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Hotăririle Congresului al XIII-lea,
MOBILIZATOIIi PROGRAM 1)1 ACȚIUNE
TARII .CIT MAI MULT CĂRBUNE!
----------------------------- .

Două sectoare de la minele Lonea și Vulcan

PIus 230® ioeie de
cârbsaiae

Vom dubla plusul 
acumulat in

Două sectoare de pro
ducție de la I.M. Lonea 
și I.M. Vulcan — colecti
ve miniere care se află 
în fruntea întrecerii socia
liste pe bazin pentru a da 
țării cît mai mult cărbu
ne — au extras împreu
nă de la începutul lunii,

suplimentar sarcinilor de 
plan, 2300 tone de căr
bune energetic și pentru 
semicocs. Este vorba 
colectivele de mineri 
cadrul sectorului III
I.M. Lonea și sectorul V 
de la I.M. Vulcan.

prima decadă

H Buna organizare și

de
din

al

disciplina muncii, aprovi
zionarea ritmică cu materiale și piese de schimb, 
respectarea tehnologiilor de lucru la toate locurile de 
muncă aferente sectorului III al I.M. Lonea au con
dus la extragerea unui plus de aproape 550 tone de 
cărbune față de prevederile de plan. O contribuție 
deosebită la obținerea acestui plus au adus-o mine
rii frontaliști din 
FATOL, CAROL 
preună au extras 
treaga producție 
rului.

B Sectorul V de Ia I.M. Vulcan, sector cu pondere în 
extracția de cărbune a minei, raportează la zi în a- 
ceastă lună peste 1750 tone de cărbune extras în 
plus față de sarcinile planificate. S-au remarcat bri
găzile de mineri din abatajele cameră conduse de 
CONSTANTIN GOREA, MARIN PETRACHE, SZABO 
BALAȘ, CONSTANTIN PARASCA și VIRGIL STAN. 
La acest frumos succes și-au adus contribuția și e- 
lectrolăcătușii din schimburile conduse de GRIGORE 
BATIR, IOAN ICHIM și IOSIF LUDOVIC, care prin 
calitatea lucrărilor de revizii și reparații executate 
Ia utilajele din dotare, au asigurat o funcționare ire
proșabilă a acestora. (Gh. S.)

brigăzile conduse de GHEORGHE 
REPAȘ și IOSIF BUCUR care îm- 
de Ia începutul lunii curente în- 
suplimentară de cărbune a secto-

BARBAȚI CARE
ONOREAZĂ

TITLUL DE MINER

Bin nume

La intrarea în schimb, 
supraveghetorul Nicolae 
Cocotă, de la sectorul V 
transport al I.M. Paro- 
șeni, dă ultimele lămu
riri personalului în sub
ordine.

sectorului III, 
cele mai mari 
mineri din

Colectivul 
unul dintre 
colective de 
drul I.M. Lupeni, care 
anul trecut a extras, 
plimentar sarcinilor 
plan, peste 24 000 
cărbune, puternic 
zat și în acest an 
rîrile Congresului 
lea, de indicațiile 
țările secretarului 
al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, este ho- 
tărît ca prin fapte de 
muncă, folosind la întrea
ga capacitate, tehnica 
dotare să extragă cît 
mult cărbune.

Folosirea eficientă a 
lajelor, a instalațiilor 
dotare a fost materializa
tă în prima decadă a a- 
cestei luni în obținerea u- 
nor productivități supe
rioare celor planificate în 
abatajele mecanizate din 
sector. Astfel, în abatajul 
frontal condus de Mihai 
Blaga, care exploatează un 
complex mecanizat de sus
ținere și tăiere mecanizată, 
pe baza depășirii produc
tivității muncii cu 2500 kg 
pe post, s-a extras un plus 
de 1000 tone de cărbune. 
Ilotărîrea colectivului nos
tru de mineri, lăcătuși, e-

tone 
mobili- 

de hotă- 
al XIII- 
și orien- 

general 
tovarășul

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresata de Consiliul popular al municipiului 

Brăila, tuturor consiliilor populare 
municipale și orășenești

(Pag. a 4-a)

Conferința municipală 
Democrației și Unității

ționa neabătut pentru în
făptuirea istoricelor obiec
tive adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului, 

Participanții la conferință 
au exprimat satisfacția u- 
nanimă a tuturor membri
lor organizațiilor componen
te ale F.D.U.S. față de 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de secretar ge
neral al partidului, reale
gere ce a întrunit aproba
rea întregului popor, vă- 
zînd în aceasta chezășia si
gură a înfăptuirii Progra
mului partidului, de acce
lerare a ritmului de progres

Intr-un climat de lucru 
străbătut de exigență s-a 
desfășurat, ieri, la Petro
șani Conferința municipală 
a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, eveni
ment cu profunde semnifi
cații în viața social-politi- 
că și economică a muni
cipiului. Conferința a dat 
expresie sentimentelor de 
strînsă unitate și profun
dă adeziune a tuturor or
ganizațiilor componente a- 
le F.D.U.S., avînd în frun
te organizațiile de partid, 
față de întreaga politică 
generală a partidului, ho- 
tărîrea fermă

a Frontului
Socialiste
și dezvoltare multilaterală 
a țării.

