premiselor hotărîtoare ale 
realizării sarcinilor de 
plan. Astfel, în adunările 
generale și ședințele co
mitetelor de partid din tri
mestrul IV, s-au dezbătut

(Urmare din pag. 1)

posibilități certe pentru 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor de pian. Totul 
depinde numai de noi, de 
capacitatea noastră de or
ganizare, de respectarea 
tehnologiilor de lucru, de 
puterea de mobilizare a 
întregului colectiv pentru 
sporirea productivității 
muncii.

ION LUPU : 2. Conclu
ziile, învățămintele pe care 
le-am tras din activitatea 
desfășurată anul trecut, 
ne-au determinat să orien
tăm consiliul oamenilor 
muncii și comisiile pe pro
bleme de pe lingă organul 
colectiv de conducere spre 
soluționarea neajunsurilor 
cu care ne-am confruntat. 
Astfel încă din planifica
rea muncii consiliului am 
stabilit ca principale teme 
de analize .■ activitatea sec
toarelor de producție în 
vederea realizării sarcini
lor de plan și a producti
vității muncii de la nive
lul abatajelor pînă la ni
velul întreprinderii; nive
lul de pregătire și per
fecționare, încadrarea și 
promovarea în muncă a 
personalului muncitor sau 
îmbunătățirea stării disci
plinare a microclimatului 
în colectivele de muncă. 
Bineînțeles, aceste analize 
vor fi precedate de con
troale în subteran, de con
sultarea unui număr cît 
mai mare de cadre tehnice 
și muncitori, acțiune la 
care participă membri co

In unitatea comercială nr. 340 Confecții femei din Lupeni. este oferită 
cumpărătorilor o largă gamă de mărfuri de sezon. Foto: Al. TATAR

probleme privind realiza
rea planului de deschideri 
și pregătiri pentru asigu
rarea liniei de front pe 
acest an, îmbunătățirea 
calității producției, a lu
crărilor miniere, precum 
și a lucrărilor de revizii și 
reparații, folosirea optimă, 

Preocuparea principală
rațională a forței de mun
că pentru creșterea pro
ductivității muncii. Aceste 
probleme au constituit o- 
biectul unor dezbateri a- 
profundate în adunările 
generale ale organizațiilor 
de bază din sectoarele II, 
III, IV, V și XI, respectiv 
din atelierul mecanic. Pen
tru a sprijini noile organe 
în urmărirea înfăptuirii 
măsurilor adoptate in a- 
dunările generale, în acti
vizarea comuniștilor, am 

misiilor pe probleme. Toa
te vor fi finalizate prin 
planuri de măsuri concre
te, cu termene și responsa
bilități.

Vom insista în mod deo
sebit pe materializarea 
măsurilor pe care ni le-am 
propus, pentru că nu de 
planuri de măsuri am dus 
lipsă, ci îndeplinirea, mo
dul de urmărire a îndepli
nirii lor a lăsat deseori de 
dorit. Tocmai de aceea 

Creșterea 
productivității muncii
ne-am propus în acest an 
o urmărire mai atentă a 
transpunerii lor în viață. 
De fapt se urmărește mo
dul de îndeplinire a mă
surilor odată cu demara
rea acestora, pe etape, pînă 
la finalizarea lor. Nu aș
teptăm și nu vom aștepta 
trecerea termenului sca
dent pentru a vedea dacă 
măsurile au fost finalizate 
sau nu, și să luăm măsuri 
împotriva celor care nu 
le-au dus la îndeplinire. 
Nu aceasta este important, 
ci îndeplinirea măsurii 
care să asigure realizarea 
planului.

Același stil de muncă 
l-am adoptat și în ceea 
ce privește activitatea co
misiilor pe probleme de 
pe lingă consiliul oameni
lor muncii. Vreau să mai 

solicitat în cadrul instrui
rilor lunare unor secretari 
de partid cu vechime,' cum 
sînt tovarășii loan Cesăuan, 
Nicolae Focșăneanu, Pe
tru Puian, Nicolae Mic, 
Ioan Stanciu, Ioan Ghera- 
sim, să împărtășească din 
experiența lor.

Pentru întărirea rolului 
conducător al fiecărei or
ganizații de partid avem 
în atenție în continuare, 
chiar de la începutul a- 
nului, acțiuni complexe, 
menite să contribuie la 
ridicarea calitativă a în
tregii munci politico-or- 
ganizatorice. Prin instrui
rea anuală care va începe 
săptămina viitoare, prin 
dezbaterea în toate adu
nările de partid din ianua
rie a rezultatelor activită

adaug un aspect și anume 
că urmărind pe etape ma
terializarea măsurii se 
poate interveni operativ 
și modifica din mers, se 
pot adopta noi soluții mai 
eficiente.

Procedînd astfel avem 
convingerea că atît consi
liul oamenilor muncii cît 
și comisiile pe probleme 
vor impulsiona -întreaga 
noastră activitate, vor de
termina o eficiență sporită 

muncii noastre, vor con
tribui nemijlocit la înde
plinirea prevederilor de 
plan.

IOAN CORNEA : 3. Pe 
lingă acțiunile specifice 
organizației dc sindicat 
vom insista in acest an, în 
mod cu totul deosebit, pe 
activizarea grupelor sindi
cale, pe creșterea influen
ței acestora, a ședințelor 
lor în rezolvarea principa
lelor probleme cu care se 
confruntă formațiile de 
lucru. In analizele decada- 
le se prezintă situația rea
lizării sarcinilor de plan 
pe grupe, a productivită
ții muncii și, bineînțeles, a 
cîștigurilor obținute. Cu 
acest prilej, membrii for
mațiilor de lucru vin cu 
soluții concrete de îmbu
nătățire a procesului de 

