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Zi de ianuarie, în noul centru civic al Lupeniului.

Hotărîrile Congresului al X 111 -1 e a, 
MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE

i? Condițiile climaterice din ultima vreme, marile
> cantități de zăpadă căzută și temperaturile foarte scă- 
\ zute înregistrate au creat unele greutăți în desfășu- l 
ț rarea activității din industrie, transporturi, teleeo- ’

! i 
i i

i

Ancheta noastră la început de an
1 rarea ,
’ municații, agricultură și din alte domenii, a determi- 
1 nat scăderea debitului cursurilor de apă, ceea ce a 
l condus la folosirea incompletă a capacității instalate 
’ din hidrocentrale. Totodată exploatările carbonifere la 

zi, în mod deosebit carierele, și mai ales cele din 
bazinul Olteniei își desfășoară activitatea cu mari 
dificultăți în ceea ce privește funcționarea instalați
ilor și livrarea cantităților necesare de cărbune la cen
tralele electrice.

In aceste condiții 
bazinul Văii Jiului le 
tică de a acționa cu 
terea producției și a 
tralelor termoelectrice, siderurgiei și celorlalte sectoa
re ale economiei.

Colectivele de oameni ai muncii din întreprinde
rile miniere trebuie să întreprindă acțiuni 
pentru funcționarea în bune condițiuni a 
instalațiilor, mașinilor și utilajelor miniere, 
exploatarea lor eficientă, cea mai sigură cale de spo- 

f rire a productivității muncii, a producției de cărbune 
) extras.

*
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de iarnă aspră minerilor din 
revine înalta îndatorire patrio- 
toată răspunderea pentru creș- 
asigura cărbunele necesar cen-

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,

Azi, răspund

productivității și eficienței activită- ' ” 
tii economice ?X

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

ce lacadre de conducere
întreprinderea minieră Livezeni

energice 
tuturor . 
pentru 
” ___

j

Mâneri !
Dați dovadă de înaltă conști

ință patriotică, de abnegație și 
spirit revoluționar extrăgînd 
cantități sporite de cărbune.

Ne îndeplinim o înaltă 
îndatorire patriotică!

Pentru noi, colectivul de 
la Paroșeni, una dintre ce

le mai mecanizate întreprin
deri miniere din Valea Jiu
lui, Hotărîrile Congre
sului al XIII-lea, indicați
ile și orientările de o ines
timabilă valoare ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
constituie îndemnuri spre 
o activitate din ce în ce 
mai rodnică, sînt adevăra
te programe de lucru deo
sebit de concrete. Am re
ținut din magistralul Ra
port, prezentat de secreta
rul general al partidului 
înaltului forum comunist 
al țării, că o sarcină deo
sebit de importantă pen
tru noi, minerii care dispu
nem de o bogată zestre teh
nică, este folosirea eficien

tă, la parametri cît mai 
ridicați a capacităților de 
producție, a mecanizării pe 
care o avem în dotare.

Rodul folosirii eficiente a 
utilajelor, a instalațiilor 
miniere s-a materializat în 
acest început de an în ob
ținerea unor productivități 
sporite în abatajele e- 
chipate cu complexe me
canizate. Spre exemplu for
mația condusă de Constan
tin Ciobănoiu a obținut o 
productivitate superioară 
sarcinilor planificate cu 
4 000 kg de cărbune pe post,

Ing. Petru TUDOR, 
inginer șef la I.M. Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a)

1. Ing. loan DIACONI.', directorul întreprinderii. 2. Petru PUȘ
CAȘ, președintele consiliului oamenilor muncii 3. Nicolae BUCIU- 
MAN, președintele comitetului sindicatului.

Preocupări intense pentru 
extinderea mecanizării și 

întărirea ordinii și disciplinei
Ing. Ioan DIACONU : 1.

Măsurile întreprinse pînă 
acum și cele viitoare vor 
asigura realizarea integra- 
'lă a prevederilor de plan 
stabilite pentiu anul 
1985. Vom insista în con
tinuare pe extinderea me
canizării complexe a aba
tajelor, obținînd astfel 
importante sporuri de 
producție pe seama creș
terii productivității mun
cii. Avem și vom avea în 
permanență în funcțiune 
cinci abataje echipate cu 
complexe mecanizate ceea

\_______________

ce, așa cum mai spuneam, 
ne va garanta îndeplini
rea integrală a prevederi
lor de plan. Pe lingă a- 
cestea vom mai'avea în 
funcțiune un abataj cu 
susținere individuală și 
combină.

O altă problemă spre 
soluționarea căreia ne-am 
concentrat preocupările 
constă în stabilizarea, pre
gătirea și perfecționarea 
personalului muncitor, a 
forței de muncă necesară 
plasării optime a lucrări
lor miniere. De aseme

nea, ne vom intensifica 
acțiunile pentru întărirea 
ordinii și disciplinei.

Probleme deosebite ca
re să ne împiedice să ne 
îndeplinim integral pre
vederile anuale de plan 
nu avem. Am avut însă 
în ultima parte a anului 
trecut, mai exact în ulti
mele două săptămîni, cînd 
din cauza unor planari pe

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

INTR-O SINGURĂ ZI

750 tone 
cărbune 

cocsificobi! 
în plus

Miercuri, 9 ianuarie, 
minerii de la Lupeni și 
Bărbăteni au extras, îm
preună, peste sarcinile de 
plan ale zilei peste 750 
tone de cărbune pentru 
cocs.

• CEL MAI PUTERNIC 
COLECTIV DE MINERI 
DIN VALEA JIULUI — 
I.M. LUPENI — A EX
TRAS IN ACEASTĂ ZI 
CU 476 TONE DE CĂRBU
NE MAI MULT DECIT 
SARCINILE DE PLAN. 
Plusul cel mai substanțial 
— 440 tone de cărbune l-au 
extras minerii sectorului 
III din rîndurile căruia s-a 
remarcat brigada condusă 
de MIHAI BLAGA. Dealt
fel, din cele șapte sectoare 
de producție ale minei, șa
se și-au depășit sarcinile 
de plan ale zilei. însemnate 
depășiri au realizat și fron- 
taliștii din brigăzile condu
se de PAUL GRASU, TEO
DOR BONCALO, CONS
TANTIN POPA și AUREL 
MAN DA din sectorul IV.

• Cu cele 295 tone rea
lizate suplimentar, miercuri, 
9 ianuarie, MINERII DE 
LA BĂRBĂTENI ACUMU
LEAZĂ DE LA ÎNCEPU
TUL ANULUI UN PT.US 
DE 515 TONE DE CĂRBU
NE PENTRU COCS. în
semnate depășiri raportea
ză în această zi, ca dealt
fel și de la începutul anu
lui, minerii sectoarelor 1 A, 
1 B, și III.

Și în acest început de 
an, minerii din brigada 
lui Nicolae Toma se a- 
firmă la sectorul III al 
I.M. Dilja cu rezultate 
bune la extracția de căr
bune.