Conferința a adoptat Ia 
ordinea de zi: Darea de sea- 
mă cu privire la activita
tea desfășurată de Consi
liul municipal al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste de Ia constituire 
pînă în prezent și sarcini
le ce revin organizațiilor 
componente din documente
le Congresului al XIII-lea 
al partidului în etapa ur
mătoare; Programul de dez
voltare economico-socială

I

(Continuare in pag. a 2-a)

Aspect din desfășurarea lucrărilor Conferinței municipale a F.D.U.S.

din 
mai

uti- 
din

Ing. Gh. COTORMANI, 
șef sector III, I.M. Lupeni

Participare activă, in contextul profundului nostru 
democratism, la întreaga viață politică și 

social-economică a municipiului
Intr-o atmosferă cu Un 

pronunțat caracter de lucru, 
la Petroșani a avuf loc, ieri, 
conferința pentru dare de 
seamă și alegeri a organiza
ției municipale a democra
ției și unității socialiste.

Intr-o deplină unitate de 
gînduri și sentimente, par- 
ticipanții la conferință au 
dat expresie satisfacției și 
bucuriei nemărginite a tu
turor membrilor O.D.U.S. 
din Valea Jiului, aseme
nea întregului popor, pen
tru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al XIII-lea Congres, în 
înalta funcție de secretar 
general al partidului, vă- 
zînd cu toții în această rea
legere garanția înaintării 
ferme a patriei noastre pe 
calea edificării socialismu-

lui și comunismului în pa
tria noastră.

Conferința a adoptat la 
ordinea de zi : Darea de 
seamă asupra activității

Conferința organizației 
municipale a 

democrației și unității 
socialiste

(Continuare în pag. a 2-a)

renume

(Cont. în pag. a 2-a)

OVIDIU
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desfășurate de comitetul 
municipal al O.D.U.S. de- 
la constituire pînă în pre
zent; Program de măsuri 
pentru participarea comi
tetului municipal și a or
ganizațiilor democrației și 
unității socialiste la înfăp
tuirea sarcinilor economice 
și politico-educative stabili
te de Congresul al XIII-lea 
al P.C.B. Pe marginea ma
terialelor prezentate au luat

cuvîntul tovarășii Constan
tin Decebal, Liliana Izver- 
ceanu, Cornel Rusu, Ana 
Răzăilă, Alexandru Gheor- 
ghe, Mircea Ghemes, Flori- 
ca Edelin, Mihai Bucevschi.

Darea de seamă, dezbate
rile care au avut loc au 
scos în evidență activitatea 
susținută depusă de comi
tetul municipal al O.D.U.S., 
de organizațiile componen
te, sub conducerea și îndru
marea organizațiilor de 
partid, pentru îndeplinirea 
obiectivelor proprii 
pentru mobilizarea
menilor muncii în efortul 
creator dc realizare a sar
cinilor economice, cu deo
sebire în activitatea de ba
ză a municipiului, la ex
tracția și prepararea corbu

și 
oa-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Palmele acestui om de 
ispravă îi deslușesc bio
grafia. Intre liniile „vie
ții", „destinului" și „no
rocului", au prins relief 
protuberanțele unor bă
tături înnegrite de căr
bune. Mîinile lui, butu
cănoase, dor agere, sînt 
implicate firesc în rit
murile anotimpului con
tinuu al culesului de lu
mină și căldură, care 
măsoară, deocamdată, 
pentru el, 18 rotiri anua
le. Valerian Maxim, șef 
de brigadă la mina Dîl- 
ja, nu e vorbăreț, deși 
moșii și strămoșii lui au 
„limba dulce".