ții economice pe 1984 și a 
.sarcinilor pe noul an, pr in 
discuțiile individuale cu 
membri de partid, prin în- 
tilnirile decadale cu bri
gadierii, organizarea lu
nară a „zilei secretarului 
do partid", prin „momen
tul economic" și informă
rile ce le solicităm mem
brilor de partid, în adu
nări generale, prin tot ce 
întreprindem în cadrul 
muncii politice vom milita 
pentru întărirea climatu
lui de angajare și răspun
dere revoluționară în 
muncă a fiecărui comunist, 
a tuturor formațiilor de 
lucru, pentru a mobiliza 
energiile colectivului mi
nei la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne 
revin în creșterea produc
ției spre a ne situa și în 
acest an pe un loc de 
frunte în întrecerea pen
tru mai mult cărbune. 

producție, iar în ședința 
următoare prezentăm și 
modul în care au fost rea
lizate aceste propuneri. Tot 
în cadrul ședințelor de 
grupă sindicală sînt stabi
liți fruntașii și stimulen
tele cu care sînt răsplătiți 
pentru succesele înregis
trate. In același cadru sînt 
discutate și abaterile de la 
disciplina tehnologică și 
de producție, cei vi novați 
fiind aspru criticați de or
tacii lor.

In afara acestor analize 
decadale, din cinci in cinci 
zile oamenii muncii sînt 
informați cu realizările 
obținute în ceea ce pri
vește producția de cărbu
ne extras.

O altă acțiune demarată, 
deja, constă în repartiza
rea a cîte unui membri al 
comitetului sindicatului și 
al consiliului oamenilor 
muncii la formațiile de 
lucru care nu-și îndepli
nesc sarcinile planificate. 
Ei au obligația ca periodic 
să informeze în cadrul or
ganizat despre măsurile 
întreprinse, de ajutorul a- 
cordat formațiilor de lu
cru de care răspund.

La toate acestea se a- 
daugă, așa cum mai spu
neam, și alte acțiuni spe
cifice activității organi
zației de sindicat. cum 
sînt organizarea desfășu
rării întrecerii socialiste 
și aplicarea inițiativelor 
muncitorești, toate fiind 
călăuzite spre un țel unic 
— realizarea integrală a 
planului de producție.

Vicisitudinile 
iernii trebuie 

învinse
(Urmare din pag. I)

orele de program, lată de 
ce se cuvine să li se a- 
dreseze public mulțumiri.

Tot astfel au acționat in 
confruntarea cu vitregia 
naturii sute de oameni ai 
muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașelor noas
tre, dar din păcate au mai 
existat și cazuri cînd s-a 
mizat doar pe contribuția... 
soarelui. Un exemplu con
cret, lucrătorii Districtu
lui de drumuri și poduri 
au intrat în alertă abia 
Juni, fiindcă nu a avut ci
ne să-i mobilizeze, condu
cătorul lotului fiind în 
concediu de odihnă (?!) 
tocmai acum cînd prezența 
sa era solicitată în mod 
expres, cînd în sarcina 
drumarilor cădea repune
rea în funcțiune a căilor 
de comunicație spre muni
cipiu șl dintre localitățile 
sale. Tot astfel, unele a- 
sociații de locatari n-au 
reușit să-i determine pe 
toți cetățenii să iasă ia 
curățatul zăpezii și ghețiî, 
persistînd astfel pericolul 
izolării unor blocuri și 
case, al accidentării unor 
pietoni. Iarna își arată, 
în continuare, „colții", bu
letinele meteorologice a- 
nunță ninsori abundente 
și viscole, iată de ce se 
impune să luăm toate ma
surile pentru ca viața mu
nicipiului nostru să decur
gă în mod normal.

I *—~

• BILETE DE TRATA-
MENT. Sindicatelor din 
municipiu le-au fost re- 

I partizate biletele de tra- 
• tament, și parțial pentru 
(odihnă, pentru stațiunile 

balneoclimaterice din țară 
| pe întregul an 1985. In to- 
, tal 5 819 mineri, prepara

tori, constructori și cei
lalți oameni ai muncii vor 
beneficia, prin sindicate,
de bilete de tratament.<_________

Totodată, potrivit cereri
lor, au sosit aproape 100 
de bilete de odihnă pen
tru stațiunile montane.

• LA MINA LUPENI se 
lucrează' intens pentru e- 
liberarea terenului nece
sar începerii construirii 
unui obiectiv impus cu 
necesitate de dezvoltarea 
minei : noul corp tehnico- 
operativ al întreprinderii.

• A 17-A OARA. La ve
rificările de la sfîrșitul e- 
tapei I de instruire, ne in

formează corespondentul 
nostru, plutonier adjutant 
loan Jitea, Compania de

pompieri din Petroșani a 
obținut calificativul gene
ral de foarte bine. Este o

• SEMNE BUNE anul are, ne asigură ofițerul 
stării civile Ana I’reda, din cadrul Consiliului popu
lar municipal. Astfel, primii nou născuți înregistrați 
in reședința noastră de municipiu sînt trei perechi 
de gemeni : Maria Mihaela și Elena Cristina, fi
icele minerului petrilean Ion Gherman, Tabita și 
Tiberiu, copiii lăcătușului La/.ăr Boantă și Cristina 
Ioana și Cristian Constantin care au îmbogățit fa
milia macaragiului Constantin Tomșa. Și cînd te 
gîndești că încă n-au revenit berzele... In acest 
context certificatul de căsătorie cu numărul 1 a 
fost înmînat noului cămin de piatră, întemeiat de 
Adriana și loan Liviu Frățilă. (I.V'.j

reușită care promite că la 
sfîrșitul ciclului de ins
trucție — în primăvară — 
ponîpierii noștri să candi
deze pentru a 17-a oară la 
titlul de subunitate de 
frunte, acest calificativ fi
ind cucerit pînă acum de 
16 ori. Le urăm succes 1