Foto: Al. TĂTAR
♦
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în confruntarea cu asprimea iernii
Oameni la datorie

asigurarea traficului
Mecanici, manevTanți de 

vagoane, operatori de la 
diverse pupitre de coman
dă, șefi de stații și alte 
categorii de oameni ai 
muncii din cadrul Regula
torului de circulație și 
mișcare Petroșani al Re
gionalei de căi ferate Ti
mișoara se află în aceste 
zile la datorie pentru a a- 
sigura circulația normală 
pe arterele feroviare. Nin
sorile • abundente, zăpada 
așternută în strat gros 
peste tot, au provocat li
nele dificultăți. Dar a- 
cestea au fost învinse prin 
acțiuni hotărîte. Din oră 
în oră se formează la Pe- 
trila, Vulcan, Lupeni sau 
Iscroni garnituri întregi de 
vagoane încărcate cu căr
bunele necesar termocen
tralelor, cocseriilor și 
combinatelor siderurgice 
de la Hunedoara și Ga-

Alte garnituri de 
cu vagoane descăr- 

trebuie descompuse

lăți, 
tren, 
cate 
și repartizate spre gurile 
buncărelor din preparați- 
ile de cărbune. In biroul 
ing. Victor Iloiu, șeful 
Regulatorului de circula
ție și mișcare Petroșani 
sună telefoane, se cer in
tervenții pentru debloca

rea unor vagoane cu încăr
cături speciale, pentru’ 
degajarea liniilor de acces 
spre diverse magazii de 
materiale, pentru asigu
rarea trimiterii la timp, 
spre Subcetate sau Tg. 
Jiu, conform graficelor, a 
diferitelor navete dc va
goane. Prîntr-o scurtă dis
cuție, pui tată rînd pe 
rînd cu șefii de stații de 
la Lupeni, Vulcan, Iscroni, 
Bănița, Merișor, Baru, Pui, 
Hațeg și Cîrnești. Retezat 
se evaluează situația la

pentru
feroviar

zi pe întreg teritoriul con
trolat și îndrumat de 
R.C.M. Petroșani. Joca, 
Ilațegan, Dobrică, Stanică, 
Semen, Popescu, Rahotă, 
Băltăreții, Andraș, Pop și 
alți șefi de stații rapor
tează 
ficul 
ritm 
fida 
ierni

rînd pe rînd că tra- 
rutier decurge în 
neîntrerupt, în po- 
dificultăților acestei 
aspre. Zeci, sute de 

ceferiști muncesc cu abne
gație zi și noapte. Este 
greu să-i amintim în a- 
ceste rînduri pe toți cei 
ce și-au făcut și își fac cu 
prisosință datoria. Viorel 
Svichiu, Secretarul comi
tetului de partid al com
plexului C.F.R. Petroșani 
se 'afla ieri dimineața 
printre oamenii care lu-

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

1

*
*
*

i 
î

*



2 Steagul roșu VINERI, 11 IANUARIE 1985

Hotărîrile Congresului al XIII-lea, 
MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚhFnE

întregul colectiv o singurâ hotârîre

I

l

Depășirea planului lunar cu 
1000 tone de cărbune

Preocupări intense pe 
extinderea mecanizării 

și întărirea ordinii și

ru

Colectivul sectorului 
nostru și-a început activi
tatea în noul an puternic 
mobilizat de înflâcăratele 
îndemnuri ale secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
călăuzit de prețioasele in
dicații și orientări formu
late de la tribuna celui 
mai înalt forum comunist 
al țării, Congresul al XIII- 
lea al partidului.

Istoricele hotărîri adop
tate de Congres ne-au sti
mulat la o activitate și 
mai rodnică, astfel că de 
la începutul anului am 
extras peste prevederile 
de plan aproape 300 tone 
de cărbune, cărbune ex
tras suplimentar pe sea
ma sporirii productivității 
muncii realizate. De pildă 
la total cărbune și în a- 
bataje, productivitatea 
muncii planificată a fost’ 
depășită cu cîte 39 kg pe 
post, iar la nivelul între
gii activități a sectorului 
plusul de productivitate 
depășește 50 Jeg de căr
bune pe post.

Hotărîrea noastră, a în
tregului colectiv este de 
a munci în continuare cu 
aceeași răspundere și ab-

negație pentru a da țării 
cît mai mult cărbune, mai 
ales acum cînd rigorile 
acestei aspre ierni euro
pene s-a făcut simțită și 
în țara noastră. In aceste 
condiții de iarnă grea 
cînd debitele cursurilor de 
apă au scăzut datorită 
temperaturilor reduse ce 
le-au înghețat determinînd 
astfel folosirea incompletă 
a capacităților instalate în 
hidrocentrale, sîntem conș- 
tienți că industria, si
derurgia, centralele ter
moelectrice au nevoie de 
rodul muncii noastre, de 
cărbunele pe care ne stră
duim să-1 asigurăm în 
cantități tot mai mari.

Hotărîrea minerilor noș
tri este unanimă, toți vor 
să-și facă datoria în mod 
exemplar. Ne-am propus 
ca pitiâ la 15 ianuarie să 
ridicăm plusul acumulat 
de la începutul lunii la 
500 tone de cărbune, iar 
pînă la sfî'’șitul acestei 
luni să mai extragem în
că 500 de tone peste plan. 
Cu alte cuvinte vom în
cheia luna ianuarie cu un 
plus de 1000 tone de căr
bune.

Ne străduim prin e-

forturi susținute să 
nem cit mai grabnic 
funcțiune încă două 
capacități de producție, 
două abataje frontale.

Știm că în asemenea 
condiții nu de vorbe 
de angajamente este 
voie, ci de fapte, de 
ne de cărbune.

Minerii noștri, cum sînt 
cei din formațiile condu-

(Urmare din pag. I)
pu- 

în 
noi

și 
ne- 
to-

t I 
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f
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care a trebuit să le execu
tăm și a absențelor nu s-au 
finalizat la termenele pla
nificate, conform progra
melor stabilite, lucrările de 
montare și punere în func
țiune a două complexe me
canizate în două abataje. 
Datorită acestei întîrzieri, 
deși din a doua jumătate 
a lunii ianuarie ne vom 
realiza ritmic sarcinile zil-

(ARII CIT MAI MULT 
CĂRBUNE!

se de Iosif Bucur, Carol 
Repaș sau Grigore Fatol, 
și nu numai ei, sînt oa
meni ai faptelor și nu ai 
vorbelor.

Toți vor acționa fără 
șovăire pentru a da in
dustriei românești cărbu
nele necesar îndeplinin- 
du-și astfel 
un profund 
triotic.

o sarcină cu 
caracter pa-

DOLHA,Tivadar
șeful sectorului III, 

I.M. Lonea

Ne îndeplinim o Înaltă 
îndatorire

Oameni

(Urmare din pag. I)

extiăgînd suplimentar, de 
la începutul anului, 1 200 
tone. Brigada minerului 
Gavrilă Mesaroș a înregis
trat la productivitate un 
spor de 1000 kg de cărbu
ne pe post, obținînd 
plus la producția fizică ex
trasă de 500 de tone, 
minerii din brigada lui 
colae Andrașic, care 
ploatează un complex me
canizat pus în funcțiune de 
puțină vreme, au realizat 
o producție suplimentară 
de 400 tone, prin sporirea 
productivității muncii cu 
20(10 kg de cărbune pe 
post. Aceste cîteva exem
ple sînt elocvente în ceea 
ce privește folosirea eficien
tă a utilajelor de mare pro
ductivitate și care a con
dus la obținerea unor pro
ducții superioare sarcinilor 
de plan, atît la nivelul sec
toarelor cît și al întreprin
derii. Cele mai bune rezul
tate la nivelul sectoarelor 
Ie înregistrează 'colectivele 
de la IV cu un plus de 1200 
de tone și de la I cu un 
plus de 835 de tone.