— Astă vară unii se 
prăjeau la soare, pe li
toral, de căldură nici

Ion VULPE

Uricaniu! in confruntarea cu iarna

Datorită acțiunii energice, 
nu s-au înregistrat stagnări 

în activitate
a

vizionare a populației să 
se desfășoare în mod nor
mal, și putem aprecia că 
în nici unul din domeni
ile de activitate din Uri- 
cani nu am înregistrat 
stagnări. De remarcat că

■ Factorii principali ai unității poporului român — la rubrica „Sîn- 
tem dintotdeauna pe aceste locuri” H Paloma Blanca — literatură de 
anticipație ■ Dicționarul iernii — cronică rimată ■ Anecdotele științei

Zăpada nu a ocolit nici 
Uricaniul ba, dimpotrivă, 
datorită așezării geografi
ce, cantitățile căzute sînt 
chiar mai mari decît în 
alte zone ale Văii Jiului. 
Dar în ciuda grosimii 
mari a stratului de zăpa- în orașul nostru, deși n-am 

comitetul orășenesc 
partid, consiliul popu- 
orășenesc au mobili- 
toate forțele umane și 

mecanice ale orașului 
pentru ca activitatea e- 
conomico-socială să 
fie afectată.

„Comandamentul 
cial, creat la nivelul 
siliului popular orășenesc 
— ne informează tovară
șul Corneliu Bololoi, pri
marul orașului — a acțio
nat zi și noapte pentru ca 
activitatea întreprinderi- 

rilor, activitatea de apro-

nu

spe- 
con-

beneficiat de mijloace 
mecanizate ale E.G.C.L., 
am reușit, cu sprijinul în
treprinderilor miniere și 
a brigăzilor A.C.M. de pe 
raza orașului, să asigurăm 
mijloacele mecanice nece
sare descongestionării ar
terelor de circulație 
zăpada depusă".

Astfel, în Uricani, 
din primele zile ale

G. CHIRVASA

încă 
dez-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Conferința municipală a F. D. U. S.
(Urmare din pag I)

a municipiului Petroșani in 
cincinalul 1986—1990 și o- 
rientările de perspectivă 
pînă în anul 2000.

Programul de măsuri 
privind participarea consi
liului municipal al F.D.U.S. 
și organizațiilor componen
te la înfăptuirea sarcinilor 
reieșite din documentele 
Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Analiza profundă, între
prinsă în darea de seamă a 
scos în evidență activita
tea neobosită desfășurată 
în toate localitățile Văii 
Jiului de organizațiile com
ponente ale F.D.U.S., a- 
vînd în frunte organele și 
organizațiile de partid, 
pentru îndeplinirea neabă
tută a sarcinilor politice, 
economice și social-cultura- 
le ce au revenit municipiu
lui. S-a desprins că datori
ta sprijinului permanent 
acordat dezvoltării și creș
terii potențialului econo
mic al Văii Jiului, la fine
le anului 1984, valoarea 
producției marfă a munici
piului a depășit 7,7 miliar
de lei, valoarea producției 
nete s-a situat la peste 3,2

miliarde lei, iar volumul 
total al investițiilor a însu
mat 4,3 miliarde lei. De la 
începutul cincinalului ac
tual producția de cărbune 
energetic și cocsificabil a 
crescut cu mai mult de 2,5 
milioane tone, realizare ob
ținută în principal pe sea
ma creșterii productivității 
muncii, extinderii capaci
tăților de producție și mo
dernizării extracției. Im
portante creșteri ale pro
ducției și realizări de sea
mă au fost obținute la 
I.U.M.P., I.P.S.R.U.E.E.M.,
I.A.C.M.M., I.F.A. „Vîscoza" 
Lupeni, în întreprinderile 
industriei ușoare și alimen
tare și alte unități produc
tive și prestatoare de ser
vicii din municipiu. Con
semnăm în acest context, 
că în anul 1984 minele Lo- 
nea. Petri la și Paroșeni au 
raportat o producție supli
mentară totală de peste 
15 000 tone de cărbune, fapt 
ce pune în evidență dărui
rea muncitorească și ab
negația cu care colectivele 
acestor unități au acționat 
pentru creșterea producției 
de cărbune.

Realizările obținute în 
Valea Jiului în această pe

rioadă de intens progres e- 
conomic și social încorpo
rează preocupăiile și efor
turile creatoare ale tuturor 
organizațiilor componente 
ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste care, sub 
conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, au 
acționat cu înaltă răspun
dere patriotică pentru des- 
fășuarea unei activități rod
nice în toate domeniile vie
ții politice și economico- 
sociale.

Pe marginea dării de 
seamă și a programului de 
măsuri privind dezvoltarea 
economico-socială a muni
cipiului în profil teritorial 
au luat c u v î n t u 1; 
Constantin Matei, Cornelia 
Stănescu, Cornel Rusu, Mi- 
haela Lungana, Nicolae 
Giurgiu, Miron Șerb, Du
mitru Răscolean, Octavian 
Pătrașcu, Dorin Borza, Cor
nel Ciucean, Alexandru 
Todor, Elena Suciu, Petru 
Tășcan.