• TEATRU. Teatrul de 
stat „Valea Jiului" din 
Petroșani are în această 
săptămînă spectacole cu a- 
greabila comedie „Gărgă
rița" de Ion Băieșu, în 
toate localitățile munici-

piului. Spectatorii îi vor 
putea revedea pe cunoscu- 
ții actori Dumitru Drăcea 
și Florin Plaur în roluri 
interpretate cu un umor I
irezistibil. O apariție plă- j 
cută. Francisca Ionașeu. | 
(Al. II.) I
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ELIBERAREA BULETINULUI DE IDENTITATE 
un eveniment cu semnificații in viața tinerilor

organi- 
tinerii trăiesc 
evenimentul, 

vor-

Un eveniment cu sem
nificații complexe în via
ța tinerilor îl constituie 
primirea buletinului de 
identitate, aat care face 
dovada cetățeniei, a do
miciliului și identității. 
De fiecare dată înmîna- 
rea buletinelor s-a desfă
șurat într-un cadru fes
tiv, fiind astfel 
zată încît 
cu emoție
lucrătorii de miliție 
bindu-le despre sensurile 
de larg interes cetățenesc 
ale acestui act. Aproape 
3000 de tineri din Valea 
Jiului, cei care erau în 
preajma 'împlinirii vîrstei 
de 14 ani, au participat 
în cursul anului trecut 
la astfel de festivități.

Fiecare locuitor al mu
nicipiului, îndeosebi

rinții, au datoria să ex
plice copiilor însemnă
tatea actului de identita
te. Este bine să se cu
noască faptul că tinerii 
se pot prezenta la orga
nele de miliție din loca
litățile municipiului cu 
cel puțin 15 zile înainte 
de împlinirea vîrstei de 
14 ani pentru a solicita 
eliberarea buletinului de 
identitate.

Pentru aceasta 
necesar să prezinte 
letinul de identitate 
mamei, certificatul 
naștere, 3 fotografii, 
timbru fiscal (3 lei).

Deoarece au mai 
și situații cind, din 
glijența părinților 
din neatenția lor, 
manifestat întîrzieri,
buie să se știe că buleti-

este 
bu- 

al 
de 
un

nele de identitate se pot 
elibera și cu 2 luni înain
te ca tinerii, cu toții e- 
levi ai școlilor din mu
nicipiu, 
vîrsta 
nează 
titate.

Din 
trecuți 
tul că 
rilor, îndrumați cu 
sebită grijă de părinți și 
de .cadre didactice, au în
țeles valoarea civică a 
acestei îndatoriri, mani- 
festînd receptivitate 
sprijinind 
liberare a 
dentitate.

din
să împlinească 

la care se înmî- 
buletinul de iden-

experiența anilor 
se desprinde fap- 
majoritatea tine- 

deo-

acțiunea de 
actului de

fost 
ne- 
sau 

s-au 
tre-

colonel
Nicolae !’\ FRUȚ, 

Miliția municipiului 
Petroșani

Lt.

Cu puțin timp în urmă, în sala căminului IM. Vulcan, a avut loc o ședință 
festivă de înmînare a buletinelor de identitate unui număr de aproape 200 elevi 
de la școlile din orașul Vulcan, care au împlinit vîrsta de 14 ani. In ima
gine, un aspect din timpul festivității. Foto : Șt. NEMECSEK

Handbal, divizia B

Indisciplina,
Spre sfîrșitul lunii de- 

embrie a anului trecut, 
ase divizionare B de
andbal și-au dat întâlnire 
i Tg. 
tapei 
iei", 
est, 
roșani s-a clasat pe locul 
r, realizînd o singură vic- 
orie, în fața Voinței Se- 
■eș : 37—27. In celelalte 
îtîlniri, combinata din 
"ale a cedat la diferențe 
ngrijorătoare : 23—30 _ cu 
Tactorul Brașov, 20—24
u Metalul Lugoj, 20—25 
u Electromureș Tg. Mu- 
eș și 19—31 cu Minaur II 
Jaia Mare. Cu toate 
mpreună cu rezerva 
’etre Popescu a primit 137 
le goluri, el a fost decla- 
at cel mai bun portar al 
urneului, decernîndu-i-se 
in partea federației de 
pecialitate o plachetă ca- 
e atestă buna sa compor- 
are.

Cine este Petre Popescu?
- iată întrebarea 
ăspuilde însuși 
ombinatei.
— Sînt student

V al Facultății de mine, 
in cadrul I.M.P. ; practic 
andbalul de performan-

Mureș, în cadrul 
de „Cupă a Româ- 
Comportîndu-se mo- 
Utilajul-Știința Pe-

că,
sa,

la care 
portarul

în anul

Ce sînt si ce trebuie să fie
Serile cultural-educative 

pentru tineret
de 

ale 
unde 
plină 

din 
astfel 
tova-

Sîntem în plină vacanță de iarnă. Frigul 
afară aduce numeroși tineri în sălile de dans 
casei de cultură’ și cluburilor muncitorești, 
ar trebui să găsească o atmosferă antrenantă, 
de voioșie. Pentru a afla ce oferă tinerilor 
municipiu — muncitori, elevi, studenți — o 
de seară cultural-distraetivă, ne-am adresat
rășului loan Toacă, prim-secretar al Comitetului 
municipal U.T.C.

— Ce mai este nou în 
„discotecile" municipiului?

— Sîntem conștienți că 
serile culturale organizate 
în cadrul cluburilor mun
citorești și casei de cultu
ră din Petroșani reprezin
tă un mijloc de formare a 
tinerilor pentru viață și, 
în același timp, ele oferă 
posibilitatea de a peti ece în 
colectiv un timp liber plă
cut și instructiv.

Prietenii dansului se în
tâlnesc cu muzica în fie
care joi, sîmbătă și dumi
nică, în sălile de dans ale 
așezămintelor de cultură 
din municipiu sau în să
lile special amenajate în 
licee. Comitetele U.T.C. 
din întreprinderi și insti
tuții, orașe și municipiu 
s-au străduit în anul ce 
s-a încheiat să asigure o 
colaborare rodnică cu toate 
cluburile muncitorești și 
casa de cultură din Petro
șani în vederea organizării 
eficiente a acestor seri cul
turale. S-au cerut progra
me adecvate, instructive» 
comitetele U.T.C., așeză- 
mintele de cultură au in
vitat la aceste seri cultura
le lectoi i-juriști, cadre din 
cele mai diferite domenii, 
să se organizeze concursuri 
de tip „Cine știe, cîștigă", 
audiții muzicale etc. Din 
păcate, aceste acțiuni au

nodul gordian" al combinatei din Vale
tă i 
la ( 
la
24
jieni din Cimpa,
colegă.