In condițiile cînd în ța
ra noastră se face tot mai 
mult simțită iarna aspră, 
,cînd au apărut unele greu
tăți în desfășurarea activi
tății din industrie și mai 
ales- cînd hidrocentralele

un

iar
Ni-
ex-

patriotică!
au de suferit de pe urma 
scăderii cursurilor de apă, 
iar carierele, mai ales cele 
din bazinul Olteniei, nu 
pot asigura în întregime 

cărbunele necesar termocen
tralelor, sarcina noastră es
te evidentă — sporirea ne
contenită a producției de 
cărbune extras.

Colectivul întrepi inderii 
noastre este ferm hotărît 
ca acum mai mult ca ori- 
cind, să-și intensifice efor
turile pentru a obține tot 
mai mult cărbune. Dorința 
minerilor din formațiile de 
lucru care își desfășoară 
activitatea în abataje e- 
chipate cu complexe me
canizate este de a dubla 
plusurile înregistrate în 
prima parte a lunii. Ace
eași dorință și-o exprimă 
prin fapte de muncă și mi
nerii brigăzilor de la pre
gătiri și investiții. La rîn- 
dul lor, minerii sectoare
lor II și III, care în pri
ma parte a lunii nu s-au 
ridicat cu realizările obți
nute la nivelul sarcinilor 
planificate, sînt ferm hotă- 
rîți ca începînd de luni, 14 
ianuarie, să-și Îndeplineas
că ritmic sarcinile ce 
sînt încredințate. ’

Vom acționa toți cu 
tornicul sentiment că 
trăgînd acum cît mai mult 
cărbune ne îndeplinim o 
înaltă îndatorire patriotică.

le

pu- 
ex-

tema „România participant 
activ la viața internaționa
lă,* la soluționarea marilor 
probleme mondiale".

• CURSURI DE CALIFI
CARE. La I.M. Dîlja au 
început înscrierile pentru 
un nou curs de mineri care 
se va deschide la 1 februa
rie. Cursul va cuprinde 30 
de nou încadrați în muncă.

• EXPUNERE. Astăzi, 
de la ora 14, Ja IPSRUEEM 
Petroșani, sub genericul 
„Pentru patrie și partid" 
va avea loc expunerea cu

• POTRIVIT UNEI TRA
DIȚII demne de laudă, la 
mina Petrila au fost sărbă
toriți cu ocazia ieșirii la 
pensie după ani îndelun
gați de muncă statornică și 
vrednică Nicolae Roncea, 
Victor Sularea, Nicolae 
Dîrliște și Nicolae Crista, 
toți foști oameni de bază 
ai colectivului, șefii de e- 
chipă Rudolf Cozma și A- 
lois Kovacs din cadrul sec-

nice planificate, nu putem 
recupera minusul acumu
lat în prima parte a lunii. 
Ritmicitatea pe care o vom 
atinge în ultima parte a 
lunii ianuarie o vom men
ține și în celelalte două 
luni ale trimestrului I, pe 
care le vom încheia cu sar
cinile de plan îndeplinite.

PETRU PUȘCAȘ : 2. Din
tre cele mai importante ac
țiuni întreprinse de consi
liul oamenilor muncii de 
la întreprinderea noastră 
amintim în primul rînd.

la datorie
pentru asigurarea 
traficului feroviar

(Urmare din pag. 1)

crau la descongestionarea 
liniilor și macazelor din 
stația călători Petroșani. 
Pînă la ora 12 peroanele 
au fost curățate. Zăpada a 
fost încărcată în camioane 
și transportată de pe pe
roane. Printre cei ce s-au 
evidențiat dînd dovadă de 
înaltă răspundere patrioti
că și cetățenească, acționînd 
cu promptitudine se numă
ră Constantin Surrpei, O- 
limpia Sabău, Dumitru Sa- 
vu, Victor Ursu din Lu- 
peni, Gheorghe Amariei 
din Vulcan, Ana Ploscaru, 
Elena Ungur, Livia Revitea, 
loan Stoica, Vasile Stănică, 
Constantin Buzatu din Li- 
vezeni, Aurelian Bobină 
din Iscroni, Ion Ardeleanu 
din Banița, Florin Rîmba, 
Mihai Stanciu, Ghcoighe 
Damian, Pavel Stoica, Vio
rel Poenaru, Gheorghe Dă- 
nescu, Viorel Gălan, loan 
Vințan din zona Baru—Ha
țeg. Datorită acestor oa
meni și a multor altora ca
re se află la datorie pe ra
za regulatorului de circu-

torului VIII electromecanic 
și Petru Kineses, miner șef 
de brigadă, la sectorul I. 
Odată cu felicitările și ură
rile de sănătate, sărbători
ților le-au fost oferite fru
moase amintiri din partea 
colectivelor de muncă. (I.D.)

• PENTRU AUTOMO- 
BILIȘTI. La Livezeni, la 
unitatea 65 Automoto în ' 
primul trimestru al acestui 
an vor fi puse în funcțiune 
un aparat de verificare a ; 
direcției, stand pentru ve- j 
rificarea frînelor și un ate- < 
lier de vulcanizare. <

lație și mișcare Petroșani, 
circulația trenurilor se des
fășoară în condiții apropia
te de cele normale. Se de
pun zi și noapte, fără nici 
un răgaz, strădanii pentru 
asigurarea vagoanelor goa
le la preparații și a plecă
rii garniturilor încărcate cu 
cărbune spre combinatele 
siderurgice și terrriocentra-

repartizarea membrilor or
ganului colectiv de condu
cere, pentru sprijin și aju
tor concret, pe sectoare și 
activități, a celorlalte ca
dre tehnico-inginerești pe 
schimburi și formații de lu
cru și chiar pe utilaje de 
mare capacitate. Fiecare 
cadru are în această direc
ție responsabilități precise 
și vor informa, uneori chiar 
zilnic, de modul în care 
acționează pentru sprijini
rea sectoarelor sau a for
mațiilor de lucru de care 
răspund. Vrem să creștem 
în felul acesta răspunderea 
tuturor cadrelor tehnico- 
inginerești față de soarta 
planului, mai ales că noi 
dispunem de un bogat fond, 
dacă-1 putem numai astfel, 
de cadre tehnico-inginerești, 
iar aportul lor în soluțio
narea problemelor ivite in 
procesul de producție tre
buie să fie mult mai mare 
decît pînă acum.

Bineînțeles, că activita
tea consiliului oamenilor 
muncii nu se limitează nu
mai la această acțiune. In 
nota cu problemele pe care 
și le-a propus să le rezolve 
în primul trimestru al anu
lui consiliul și-a prevăzut: 
impulsionarea activității de 
stabilizare, pregătire și per
fecționare a personalului 
muncitor, îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras, 
încadrarea în normele de 
consum stabilite sau fina
lizarea lucrărilor de 
găti re a 
producție 
funcțiune 
în stratul

Pentru 
încadrații
mai ales să termine cu re
zultate bune cursurile șco
lilor de calificare, consiliul 
oamenilor muncii a hotă- 
rît să-i stimuleze material 
pe absolvenții cursurilor.