In spirit constructiv, da
rea de seamă, dezbaterile 
care au avut loc au eviden
țiat principalele resurse in
terne și posibilități de îm
bunătățire a activității or
ganizațiilor componente a-

le F.D.U.S., neajunsurile 
care s-au menținut și au 
influențat negativ realiză
rile economice, social-gos- 
podărești și procesul educa
tiv, de formare și afirma
re a conștiinței socialiste 
înaintate. Au fost făcute 
propuneri pentru 
creșterea rolului tu
turor organizațiilor com
ponente ale F.D.U.S. în 
realizarea obiectivelor ce 
stau în fața municipiului, 
pentru valorificarea supe
rioară a cadrului profund 
democratic creat în socie
tatea noastră. Propunerile 
făcute au întregit cadrul 
de preocupări pentru 
îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și 
creșterea calității vieții în 
toate localitățile munici
piului.

Conferința municipală a 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste a ales 
noul consiliu municipal, 
delegații la Conferința ju
dețeană a F.D.U.S. și a de
semnat candidații pentru 
Consiliul județean al orga
nizației. Ca președinte al 
Consiliului municipal al 
F.D.U.S. a fost ales tova
rășul Roniuluț Dragoș.

! Circulația rutieră, în condiții 
de maximă securitate

Iarna nu dă semne de domolire, dimpotrivă, bu
letinele meteorologice anunță, în continuare, căderi 
de zăpadă, viscole și ger. Măsurile energice și prom
pte întreprinse la nivelul municipiului nostru au avut 
darul să asigure buna desfășurare a vieții economice 
în condițiile acestei ierni grele. 
Direcția circulație a Inspectoratului general 
al miliței a decis interzicerea cu desăvîr.șire a circu
lației autoturismelor proprietate personală în locali
tăți și în afara lor, măsuri asupra cărora a stăruit, 
Ia începutul convorbirii noastre, căpitanul Ilie Rus, 
șeful Biroului circulație, din cadrul Miliției munici
piului Petroșani.

(Urmare din pag. I)

lănțuirii iernii au acționat 
6 buldozere, un semigreder, 
un tractor cu plug, un au- 
toîncărcător și 5 mașini 
pentru transportarea zăpe
zii de pe străzile orașului. 
Un sprijin deosebit s-a 
primit din partea Antre
prizei de construcții căi 
ferate, inginerul Gavril 
Mantii', coordonînd perma
nent activitatea mijloace
lor puse la dispoziția con
siliului popular. De aseme-

Participare activă, în contextul 
profundului nostru democratism

(Urmare din pag. I) pentru

Datoritâ 
acțiunii 

energice
nea, șantierul I.A.C.M.M. 
u asigurat permanent un 
buldozer și doi deservenți 
la comandamentul special 
constituit, iar A.C.M. Tg. 
Mureș care lucrează la pre- 
parația Uricani a ajutat cu 
importante forțe umane la 
eliberarea căilor de circu
lație, de zăpadă. Același 
sprijin eficient a fost a- 
cordat și de lucrătorii co
merciali, de cetățenii ora
șului care au înțeles ne
cesitatea acționării grabni
ce pentru eliminarea greu
tăților cauzate de zăpadă.

Mai greu s-au lăsat con
vinși cei de la Cariera Cîm- 
pu lui Neag și de la 
U.M.T.C.F., unde, pentru 
a-i determina să participe 
la acțiunile de deszăpezire, 
a fost nevoie de recurge
rea la prevederile Decretu
lui 155 aplicîndu-se a- 
menzi.

„In continuare — îje asi
gură tovarășul Cornel iu 
Bololoi — se va acționa cu 
aceeași răspundere, cu a- 
ceeași eficiență pentru ca 
urmările zăpezii abunden
te și ale gerului să nu fie 
resimțite în activitatea e- 
conomico-socială de pe ra
za orașului Uricani".