— Vă măgulește, desigur, 
aprecierea specialiștilor.

— Mă bucură și faptul 
că am fost convocat pentru 
lotul național de tineret.

— Cu o floare... Ce

de zece ani, mai
C.S.M. Reșița și 
Utilajul-Știința. 

de ani, soția, fiică 
îmi

întîi 
apoi 
Am 

de 
este

— Infatuarea, apoi ca
rențele disciplinare și să
răcia de exprimare tactică 
au devenit atuuri ale... ad
versarilor. Conducerea sec
ției de handbal avea da
toria să intervină la timp. 
Ce părere ai de faptul că 
profesorul Sima, cu cate
dră la C.S.Ș I’„ fost hand
balist de valoare la Dina
mo București, Știința Ba-

3
rău și în lotul național.los că ne mîndrim cu 

portar de clasă, dacă 
vizionara B din Vale 
află pe ultimul loc in 
ria a Il-a, cu un palmares 
deloc onorant ; 11 întâlniri, 
3 victorii, un meci egal, 
7 infrîngeri.

— Poziția paradoxală în 
clasament, dacă avem în 
vedere valoarea tehnică 
a fiecărui jucător în parte. 
Din păcate ne lipsește coe
ziunea sufletească. „Jocul'1 
de-a antrenorii ne-a costat 
scump. Gliga a fost scos 
din lot ; antrenorul Mazi- 
lu n-a fost respectat 
jucători, deși a avut 
tenții bune.

a 
abandonat înainte de vre
me activitatea competi- 
țională ?

— Nu știu ce să zic. Dar,
în ceea ce privește pregăti
rile, vor debuta în curînd, 
la cabana I.E.F.S. Nu știu 
însă cine ne va antrena.

— Pepiniera C.S.Ș.P. a 
servit interesele handba
lului din Vale ?

— La noi în echipă 
luează Cazan, Dani, 
nescu,
mare viitor, iar 
își satisface în 
stagiul militar, 
perioadă clubul 
registrează însă

valori și, în consecință, de 
rezultate. In formația noas
tră numai Kiss nu este 
student, deci ar trfibui să 
existe acea osmoză sufle
tească de cate vorbeam la 
început.

— înseamnă că există 
totuși șanse ea Utilajul- 
Știința să nu mai repete 
odiseea promovare-retro- 
gradare, care a afectat 
sportul în „șapte" din Va
lea Jiului. Altădată vizam 
prima divizie.

— Un antrenor priceput 
și energic, un sprijin subs
tanțial din partea celor 
două foruri patronatoare 
și a conducerii secției, dis
ciplinarea lotului și îmbo
gățirea zestrei tactice, deci 
fără transferuri spectacu
loase, ar readuce echipa 
noastră între fruntașele se
riei a Ii-a, Numai clima- 

de 
însă

fierbinți 
Așadar, 

disciplina, 
indisciplina, 

“ al e-
de 

i ii-

evo-
Stă- 

deUn handbalist
Beldiman 

prezent 
In ultima 
sportiv în- 
o criză de

tul de seriozitate și 
muncă va determina 
survolarea zonei 
a clasamentului, 
deocamdată, 
mai hi ne zis
este „nodul gordian 
chipei noastre...

O întrebare adresată organizatorilor vacanței
Unde sînt

Vă scriu în . 
mai multor colegi, 
teni și al sutelor de 
aflați in vacanță, al 
tor tineri dornici de 
care în aer liber și 
practica sportul în condi
țiile oferite de această 
iarnă, care sînt de acord 
cu noi in problema pe 
care o ridic. Este vorba 
despre lipsa unui pati
noar, atît lâ Petroșani cît 
și în Petrila.

it uînele 
prie- 
elevi 
mul- 
miș- 
de a

patinoarele
Intr-unui din numere

le trecute ale ziarului se 
scria că s-a amenajat sau 
se va amenaja ca pati
noar lacul de 
lișm de lingă 
nierilor 
Dar 
află 
fera 
dă.

Este pur și simplu pă
cat ca într-o zonă ca a 
noastră să nu dispunem

navomode- 
Casa pio- 
Petroșani. 

în care se
din

în stadiul 
acum multi ar pre
să patineze pe stra

în 
cele 
cul- 

redus

fost sporadice și nu 
toate cluburile. De 
mai multe ori, seara 
tural-educativă s-a 
la dans și... cam atît, ceea
ce a dus la dezordine în 
majoritatea „discotecilor". 
Organele U.T.C. nu s-au 
implicat suficient în buna 
desfășurare a acestor seri 
culturale, ceea ce a dus la 
pierderea prestigiului lor.

— Cîte discoteci aveți în 
municipiu ?

— In Petroșani — la Ca
sa de cultură, în Lonea, 
Petrila, Vulcan, Uricani și 
Lupeni — la cluburile mun
citorești. Vara organizăm 
astfel de acțiuni și în aer 
liber. Acestora li se adau
gă cele organizate în licee.

— Ce se întâmplă cu clu
bul tineretului din Vulcan?

— Clubul tineretului a 
fost considerat ineficient, 
și, ca urmare, și-a încheiat 
activitatea ca instituție de 
sine stătătoare.

— Ce ne puteți spune 
despre licee ?