La realizarea tuturor a- 
cestor probleme de o im
portanță deosebită pentru 
buna desfășurare a proee-

disciplinei
sulul de producție, pentru 
creșterea eficienței econo
mice a întregii noastre ac
tivități sînt angrenate co
misiile pe probleme de pe 
lîngă consiliul oamenilor 
muncii.

pre- 
de 

vor fi puse în 
trimestrul II, 

blocul VI.
stimula nou 

urmeze, și

capacităților 
ce 
în 
3, 
a
să

NICOLAE BUCIUMAM :
3. Ne-am dirijat preocupă
rile, principalele 
spre soluționarea a 
mari probleme cu 
ne-am confruntat și 
cursul anului trecut șț anu
me: întărirea ordinii și dis
ciplinei și stabilizarea și 
pregătirea cadrelor de mun
citori. Vă prezint ce am 
întreprins în aceste direc
ții. Periodic sau ori de cî
te ori este nevoie purtăm 
discuții cu cei care nu se 
încadrează în programul 
de lucru, cu cei care 
absențe nemotivate, 
străduim, în măsura 
care depinde de noi, 
rezolvăm problemele 
care oamenii le ridică, 
care și-au justificat lipsa 
de la serviciu. Tot pentru 
întărirea ordinii și disci
plinei vom folosi mai in
tens „Judecata muncito
rească" care s-a dovedit o 
formă eficientă de îndrep
tare a celor care au aba
teri atît de la disciplina de 
producție cît și de la 
ciplina tehnologică.

In ceea ce privește 
bilizarea și pregătirea 
sonalului muncitor, ne 
strădui, pe lîngă celelalte 
acțiuni care sînt cunoscute, 
să asigurăm oamenilor 
muncii condiții optime de 
petrecere a timpului li
ber, de stimulare a celor 
care desfășoară o activi
tate todnică prin atribuirea 
de bilete de odihnă și tra
tament.

In paralel cu 
pentru 
naiului 
cupăm, 
fice, și 
fecționarea cadrelor.

acțiuni 
două 

i care 
în

fac 
Ne
în 
ss 1 
pe 
cu

dis-

sta- 
per- 
vom

acțiunile 
stabilizarea perso- 
muncitor ne preo- 
prin forme speci- 

de pregătirea și per-

In stația C.F.R. Petroșani se lucrează intens la înlăturarea zăpezii de 
liniile ferate, rnaca/e etc. Foto: Ioan CUZMAN

• IN ACESTE ZILE, la 
nivel de unități pionierești 
se desfășoară acțiuni în ca
drul clubului de vacanță, 
urrnînd ca în data de 15 
ianuarie 1985, la Casa pio
nierilor să aibă loc o dimi
neață de poezie și muzică 
dedicată aniversării a 135 
de ani de la nașterea ma
relui poet român Mihai E- 
minescu. (Gh. S.)

• CASA DE CULTURĂ 
a sindicatelor din Petroșani 
pregătește pentru acest 
sfîrșit de săptămînă două 
seri cultural-distractive

pentru tinerii din oraș. Sînt 
pievăzute în program sur
prize muzicale și nemuzica
le. Așadar, sîmbătă și du
minică, seri culturale. Ia 
casa de cultură, începînd 
cu ora 18. (II. Al.)

• EXCURSIE. Un grup 
de 45 de elevi de la Liceul 
din Petrila va petrece cî
teva zile (11—15 
din vacanța de 
Poiana Brașov.

tuțiile de cultură. Din pă
cate unele sînt goale, iar 
altele au afișe depășite de 
dată. Cunoscută fiind im
portanța lor în informarea 
largă a publicului, sugerăm 
celor ce răspund de ele 
să le acorde atenția cuveni
tă. (Al. H.)

ianuarie)
iarnă

• AFIȘAJ. In 
troșani Nord s-au, realizat 
aviziere pentru toate insti-

zona

Rubrică realizată de 
Gheorghe ROTEA
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Participare activă, responsabilă la 
îfăptuirea obiectivelor economice și sociale
itr-un climat străbătut 
exigența ce caracteri- 
:ă, în acest început de 
întreaga activitate con- 
ată înfăptuirii hotărî-
• Congresului al XIII- 
al partidului, a sarci- 
r și indicațiilor trasate

tovarășul Nicolae 
ușescu, în toate locali- 
le Văii Jiului s-au deș
ii at conferințele pentru 
e de seamă șj alegeri 
organizațiilor democra- 
și unității socialiste, 

orate pe deplin in 
alematica specifică or- 
izațiilor, conferințele au 
it prilejul unor dezba- 

aprofundate, orientate
■ intensificarea preoeu- 
lor pentru mobilizarea 
lenilor muncii la înfăp- 
ea politicii partidului, 
•dificare a societății so- 
iste multilateral dezvol
ți înaintare a României

• comunism.
in analizele întreprinse 
>ra perioadei care s-a 
s de la constituire pînă 
jrezent, din dezbaterile
• au avut loc s-a des- 
s concluzia că, urmînd 

“aproape orientările și 
imnurile secretarului 
;ral al partidului, or- 
izațiile democrației și 
ații socialiste au deș
irat o activitate amplă, 
■ind eficiența acțiunilor 
mizate, contribuind în 
l pregnant la adîncicea 
locratismului orîndui- 
îoastre. In centrul preo- 
ărilor s-au aflat, în mod 
sc, sarcinile ce revin cu

prix ire la sporirea partici
pării membrilor O.D.U.S. 
la realizarea producției fi
zice, la îndeplinirea progra
melor de creștere a pro
ductivității muncii, îmbu
nătățirea calității și ridica
rea nivelului tehnic al pro
ducției. Cu deosebită răs
pundere, s-a arătat că in 
întreprinderile miniere, in 
alte unități economice e- 
xistă încă importante’resur
se interne care, mai bine

O.D.U.S. Experiența și re
zultatele unor organizații 
fruntașe au reliefat rolul 
important pe care-1 deține 
O.D.U.S. în cultivarea spi
ritului de economisire, prin 
acțiuni desfășurate constant 
pentru încadrarea în con
sumurile normate și redu
cerea acestora, pentru ob
ținerea de economii la chel
tuielile materiale și de pro
ducție. Au fost larg dez
bătute și îndatoririi® ce

Pe marginea conferințelor comunale 
și orășenești ale O.D.U.S.

valorificate, pot conduce la 
obținerea unor realizări 
superioare. Prin această 
prismă, organizațiile de
mocrației și unității 'socia
liste își regăsesc îndatori
rea de a acționa cu și mai 
multă intensitate astfel ca 
la fiecare loc de muncă să 
se asigure îndeplinirea și 
depășirea normelor de lu
cru, a productivității mun
cii și randamentelor, să se 
acționeze pentru îmbunătă
țirea calitativă a lucrări
lor de revizii și reparații 
tehnice, aprovizionarea rit
mică a formațiilor de lu
cru, desfășurarea fără stag
nări a transportului, utili
zarea rațională a efective
lor și timpului de lucru. 
Sarcinile din domeniul gos
podăririi avuției întreprin
derii oferă, de asemenea, 
un vast .teren de afirmare 
a acțiunilor întreprinse de

revin O.D.U.S. în susținerea 
acțiunilor edilitar-gospodă- 
rești, pentru înfrumuseța
rea incintelor și a localită
ților, în privința 
intensificării acțiunilor e- 
ducative, pentru respecta
rea neabătută a legalității 
socialiste, a normelor și 
principiilor eticii și echită
ții socialiste, pentru întări
rea ordinii și disciplinei. Re
feriri multiple s-au făcut 
cu privire la sarcinile ce 
revin O.D.U.S. pentru în
tărirea vieții interne de 
organizație atît prin per
fecționarea stilului și me
todelor de muncă ale comi
tetelor noi alese cit și prin 
întărirea numerică a fiecă
rei organizații.