— Acolo lucrurile merg 
foaite bine. Organizațiile 
U.T.C. au programe deta
liate, bine puse la punct, 
ceea ce face din fiecare 
seară de arest fel un ade
vărat act Je cultură șt e- 
ducație. In momentele în 
care organizațiile U.T.C. 
din licee colaborează cu 
teatrul sau cu casa de cul
tură și cluburi, lucrurile 

decurg bine. Problema noas
tră numărul unu rămîn ti
nerii din întreprinderi. Or
ganizațiile U.T.C. au scă
pat din vedere căminele 
de nefamiliști. Acolo unde 
forțele organizatorice s-au

concentrat suficient, s-au 
realizat lucruri frumoase.

— Din vizitele noastre în 
sălile de dans am consta
tat că programele muzica
le sînt stereotipe, că marea 
majoritate a tinerilor nu 
știu să danseze, că lumina 
«lin sală și pavoazarea nu 
sînt corespunzătoare, iar 
comportamentul și ținuta 
vestimentară a unor ti
neri lasă de dorit. Cum 
explicați aceste lucruri și 
ce măsuri ați luat ?

— Cele spuse sînt reale. 
Există o lipsă de preocu
pare a activiștilor de UTG. 
Am luat măsuri cu spri
jinul organelor de partid 
și sindicat. S-a întocmit un 
program comun 
ne și sperăm că 
deficiențele vor 
remediate. Ne 
o serie de măsuri 
zatorice, măsuri ce vor a- 
sigura accesul 
muncitori, elevi, 
în pcifectă ordine la seri
le culturale. Nu vom ac
cepta nici o seară cultu
rală fără un program ins
tructiv, adecvat momentu
lui. Am cerut ca progra
mele comitetelor U.T.G. 
să fie cît mai detaliate, 
mergînd de la elementele 
de organizare și de pavoa
zare, Ia cele instructive și 
de divertisment.

Vom reveni în scurt 
timp in sălile de dans și 
așteptăm ca măsurile pre
conizate ale căror rezulta
te au început să se 
mai ales Ia Casa.de 
din Petroșani, să 
toate deficiențele 
late. Oricum, 
ile U.T.C. 
tovarășul 
vor face 
în acest an, astfel incit se
rile cultural-educative 
fie cu adevărat acte 
cultură.

de acțiu- 
în

fi
propunem 

organi-

1985 
total

tinerilor 
studenți

vadă, 
cultură 
elimine 
sem na-

organizați- 
— ne-a asigurat 
loan Toacă — 
mult mai mult

să 
de

Interviu consemnat de 
llorațiu ALEXANDRESCU

Debut de bun augur

promise ?
de un loc de practii 
a patinajului, sport 
care-1 fac nu numai 
piii cu plăcere.

Vă rugăm, deci, să
interme- 

la organe- 
pentru a 
în acest

nilor dornici de a vedea 
material i zîndu-se aceas
tă problemă.

Iosif ȘANDOR, 
student

in-
terveniți prin 
diul redacției 
le competente 
se lua măsuri
sens. Și sîntem convinși 
că în cazul în care s-ar 
lua aceste măsuri nu ar 
lipsi nici ajutorul cetățe-

N.R. înainte de vacan
ță eram încredințați 
organizatorii ei că 
vor amenaja patinoare 
Școala generală nr. 5 
la lacul pentru navoino- 
delism, in Petroșani, dar 
și în alte localități. Unde 
sînt aceste patinoare pro
mise copiilor și. după 
cum se vede, nu numai 
lor ?

de
se 
Ia
Și

Pctrache
Traian 
Curea 

Ioan To- 
de la 
putea

tone cărbune, fiind ur
mat de sectorul IV, cu plus 
904 tone și III, cu plus 
440 tone. Intre formațiile 
fruntașe se detașează bri
găzile lui Marin 
(plus 547 tone), 
Borșa, Constantin 
de la sectorul V,
bîcă și Szabo Balas 
IV și exemplele ar 
continua.

— Demarajul de 
augur, subliniază d 
rul întreprinderii, ing. Io
sif Bocan, determinat de 
mobilizatoarele hotărîri ale 
Congresului al Xlll-lea al 
P.C.R., de îndemnurile se
cretarului general al parti
dului, tovarășul 
Ceaușescu, adresate 
gii noastre națiuni cu 
lejul Anului Nou, va 
continuat cu însemnate 
pășiri ale planului bl 
rioada imediat următoare. 
In prezent depunem < 
turi susținute pentru 
nerea în funcțiune a < 
complexe mecanizate 
sectoarele VI și VII, 
fel incit, din prima zi 
primăvară, mina noastră 
să scoată la lumină, în fie
care zi, o cantitate supli
mentară dc 1500 tone de 
cărbune.

Așadar, în sprijinul pro
ducției, pe lingă celelalte 
măsuri întreprinse, care 
vizează factorul subiectiv 
— oamenii, intervine de 
această dată, in mod spec
taculos, mecanizarea lu
crărilor din subteran, di>-

Nicolae 
între- 

pri- 
fi 

de- 
pe-

efor- 
pu- 

două 
in 

ă’st- 
i de

recție față de care altăda
tă chiar unii specialiști se 
arătau circumspecți. A- 
cum însă, minerii realizea
ză necesitatea lărgirii ori
zontului lor profesional, a- 
doptarea unor tehnologii 
moderne va asigura pro
ductivități și producții mari, 
dar, în acest context teh
nica nouă a atras mutații 
structurale în conștiința 
lor, a determinat un înalt 
spirit de responsabilitate 
muncitorească.

Mărturie pilduitoare a 
modului exemplar prin 
care abordează sarcinile 
de plan ale ultimului 
al cincinalului minerii 
la l.M. Vulcan, este 
faptul că, încă din 
mele zile ale lunii ianua
rie, s-au instalat în postu
ra de lideri ai I 
socialiste pe Vale, 
gînd o cantitate 
tară de cărbune, 
sura ieri peste 
Provocarea la 
concretă, are darul 
numai de a 
performanțele 'și 
rile lor, dar și de 
ționa celelalte 
miniere. Așadar, 
întrecerii a fost dat, 
fruntea plutonului s-au ins
talat deocamdată, minerii 
din Vulcan, competiția cu 
mai multi cîștigători se a- 
nunță plină de evenimen
te demna de consemnat, pe 
care ne vom strădui să le 
aducem cu promptitudine 
la cunoștința cititorilor
noștri. ,

an 
de
Și

pri-

întrecerii
, extră- 
suplimen- 
care mă- 
2700 tone.
întrecere, 

nu 
îmbunătăți 

veni tu- • 
a ambi- 
colective 

startul 
în
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FILMEDeclarata comună sovieto-americană
GENEVA 9 (Agerpres). 

La Geneva a fost dată pu
blicității declarația comu
nă sovieto-americană cu 
privire la întîlnirea dintre 
Andrei Gromîko, membru 
al Bii oului Politic al C.G. 
al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., minis
trul afacerilor externe, 
George 
de stat 
rată în 
nuarie, 
rii anterioare.

„In timpul întîlnirii — 
relevă declarația —, au fost 
discutate obiectul și țelu
rile viitoarelor negocieri 
sovieto-americane privind 
armele nucleare și spațiale.

Părțile sînt de acord că 
obiectul negocierilor va fi 
un complex de probleme 
privind armele spațiale și 
nucleare — atît strategice, 
cit și cu rază medie de ac
țiune —, toate aceste pro
bleme fiind luate în consi- 
rare și rezolvare în in
terconexiunea lor.

Țelul negocierilor va fi 
elaborarea de înțelegeri e- 
fective îndreptate spre 
prevenirea cursei înarmă
rilor în Cosmos și înceta
rea acestei curse pe Pă- 
mînt, limitarea și reduce
rea armelor nucleare și 
întărirea stabilității stra
tegice.

Negocierile vor fi purta
te de cîte o delegație re- 
prezentînd fiecare parte, 
împărțite în trei grupe.

Părțile cred că negocie
rile care vor urma, ca și, 
în general, eforturile de a 
Urnita și de a reduce ar
mamentele, trebuie să con
ducă, în final, la elimina
rea completă a armelor 
nucleare de pretutindeni.

Data începerii negocie-

după 
co- 

satis-

. și 
Shultz, secretarul 
al S.U.A., desfășu- 
zilele de 7 și 8 ia- 
conform înțelege-

rilor și locul âcestor ne
gocieri vor fi convenite pe 
canale diplomatice în ter
men de o lună".

La întîlnirile cu presa 
organizate de fiecare din
tre cele două părți 
difuzarea declarației 
mune s-a exprimat
facția pentru rezultatele 
obținute, subliniindu-se, în 
același timp, că aceste con
vorbiri reprezintă doar 
începutul unui proces de 
durată în relațiile sovieto- 
americane.

GENEVA 9 (Agerpres). 
Andrei Gromîko, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., priin vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S,, 
a făcut presei, la plecarea 
din Geneva, o declarație, 
subliniind că cele două 
zile de convorbiri sovieto- 
americane au fost consa
crate unor probleme acute 
referitoare la încetarea 
cursei înarmărilor și înlă
turarea pericolului de răz
boi nuclear. Din partea 
sovietică, a spus el, s-a 
subliniat în mod special 
importanța preîntîmpină- 
rii militarizării spațiului 
cosmic. Intrucît toate a- 
ceste probleme influen
țează în mod hotărîtor re
lațiile sovieto-americane, 
ele s-au bucurat în cadrul 
convorbirilor de 
cuvenită.

Convorbirile nu 
simple, a arătat 
mîko, subliniind,
că s-a realizat însă un oa
recare progres în ce pri
vește dialogul dintre cele 
două țări, fapt demonstrat 
și de declarația sovieto- 
americană. Aceasta repre
zintă, a relevat el, doar 
un pas în raport cu acele

care 
mari

(Agerpres). 
conferințe 

George Shultz, 
Departamentu- 
al S.U.A. a a- 
întîlnirile și

au fost 
A. Gro- 

totodată.

obiective importante care 
urmează să fie examinate 
în cadrul tratativelor pri
vind armamentele cosmice 
și nucleare și în legătură 
cu care ar urma să fie a- 
doptate hotărîri de comun 
acord.

Uniunea Sovietică este 
gata să parcurgă partea 
sa de drum. Aș dori să 
exprim speranța că Statele 
Unite vor face același lu
cru, cu alte cuvinte, vor 
parcurge partea lor de 
drum, pe deplin conștien
te de răspunderea 
revine celor două 
state.

GENEVA 9
In cadrul unei 
de presă, 
secretarul 
lui de Stat 
preciat că
convorbirile cu A. Gromîko 
au reprezentat un început 
important și că rămîne o 
cale lungă de străbătut. 
Mai există numeroase pro
bleme dificile și 
cate de rezolvat, a 
el, dar am căzut de 
asupra obiectului și 
rilor noilor negocieri 
vind armele nucleare 
spațiale.

Schimburile noastre 
vederi anterioare, a arătat 
G. Shultz, au 
faptul că 
a«r m e 1 o r 
și spațiale

- terconectate și 
părți acordă prioritate rea
lizării reducerii radicale 
a armelor nucleare ca prim 
pas spre eliminarea lor 
completă. Dar știm, de a- 
semenea, că există deose
biri de păreri în ceea 
privește modalitățile 
realizare a acestor 
tive.

compli- 
spus 

acord 
țelu- 
pri- 

Și

de

confirmat 
problemele 

nucleare 
sînt în

că ambele

ce 
de 

obiec-

Știri din tarile socialiste
> J

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
La Cimkent, în sudul Ka- 
zahstanului, a fost dat în 
folosință un nou complex 
pentru prelucrarea prima
ră a țițeiului, avînd o ca
pacitate de cîteva milioa
ne tone anual. Este cea 
de-a treia unitate — după 
fabrica de anvelope de la 
Cimkent și rafinăria de la 
Pavlodar — care folosește 
țițeiul din Siberia occi
dentală. Acesta este trans
portat prin conducta Omsk 
—Pavlodar—Cimkent, cu o 
lungime de o mie de kilo
metri, construită în ulti- 
SMti doi ani. 
I In R.S.S. Kazahă, situa- 
feă în Asia, țițeiul se ex- 
.'■trage în zonele vestice, ce- 
'ea ce face ca pentru zone
le centrale puternic indus
trializate ale țării să se 
dovedească mai economi
coasă utilizarea petrolului 
siberian. Astfel, sînt redu
se cheltuielile de transport 
și se obține o repartiție 
optimă a forței de muncă.