In mod constructiv, dez
baterile au reliefat că nea
junsurile constatate în u- 
nele colective de muncă, 
unde s-au înregistrat rămî-

neri în urmă față de sar
cinile de plan, sînt și o 
consecință a preocupărilor 
scăzute ale O.D.U.S. care, 
alături de alți factori răs
punzători, nu au acționat 
suficient de stăruitor pen
tru ca la toate locurile de 
muncă activitatea să se 
desfășoare în mod exem
plar.

Exigența care a dominat 
întreaga desfășurare a con
ferințelor comunale și oră- 
șerfești ale O.D.U.S., pro
gramele adoptate pentru 
activitatea de viitor consti
tuie de pe acum garanția 
creșterii rolului organiza
țiilor democrației și unită
ții socialiste în ansamblul 
vieții politice și economi- 
co-sociale a țării, pentru 
înfăptuirea neabătută a 
planului pe acest an și in 
cincinalul următor.

Potrivit ordinii de zi, în 
cadrul conferințelor s-a e- 
fectuat alegerea noilor or
gane comunale și orășenești 
ale O.D.U.S. și F.D.U.S. Ca 
președinți ai comitetelor 
O.D.U.S au fost aleși losif 
Șimo (Aninoasa), Lucia 
Bărbieru (Bănița), Doina 
Macavei (Lupeni), Liliana 
Izverceanu (Petrila), Eva 
Szemenyi (Uricani) și Cor
nel Rusu (Vulcan). Pre
ședinți ai consiliilor 
F.D.U.S. au fost aleși Va
lentina Cerchez (Aninoasa), 
Ion Dragotă (Bănița), Ște
fan Popa (Lupeni), Loghin 
Popa (Petrila), Petru Făgaș 
(Uricani) și Vasile Pupăzan 
(Vulcan).

Pionier și 
mecanizării

veteran al
in subteran

Pe urmele unui semnal critic

sspre bunăvoință și omenie
In a doua zi din acest 
doi locuitori ai muni- 
ului trebuiau să ajun- 
urgent la gară. La si
ria petrecută, în Petro- 
i, era prezent, fritîmplă- 

și un trecător care 
informa că șoferul 

imetrului 2-ITD-4464 ar 
refuzat, în stație, să-i 
.’cască pe cei doi călători 
tru motivul că drumul 
; prea scurt. Șoferul ta- 
îetrului, Mihai Scarlat, 
a relatat cum s-au des- 
jrat lucrurile în acea 
Venind dintr-o cursă, 
cetățeni au trecut în 

r mașinii pe podul de 
»ă piață, peste Maleia. 
oprit, deși în' acest loc 
este permis, spunîndu-le 
trebuie să întoarcă. Cînd 
juns în stație a fost șo
fat de alți călători, con-

tinuîndu-.și drumul potrivit 
cererilor. Inexactitatea re
latării acelui martor cons
tă în faptul de a nu fi pre
cizat, ne spunea Mihai 
Scarlat, locul întîmplării. 
L-am precizat acum. Dar 
trebuie să mai facem, to
tuși, cîteva completări. Da
că șoferul taximetrului — 
om cunoscut și apreciat, de 
altfel, pentru corectitudinea 
lui profesională, ar fi înțe
les graba celor doi cetă
țeni, ar fi manifestat și bu
năvoința necesară. Această 
bunăvoință ar fi putut a- 
vea următoarea rezolvare : 
trecerea dincolo de podul 
cu pricina (doar cîțiva me
tri), îi invita să se uree în 
autoturism, întorcea într-un 
loc permis de regulamen
tul circulației și-i ajuta, 
astfel, să ajungă la tren.

Aspect de muncă din atelierul metrologie al 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. Montorul reglor Iosif Kiss 
executind un reglaj de finețe.

Duminică, 13 ianuarie

)0 Almanahul familiei.
10 De strajă Patriei.
10 Viața satului, (p.c.)
10 Lumea copiilor.
— Telefilmoteca de 

ghiozdan : Robinson 
Crusoe. Episodul 2. 
(c.)

10 Din cununa cîntccu- 
lui românesc., Muzi
că populară, (c.)

)0 Telex.
)5 Album duminical, 

(p.c.)
— Armoniile tinereții.
— învață de la păsări 

zborul — muzică și 
poezie.

— Cascadorii rîsului.
— La poale de codru 

nins — program fol
cloric.

— La zi în 600 de se
cunde.

— Anul sportiv 1984.
— Popas muzical la... 

Friedrichstadtpalast.
— Premieră la Porțile 

de Fier II — reportaj.
— Eminesciana — poe

zie și muzică.
— Momente ale baletu

lui : „Spărgătorul de 
nuci" (II).

— Viața ca o primăva
ră — muzică ușoară 
cu tineri interpreți.

— Secvența telespecta
torului.

18.30 Micul ecran, pentru 
cei mici. Ilustrate de 
vacanță.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal, (p.c.)
19.20 Cîntarea României, (c.) 
20,00 TeFecinemateca. Ci

clul: Dosarele ecra
nului. Legea și forța. 
Producție a studiou
rilor cinematografice 
din R.P. Polonă.

21.30 Antologie muzicală 
TV. Pagini din ope
ra „Don Pasquale" de 
Donizetti, (c.)

21.50 Telejurnal, (p.c.)

Luni, 14 ianuarie

20,00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Tezaur folcloric, (c.) 
20,55 Roman foileton. Mar

co Polo. Episodul 13. 
(c.)

21.35 Orizont tehnico-ști- 
ințific,

21,50 Telejurnal, (p.c.)

Marți, 15 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Viața școlii.
15.30 Laureați ăi Festivalu

lui național „Cînta

rea României".
15,45 Universul femeilor.
16,10 Îndrumări tehnice 

pentru lucrătorii din 
agricultură.