SOFIA 9 (Agerpres). In 
orașul bulgar Vrața a in
trat în funcțiune o nouă 
fabrică de piese de schimb 
pentru motoarele 
Aceasta va permite să 
mărească substanțial 
ducția de asemenea 
toare economicoase 
tru nevoile interne și 
extindă gama produselor 
destinate exportului.

Construcția de mașini 
reprezintă ramura cea mai 
dinamică a economiei bul
gare. Volumul producției 
acesteia se dublează 
cinci în cinci ani. In 
Bulgară se realizează 
prezent peste 600 de tipuri 
de produse ale industriei 
constructoare de mașini.

e- 
au 

cul-

vremii

Diesel, 
se 

pro- 
mo- 
pen- 

să se

din 
R.P.

în

BERLIN 9 (Agerpres). A- 
vioanele companiei utili
tare din R.D.G., „Agrar- 
flug“, au contribuit ca, în 
1984, să fie întreținute cul
turile de pe 5,3 milioane 
hectare, precum și păduri. 
Aceasta reprezintă un re
cord în istoria companiei, 
creată în 1957. Aproape 
jumătate din lucrările 
xecutate de aviatori 
fost făcute în zonele
tivate cu cereale, ceea 'ce 

. a contribuit considerabil 
la sporirea producției la 
hectar și obținerea, în 1984, 
a unei recolte record 
ultimii 35 de ani. De 
menea, 
acordă îngrijirii, din 
a suprafețelor împădurite. 
In 1984, aproximativ 600 000 
hectare de pădure au fost 
salvate de dăunători, 
prezent, se află în 
desfășurare lucrările 
pregătire a avioanelor 
elicopterelor companiei 
„Agrarflug" pentru noul 
sezon agricol.

BEIJING 9 (Agerpres). 
In apropierea capitalei chi
neze, Beijing, se constru
iește o fabrică de autove
hicule. Realizată în coope
rare de uzina de autovehi
cule existentă în Beijing 
și administrația localității 
suburbane Huairou, noua 
fabrică va produce în 
principal vehicule ușoare, 
utilizate cu predilecție în 
unitățile cooperatiste să
tești. La terminarea cons
trucției, prevăzută pentru 
anul 1993, aici se vor rea
liza 100 000 de autocamioa
ne ușoare, precum și alte 
vehicule, contribuind la 
dotarea beneficiarilor din 
zonele rurale.
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In inima mărețelor 
comandamente ale 
Congresului al XIII- 
lea : munca și via
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rilor.
Telejurnal 
color).
închiderea 
mului.

(parțial

progra-

In ultimele zile, 
nentul european a 
fectat de o iarnă 
cu cantități masive 
padă și temperaturi foarte 
joase.

Rigorile acestei ierni deo
sebite s-au făcut simțite și 
în țara noastră, în special 
în sud, în Oltenia, Munte
nia, nordul Bărăganului 
și Moldova, unde au căzut 
cantități mari de 
și s-au înregistrat 
râturi foarte scăzute, 
unele zone stratul de 
padă a atins un metru, iar 
la munte peste 2 metri. 
Temperaturile au scăzut, 
de asemenea, la valori cu
prinse între minus 12 și 
minus 26 de grade.

Aceste condiții climate
rice deosebite au creat u- 
nele greutăți în desfășura
rea activității din industrie, 
agricultură, transporturi, 
telecomunicații și din alte 
domenii. Apele Dunării au 
scăzut și au, în continuare, 
tendințe de scădere, debi
tul la intrarea în țară va 
ajunge la numai 2 400 me
tri cubi pe secundă, față 
de 4 900 (media multia- 
nuală a lunii ianuarie), ce
ea ce influențează negativ 
navigația și producția de 
energie. In același timp, 
temperaturile extrem de 
scăzute din zona montană 
au dus la înghețarea cursu
rilor de apă, la reducerea 
aportului acestora în lacu
rile de acumulare, fapt care 
determină folosirea in
completă a capacității ins
talate din hidrocentrale.

In exploatările carboni
fere îndeosebi în carierele 
din bazinul Olteniei dato-

conti- 
fost a- 
aspră, 

de ză-

zăpadă 
tempe-

In 
ză-

rită stratului mare de ză
padă și a gerului activita
tea se desfășoară cu mari 
greutăți, făcînd dificilă 
funcționarea instalațiilor 
și livrarea cantităților ne
cesare de cărbune la cen
tralele electrice. Din aces
te cauze, agregatele energe
tice din centralele care 
funcționează pe cărbune 
nu pot fi exploatate la în
treaga lor capacitate.

Pe întreg cuprinsul țării 
s-au creat greutăți în des
fășurarea normală a trans
porturilor rutiere și fero
viare.

Pe baza indicațiilor to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
sub conducerea organelor 

'și organizațiilor de partid, 
în toate județele țării au 
fost întreprinse măsuri 
hotărîte și s-a acționat 
pentru funcționarea uni
tăților economice, pentru 
economisirea consumuri
lor de energie și combus
tibili, au fost mobilizate 
importante forțe materiale 
și umane, pentru depăși
rea acestei situații.

Ținînd seama de greută
țile create ca urmare a 
căderilor abundente de ză
padă și a temperaturilor 
foarte joase este necesar 
să se acționeze în conti
nuare, de urgență, cu toa
te forțele la deblocarea 
căilor de acces în unitățile 
economice, a triajelor, gă-

a
Și

de circulație, asigurării u- 
nei aprovizionări cores
punzătoare cu materii pri
me și materiale a unități
lor productive din indus
trie și agricultură, a popu
lației cu produse agroali- 
mentare și industriale, bu
na funcționare a instalați
ilor de alimentare cu apă 
și energie.