20,00 Telejurnal, (p.c.)
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

rezultatele obținute 
el împreună cu orta- 

concurau 
cele obți- 

bri-

leasă. Mai tirziu i-au 
venit cei mai apropiați 
laboratori.

intre 
șefi 
care 

abataje frontale echipa
te cu susținere și tăiere 
mecanizată de la mina 
Paroșeni, trei și-au în
ceput ucenicia in briga
da -lui Ferencz Fazakaș, 
unde aplicau in practică 
ce învățau la cursurile 
școlii de calificare. Ga
vrila Mesaroș, cunoscutul 
și apreciatul șef de bri
gadă de la sectorul I, ca
re a extras împreună cu 
brigada in anul 1984 
30 000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan, a 
început să

c?p- 
< o-

ceilalți cinei 
de brigadă 

exploatează

Deși tînăr ca vîrstă, 
brigadierul Ferencz 
Fazakaș din secto

rul III al l.M. Paroșeni, 
este uunl dintre pionierii 
mecanizării de la această 
mină. Pionier, și veteran 
totodată, conduce destine
le unei brigăzi de aproa
pe 15 ani. In toți acești 
ani nu a lucrat decît in 
abataje frontale echipate 
cu tăiere și susținere me
canizată. Își făcuse uce
nicia intr-o brigadă de 
investiții unde Ferencz 
Fazakaș a dat dovadă de 
multă putere de muncă, 
bun organizator și încă 
din primele luni, cînd a 
preluat conducerea brigă
zii, 
de 
cii 
cu
nute de
gâzi cu mul
tă experien
ța. Au trecut
15 ani de atunci și Faza
kaș se poate mîndri că a 
lucrat cu aproape toate 
tipurile de complexe ex
perimentate și folosite la 
mina Paroșeni, iar re
zultatele au fost pe măsu
ra încrederii acordate. 
Numai in anul trecut, an 
in care s-a confruntai cu 
destule greutăți din cau
za tectonicii stratului, din 
abatajul pe care il exploa
tează, s-au extras supli
mentar sarcinilor de plan 
peste 10 000 tone de căr
bune, in condițiile in ca
re productivitatea muncii 
a fost depășită în medie 
cu 1 500 kg de cărbune 
pe post. In acest au a în
ceput montarea unui com
plex de fabricație româ
nească CMA-5H, de ma
re capacitate pe care il 
va exploata împreună cu 
brigada.

p*. iind tînăr, a adunat 
rin jurul lui mulți 

tineri pe care. a 
început să-i învețe taine
le meseriei de miner. Așa 
cum pașii lui fuseseră 
îndreptați cu ani în ur
mă spre cursurile școlii 
de calificare, tot așa a 
procedat și el eu cei ca
re au îndrăgit această me
serie bărbătească. Le-a 
creat toate condițiile pen
tru a se putea califica și 
perfecționa în meseria a-

deslușească 
tainele mese
riei 
tă 
iar
levul"

I 
ț 
I 
I 
I
I 
i 
!
j
I
I

in aceas- ț 
brigadă, ț 

astăzi „e- | 
îl citea- ( 

mă, pe fos
tul „dascăl", la întrecere 
pentru a da țării cit mai I 
mult cărbune. Alți doi ? 
mineri care și-au început > 
ucenicia în această briga- ț 
dă, iar acum au ajuns să ' 
conducă destinele unor 
formații de lucru se nu
mesc Mihai Șchiopu șt 
Nicolae Andraștc, 
care de aseme
nea confirmă cu prisosin
ță încrederea acordată.

Pe lingă cei trei șefi 
de brigadă, la mi
na Paroșeni mai 

sînt încă 15—16 șefi de 
schimb la diferite forma
ții care și-au început u- 
cenicia in brigada pe ca
re o conduce cu multă 
competență și pricepere 
Francisc Fazakaș. Briga
dă care poate fi numită 
pe drept cuvint o adevă
rată pepinieră în care 
s-au desăvârșit minerii cei 
mai valoroși de la l.M. 
Paroșeni.

Un brigadier care 
tînăr își face cu i 
competență datoria, 
crescut mulți tineri

BARBATI care
ONOREAZĂ 

TULUL DE MINER

i 
! 
I 
I

I 
I 
I 
I 
\ 
y

deși I 
înaltă

■ a • 
-.............. ....... care -

acum au ajuns la rîndul ț 
lor cunoscuți șefi de bri
gadă și care depun efor
turi susținute pentru a 
se afla la înălțimea în
crederii acordate și pen
tru a nu fi cu nimic mai 
prejos decît cel care le-a 
insuflat dragostea față de 
meseria de miner.

Gheorghe BOȚEA

*
*

20,35 Eminesciana. Emisiu
ne de versuri, (c.)

20.50 Film artistic Adevă
rul. Premieră TV.
Producție a studiou
rilor din R.P. Bulga
ria.

21.50 Telejurnal, (p.c.)
|HM*Wf^W////ZZZ/ZZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZzzZZZ«zz4ZZZ#<f

PROGRAMUL ȚY
20.30 Cînd amintirile... Po

ezii de Mihai Emi- 
nescu în versiune 
corală.

20,45 Teatru TV. Bogdan 
Dragoș de Mihai E- 
minescu.

21,50 Telejurnal, (p.c.)
'A

Miercuri, 16 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15.30 Emisiune în limba 

maghiară, (p.c.)
16,00 Din marea carte a 

Patriei,
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20,20 Tribuna TV. Emisiu

ne de dezbateri po- 
litico-idcologice.

Joi, 17 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea.
15.20 Studioul tineretului.
16.20 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Actualitatea in eco

nomie.
20.35 Țară dulce, Românie. 

Cîntece patriotice.
20,45 Dialogul faptelor.
21,00 Serial științific. Că

lătorie în Univers.
Episodul 8 (c.)

21.35 Revista literar-artis- 
tică TV.

21,50 Telejurnal, (p.c.)

Vineri, 18 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Mult e dulce și fru

moasă.
15,25 Ecran de vacanță. De

sene animate.
15,35 Emisiune in limba 

germană, (p.c.)
16,05 La volan. Emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

16.15 Viața cultui ală. 
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 File din cronica Uni

rii în teatrul româ
nesc.

21.20 Cadran mondial.
21,40 Doina mea pe codru-i 

scrisă. Muzică popu
lară.

21,50 Telejurnal, (p.c.)

Sîmbătă, 19 ianuarie

13,30 Telex.
13.35 La sfîrșit de săptă- 

mînă. (c.)
— Priviți, mîndră țara 

mea — Melodii popu
lare in interpretarea 
solistei Ionela Pro
dan.

— Gala desenului ani
mat

— Micul ecran de va

canță : „Ora specta
colului" (ultima par
te).

— Din frumusețile pa
triei.

— Cîntecele patriei — 
moment poetic.

— Atlas muzical.
— Marile momente ale 

baletului.
— Imagini lîngă ima

gini — chipul între
gii țări — reportaj.

— Armonii... Interpre
tează orchestra de 
studio a Filarmonicii 
din Sibiu.

— Surpriza emisiunii.
— Telesport.
— Tot ce are țara mai 

frumos — oameni, 
locuri, fapte — re- 

‘ portaj.
— Autograf muzical : 

Stela Eriaehe și Flo
rin Bogardo.

16,45. Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal, (p.c.)
19.20 Noi și copiii noștri.
19,35 Teleenciclopedia.
20,05 Film artistic. Serena

dă pentru etajul XII. 
Producție a Casei 
de filme Unu. (c.)

21,15 Un surîs în plină... 
iarnă, (c.) Emisiune 
muzical-distractivă.

22.20 Telejurnal, (p.c.)



4 Steagul roșu VINERI. 11 IANUARIE 1985

Ministrul de externe al U.R.S.S. 
a informat Biroul Politic al C.C. 
al P.C.U.S. despre intilnirea avută 
cu secretarul de stat al S.U.A.