Pentru asigurarea func
ționării neîntrerupte la pu
terea programată a tuturor 
centralelor pe cărbune, 
pentru creșterea continuă a 
producției de energie elec
trică, potrivit cerințelor 
economiei naționale, consi
liile oamenilor muncii din 
bazinele carbonifere, mi
nerii, sînt chemați să dea 
dovadă de o înaltă conștiin
ță patriotică, de abnegație 
și spirit revoluționar, ca 
printr-o organizare exem
plară a producției și a 
muncii să asigure cărbune
le necesar centralelor ter
moelectrice, siderurgiei și 
celorlalte sectoare ale e- 
conomiei.

In acest scop, consiliile 
oamenilor muncii trebuie 

măsuri e- 
asigurarea 

și noapte, 
mai bune a 
a benzilor 

mijloa.ee-

rilor și căilor ferate, 
drumurilor naționale 
județene în vederea resta
bilirii condițiilor normale

să întreprindă 
nergice pentru 
funcționării zi 
în condiții cit 
excavatoarelor,
transportoare, a 
lor auto, a tuturor instala
țiilor și utilajelor miniere. 
Se impun, de asemenea, 
acțiuni ferme pentru în
cărcarea și expedierea ra
pidă și ritmică a cărbune
lui necesar alimentării cen
tralelor termoelectrice. U- 
nitățile de transport pe 
calea ferată să asigure 
capacitatea de transport

necesară, iar conducerile 
centralelor electrice să mo
bilizeze toate forțele pen
tru descărcarea operativă 
a cărbunelui din vagoane.

La rîndul lor, energeti- 
cienii au datoria să ia mă
suri hotărîte pentru a asi
gura funcționarea irepro
șabilă, în deplină siguran
ță, a tuturor grupurilor e- 
nergetice, în primul rînd 
a celor pe cărbune, la ca
pacitățile programate, con
diție esențială pentru des
fășurarea normală a acti
vității economice și sociale 
pe tot cuprinsul țării.

In schelele petroliere, a- 
fectate puternic de căde
rile masive de zăpadă, se 
impun, de asemenea, mă
suri energice pentru re
punerea într-un termen cît 
mai scurt în exploatare a 
tuturor sondelor, funcțio
narea acestora fără între
rupere, întărirea supra
vegherii și controlului la 
sonde, în vederea realiză
rii producției de țiței 
nificată.

Oamenii 
gricultură, 
ționeze în 
pentru adăpostirea 
punzătoare a 
pentru I5una 
re a complexelor de creș
tere a animalelor și păsă
rilor cu furaje și apă, des
fășurarea în condiții opti
me a întregii activități din 
zootehnie, pentru 
rea producției 
de lapte, carne 
duse.

Ministerele 
sînt chemate să ia măsuri 
pentru limitarea funcțio
nării, în această perioadă, 
la strictul necesar a unita

muncii 
trebuie 
mod

pla-

a-
ac-

din 
să 
energic 

cores- 
animalelor, 

aproviziona-

realiza- 
planificate 

și alte pro-

economice

ților mari consumatoare 
de energie electrică și ter
mică, asigurarea tuturor 
condițiilor necesare înde
plinirii integrale a sarcini
lor de producție îndeosebi 
a producției fizice desti
nată exportului.

Un rol deosebit în depă
șirea acestor greutăți și 
asigurarea unei activități 
normale în toate domeniile 
îl au consiliile populare, 
județene, municipale, 
șenești și comunale 
trebuie să acționeze 
toată fermitatea 
gospodărirea

mernenio

oră- 
care 

cu 
pentru

chibzuită a 
tuturor formelor de ener
gie și a resurselor de apă, 
desfășurarea normală a 
transportului în comun, 
reducerea la strictul ne
cesar a iluminatului pu
blic și consumului casnic 
în fiecare localitate, asigu- 
rîndu-se astfel condiții 
pentru buna funcționare a 
unităților economice.

Oamenii muncii, întrea
ga populație este chemată 
să facă dovada înaltei răs
punderi patriotice și cetă
țenești, să acționeze _ cu 
toate forțele și întreaga 
capacitate, în spiritul in
dicațiilor secretarului ge
neral al partidului tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pen
tru înlăturarea grabnică 
a efectelor provocate de 
căderile mari de zăpadă 
și de viscol, pentru asigu
rarea celor mai bune con
diții în toate domeniile de 
activitate, în vederea înde
plinirii exemplare a sarci
nilor ce le revin încă din 
primele zile ale noului an, 
pentru realizarea prevede
rilor de plan pe 1985 și pe 
întregul cincinal.

Mica publicitate
Familia Dragotă Ștefan, 

mulțumește colectivului de 
cadre medicale de la Spi
talul municipal — 
pentru grija și 
depuse în încercarea de 
salva viața 
fiu, Dragotă 
(3116)

PIERDUT 
dent pe numele Năsui Ga
vrila, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3115)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Popescu 
Cristian Mihail, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (3118)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sălcia- 
nu Similia, eliberată 
I.C. Vulcan.
(3101)

PIERDUT 
serviciu pe 
Gheorghe, 
Paroșeni. 
(3100)

Petroșani 
eforturile 

a 
scumpului lor 
Sorin Ștefan.

carnet de stu-

de
O declar nulă.

legitimație de 
numele Udrea 

eliberată de I.M. 
O declar nulă.

D E C E S

Copiii, nurorile, gine
rii și nepoții anunță 
cu adîncă durere moar
tea fulgerătoare a scum
pei lor

SZOCS VARVARA
Inmormîntarea, inli

ne, ora 14, de la domi
ciliu (Aninoasa).

Va rămîne veșnic în 
inimile noastre. (3117)
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