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
In cadrul unei ședințe a 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., Andrei Gromîko,* 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., prim 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe 
al U.R.S.S., a prezentat o 
informare despre intilnirea 
pe care a avut-o cu secre
tarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, la Geneva, 
la 7 și 8 ianuarie — trans
mite agenția TASS.

A fost exprimată părerea 
unanimă a importanței în
țelegerii realizate la întîl-

nire pivind obiectul și țe
lul convorbirilor sovieto- 
americane în problemele ar
mamentelor cosmice și nu
cleare, care vor fi exami
nate și soluționate în in
terconexiunea lor.

In acest sens s-a subliniat 
în mod deosebit că numai 
respectarea strictă, sub 
toate aspectele, în cursul 
viitoarelor convorbiri, a 
înțelegerii intervenite poate 
asigura un progres real pe 
calea încetării cursei înar
mărilor, înlăturării perico
lului unui război nuclear 
și, în final, a lichidării ar
mei nucleare.

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare

WASHINGTON 10 (Ager
pres). Intr-o conferință ți
nută la Centrul pentru pro
bleme internaționale al U- 
niversității Harvard, se
cretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, Ja
vier Perez de Cuellar, a 
oferit serviciile O.N.U. pen
tru supravegherea aplicării 
în practică a unor even
tuale acorduri regionale de 
dezarmare nucleară — re
latează agențiile Reuter și 
U.P.I. „Realizarea unor a- 
semenea acorduri — a de
clarat secretarul general 
al O.N.U. — ar putea fi 
facilitată dacă se va lua 
în considerare marea capa
citate a Organizației Na
țiunilor Unite, încă insufi
cient folosită, pentru su
pravegherea obiectivă a a- 
plicării unor asemenea în
țelegeri".

TOKIO 10 (Agerpres). 
Sub devize ca „Nu — cursei 
nucleare 1" și „Să nu per
mitem transformarea Ja
poniei într-un arsenal ra- 
cheto-nuclear al Pentago
nului !“, într-o serie de 
cartiere din orașul Tokio 
au avut loc mitinguri de 
masă împotriva războiului. 
In intervențiile lor, parti- 
cipanții la mitinguri și-au 
exprimat sprijinul față de 
lupta pentru pace și dezar
mare.

tV
TOKIO 10 (Agerpres). 

Studenții din orașul japo

nez Kyoto au marcat, prin 
mitinguri și adunări antirăz
boinice, începutul cursu
rilor în noul an. Din ini
țiativa Ligii Tineretului 
Democrat din Japonia și 
a altor organizații, peste o 
mie de cursanți de la uni
versitățile și colegiile din 
Kyoto au participat la strîn- 
gerea de semnături pe o pe
tiție privind interzicerea 
totală a armei nucleare.

Conferință de presă a președintelui
S. 0. I

WASHINGTON 10 (Ager
pres). Președintele Ronald 
Reagan a apreciat că recen
ta întîlnire de la Geneva a 
miniștrilor de externe ai 
U.R.S.S. ^i S.U.A., la care 
au fost discutate obiectul 
și țelurile viitoarelor ne
gocieri sovieto-amcricane 
privind armele nucleare și 
spațiale marchează „un pas 
pe calea unui nou dialog'* 
între cele două țări. După 
cum transmit agențiile As
sociated Press și U.P.I., la 
o conferință de presă, ți

nută la Casa Albă, el a a- 
firmat că obiectivul S.U.A. 
la viitoarele negocieri „îl 
constituie reducerea arme
lor nucleare și întărirea 
stabilității strategice", iar 
scopul final — „eliminarea 
totală a armelor nucleare". 
Președintele Reagan a ex
primat, totodată, speranța 
că, în pofida divergențelor 
„numeroase și profunde", 
car.e mai persistă, 1985 „va 
fi un an de dialog și nego
cieri, un an care să ducă 
la relații mai bune între 
Statele Unite și U.R.S.S.".

încheierea convorbirilor 
comerciale 

sovieto-americane
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

Agenția TASS informează 
că la Moscova s-au încheiat 
convorbirile comerciale so
vieto-americane, primele 
din ultimii șase ani, la 
care au fost examinate 
stadiul și perspectivele 
schimburilor comerciale bi
laterale, precum și posibi
litățile de depășire a obs
tacolelor existente în a- 
cest domeniu.

Cu acest prilej, conducă
torul delegației americane, 
Lionel Olmer, adjunct al 
ministrului comerțului al 
S.U.A., a declarat, preci
zează TASS, că a fost exa
minat un cerc larg de pro
bleme și s-au stabilit o se
rie de domenii în care fir
mele americane șî orga
nizațiile sovietice pot găsi 
soluții de colaborare reci
proc avantajoase.

Starea vremii pe glob
Roma IO (Agerpres). In 

Italia, viscolele persistă de 
citeva zile. Zăpada abun
dentă a dus la închiderea 
a 12 aeroporturi, a celor 
din Roma, Veneția, Bolog
na și Neapole. Ninsorile 
au provocat perturbări în 
activitatea transporturilor 
urbane. Astfel, la Florența, 
numai 44 de autobuze din 
500 au putut pleca în 
cursă.

In ultimele patru zile, în 
Italia cel puțin 11 persoa
ne și-au pierdut viața din 
caoza intemperiilor.

&
BRUXELLES 10 (Ager

pres). Ninsorile abundente 
din ultimele zile au pro
vocat o situație dificilă pe 
șoselele Belgiei. Miercuri,

din cauza troienelor de ză
padă, au fost suspendate 
aproape 140 de curse fe
roviare. A fost oprită cir
culația fluvială din cauza 
ghețurilor.

&
MADRID 10 (Agerpres). 

Cu o iarnă extrem de gTea, 
însoțită de geruri puterni
ce și ninsori abundente, ca
re au provocat importante 
pagube materiale și victi
me omenești, se confruntă 
și Spania. Astfel, numai în 
regiunea Valencia, planta
țiile de citrice și culturi 
vegetale au suferit pagube 
estimate la peste 100 000 000 
de dolari.

Cel puțin 25 de persoane 
și-au pierdut viața pînă în

prezent din cauza frigului, 
precum și în accidente pro
vocate de zăpadă.

*
WASHINGTON 10 (Ager

pres). Zonele nord-estice a- 
le Statelor Unite au fost 
cuprinse, zilele acestea, de 
un val de aer arctic. In 
statul Vermont, mercurul 
termometrelor a coborît la 
minus 20 de grade Celsius, 
iar în New Hampshire — 
la minus 30. Dacă în estul 
țării este ger, dar nu s-au 
semnalat ninsori deosebite, 
zonele din nord și vestul 
mijlociu au fost acoperite 
de un strat gros de zăpadă. 
Meteorologii prevăd pentru 
următoarele zile noi nin
sori abundente.

iDin partea Inspectoratului general al miliției, ; 
Direcția circulație

Pentru degajarea cît mai rapidă a șosclelot* a- j 
i fectate de ninsorile abundente din ultimele zile, a- | 
: sigurarea circulației autovehiculelor destinate aprovi- 
: zionării populației și a mijloacelor de transport în 
: comun, precum și pentru prevenirea blocării auto- ț 
; vehiculelor pe drumurile publice, se interzice cu de- 
: săvîrșire deplasarea autoturismelor poprietate perso- î 
I nală în toată țara, atit în localități cît și în afara 
i acestora.

Unitățile socialiste pot folosi numai un singur 
1 autoturism pentru nevoi operative de maximă ur- | 
| gență.

15,25

15,35FILME
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iembrie: Runda a Vl-a ; 
Unirea: Febra aurului ; 
Parîngul: Campionul, I-II.

LONEA: Scopul și mij
loacele.

ANINOASA : BD la 
munte și la mare.

LUPENI — Cultural : 
Locotenent Cristina.

URICANI: întoarcerea* 
Vlașinilor.

TEATRUL DE STAT 
VALEA JIULUI Lupeni: 
Gărgărița, ora 17,00.

15,00
15,05

16,05

16,15

16,30

20,00
20,20

21,30

TV
Telex.
Profesiuni priorita
re.

Ecran de vacanță 
(color). Desene ani
mate.
Emisiune în limba 
germană, (p.c.) 
La volan — emisiu
ne pentru conducă
torii auto.
Viața culturală. In
formații, reportaje, 
comentarii, notă, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal, (p.c.) 
Actualitatea în eco
nomie. 1985 — prag 
între cincinale.
Film artistic. Nota 
7.
Cadran mondial, 
(color)
Telejurnal, (p.c.) 
închiderea progra
mului.

mgmenlo

U.M.T.C.F. DEVA
Autobaza Escroni

ÎNCADREAZĂ:

■ un sudor electric + autogen categoria 4-6
■ doi mecanici auto categoria 4-6
■ cinci conducători auto

De asemenea, recrutează absolvenți a 10 
clase (băieți) pentru cursul de mecanici auto 
cu durata de un an.

Informații U.M.T.C.F. Iscroni și Uricani.

Mica publicitate
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Un adevăr :
Un vis frumos — trans

pus în roman, și apoi în 
film, de oameni de talent 
și de bine, dar nu prea 
ancorați în realitate — era 
acela de a te izola de lume 
undeva, în nemărginirea 
albastră, senină a Pacificu
lui, pe o insuliță, pe un 
atol îndepărtat... Acolo — 
domnea, liniștea, abunden
ța, pacea. Un vis frumos 
doar. Căci au apărut, apoi, 
rînd pe rînd, atolul Bikini 
— răscolit și esențialmen- 
te metamorfozat de bom
bele atomice, Mururoa... 
Au apărut, apoi, pîntecoa- 
sele submarine și nave 
port-avion, care aduc cu 
ele, în cele mai izolate lo
curi de pe planetă, năpraz- 
nica invenție a omului 
contra sine însuși : bom
ba nucleară. Și iată că 
visul cel frumos a dispă
rut rămînînd, realitatea i 
o realitate care nu mai la-

„Bomba e bombă și in zonele australe"
să nici'o alternativă izo- 
laționistă la lupta pentru 
supraviețuire, decît pe a- 
ceea a încorporării în ma
rele front al popoarelor 
luptătoare pentru pace.

La această înțelegere au 
ajuns și popoarele zonelor

cou al marii înțelegeri la 
care au ajuns popoarele 
din zona australă, premie
rul guvernului de la Wel
lington declara net: „Cea 
mai mare amenințare pen
tru Noua Zeelandă și pen
tru toate celelalte țări

Notă externă
australe din Noua Zeelan- 
dă și Australia. „S-a spul
berat iluzia că noi ne-am 
afla la adăpost, dat fiind 
că nu ne găsim în încinsă 
zonă nordică a planetei"
— scria un ziarist neoze
elandez. „Iarna nucleară" 
și „Norii negri furtunoși"
— purtători de pulberi ra
dioactive — nu vor discer
ne între Nord și Sud, în
tre Est și Vest. Ca un e-

este arma nucleară". Iar 
dincolo, în Australia, ca
pitala țării, Canberra, s-a 
proclamat, ca și alte 50 
de consilii municipale, 
„zonă denuclearizată". Ra
dicalismul marilor miș
cări pentru salvgardarea 
păcii din regiune își pun 
amprenta pe hotărîrile gu
vernamentale. La Welling
ton, guvernul a cerut ferm 
„instaurarea unei zone fără

arme nucleare în Pacificul 
de sud", a interzis accesul 
navelor purtătoare de ar
me nucleare în porturile 
țării, este pusă sub sem
nul întrebării apartenența 
la pactul militar ANZUS, 
iar australienii — tendin
țe ce se fac simțite și în 
guvern și parlament — cer 
încetarea cursei înarmări
lor mai cu seamă a celor 
nucleare, desființarea ba
zelor militare de pe teri
torii străine, inclusiv a 
celor pe care S.U.A. le are 
în Australia, acțiuni ho- 
tărîte și concrete pentru 
salvgardarea păcii. Că este 
astfel au arătat-o și lucră
rile conferinței anuale a 
laburiștilor australieni.

Visul cel frumos, în care 
s-au legănat multi, se 
stinge treptat. „Bomba e 
bombă și în zonele aus
trale. Iar Pămîntul se 
mișcă, acum, și la antipozi".

SCHIMB apartament do
uă camere, etaj I, Lupeni, 
cu similar Petroșani Nord 
sau Hermes. Informații, 
Lupeni, Bulevardul Păcii, 
bloc 31, ap. 43, sc. IV. 
(3127)

PIERDUT ecuson nr. 23 
și legitimație de serviciu 
pe numele Chezu Irina, e- 
liberată de B.A. Petroșani. 
Le declar nule. (3119)

PIERDUT ștampilă ,,Gră
dinița 2 Aninoasa", elibe
rată de Inspectoratul șco
lar județean Deva. O de
clar nulă. (3120)

PIERDUT carnet student 
pe numele Vlădulescu Si
mona Grațiana, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (3121)

PIERDUT carnet student 
pe numele Cîrneanu Mir
cea, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 declar 
nul.

PIERDUT carnete de stu

dent pe numele Miskocczi 
Arpad, și Stănoiu Cazacu 
Constantin, eliberate de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (3123)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Romă nu 
Gheorghe și Runcan Vio
rel, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le decla
răm nule. (3124)

PIERDUT carnet student 
și legitimație de bibliote
că (periodice) pe numele 
Broșcățeanu Crinu, elibe
rate de Institutul de mine 
Petroșani. Le declar nule. 
(3125)

PIERDUT carnet student 
pe numele Gaiță Petru, e- 
liberat de Institutul de mi
ne Petroșani. II declar nul. 
(3126)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
1282, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (3128)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLEGII de muncă de la Centrul teritorial de 
calcul Tg. Jiu anunță cu profundă durere încetarea 
fulgerătoare din viață a scumpului lor coleg 

COSMA CORNEL (22 ani)
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndo

liate. (3129)

FIUL Iosif mulțumește rudelor, vecinilor, prie
tenilor, colegilor de muncă și tuturor celor care au 
fost alături de el în greaua pierdere pricinuită de de
cesul scumpei mame

TAR IULIANA
Amintirea ei rămîne veșnic vie în inima mea 

(3133)

COLEGIUL DE REDACȚIE : losif BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚĂ, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor țef adjunct, Toma ȚÂȚÂRCA.

Redacția și administrația Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2. Telefoane i 41662, 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul. Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