f
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• DIALOG PE TEMA 
RESPONSABILITĂȚII IN 
MUNCA poate fi socotită 
o binevenită acțiune de 
început de an inițiată de 
comitetul sindicatului mi
nei Lupeni, prin care au 
fost „interpelați" indisci- 
plinații. S-a purtat adică 
o discuție fermă, exigentă 
și instructivă, despre mun-
că — fundamentala înda-

nelui, a celorlalte sarcini 
din domeniul edilitar-gos- 
podăresc, al educației poli- 
tico-ideoiogice și cultural- 
artisticc. S-a reliefat că da
torită sprijinului și îndru
mării de care au beneficiat, 
organizațiile democrației și 
unității socialiste au în
registrat importante creș
teri numerice și calitative, 
fapt ce a condus la spori
rea contribuției lor, în ca
drul colectivelor, la înde
plinirea indicatorilor de 
plan și a celorlalte obiec
tive prevăzute în progra
mele proprii de măsuri. 
Pornind de la sarcinile mo
bilizatoare ce stau în fața 
municipiului în acest an 
și în cincinalul 1986— 
1990 s-a arătat că este ne
cesar să sporească contri
buția O.D.U.S., pe linia 
antrenării tuturor membri
lor la o activitate econo

mică mai rodnică, 
intensificarea preocupări
lor în domeniul economisi
rii și bunei gospodăriri a 
avuției întreprinderilor, 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei. Referiri cons
tructive au fost făcute și 
eu privire la desfășurarea 
învățămîntului politico-i
deologic al O.D.U.S.

Participanții la dezbateri 
au făcut propuneri vizînd 
creșterea aportului O.D.U.S. 
in întreaga activitate so- 
cial-politică și economică a 
municipiului și la soluțio
narea unor probleme gos
podărești.

In urma dezbaterilor, 
conferința a adoptat un 
amplu program de măsuri 
pentru perfecționarea con
tinuă a activității organis
melor O.D.U.S.

Conferința Organizației 
municipale a democrației 

și unității socialiste a ales 
noul comitet municipal, de
legații la conferința ju
dețeană a O.D.U.S. și a 
desemnat candidații penii u 
comitetul Județean al or
ganizației. Ca președinte al 
comitetului municipal al 
O.D.U.S. a fost aleasă to
varășa Gherghina Șerban.

— S-a urmărit în pri
mul rînd să nu fie stîn- 
jenită activitatea utilaje
lor de dezăpezire. In con
diții grele, unii conducă
tori auto amatori, datori
tă lipsei de experiență, 
nu reușesc să stăpîneas- 
că volanul sau să reme- 
diezi defecțiunile apărute, 
abandonînd autoturismele 
pe carosabil. _ 
Apoi căde
rile mari de 
zăpadă au 
blocat defileul 
Jiului, pe “ 
porțiunea de la motelul 
Gambrinus pînă la Po- 
latiște, care aparține mu
nicipiului nostru, s-au pe
trecut în acest răstimp 
scurt aproape 20 de 
valanșe de zăpadă.

— Cine are dreptul 
circule ?

— Autovehiculele 
tinate aprovizionării, 
loacele de transport 
comun, iar în ceea ce 
vește autoturismele,
mai cele aparyinînd uni
tăților de stat, cînd este 
absolut necesar. In acest 
sens la nivelul unităților urmărește respectarea nor- 
socialiste este necesar să 
se întreprindă măsuri 
pentru reducerea activită
ții de transport, să se 
trimită în cuise conducă
tori auto cu experiență. 
Autovehiculele trebuie să 
fie echipate corespunzător 
iernii.

— Ce recomandați pie
tonilor ?

La ordinea 
zilei

a-

să

des- 
mi i- 

în
pri- 
nu-

— Să evite carosabilul, 
dat fiind faptul că pe 
gheață spațiul de oprire 
a unui autovehicul este 
mult mai mare dccît in 
condițiile carosabilului us
cat sau chiar umed. Sîn- 
tem încă în perioada va
canței școlare, iată de ce 
se impune supravegherea 
copiilor, mai ales că unii 

__ dintre ei își 
amenajează 

pîrtii pentru 
săniuțe sau 

_____ patinoare pe . 
’ carosabil.

Au existat și „cori- 
genți" in acțiunea de des
zăpezire?

— La nivelul unor aso
ciații de locatari, nu s-au 
întreprins toate măsurile 
necesare pentru mobiliza
rea cetățenilor la curăța
tul zăpezii, gheții, țurțu
rilor de la streșini.

— Cum acționează „cas
chetele albe" ?

— Lucrătorii de circu
lație sînt la datorin, zi 
și noapte. Au fost stabi
lite punctele periculoase 
de blocare a traficului, se

inelor de circulație, luin- 
du-se măsuri de sancțio
nare severă a celor care 
ignoră decizia Inspecto
ratului general al mili
ției. Defileul rămine în 
continuare închis circula
ției rutiere, pînă vor 
luate toate măsurile 
siguranță.

Ion VULPE

fi 
dc

i

DIN bl U M F

4
i

Se lucrează la întreține
rea utilajelor de la insta
lația de flotație a Uzinei 
de preparare Lupeni.

toi ire a individului în
cadrat intr-o unitate pro
ductivă, într-un colectiv 
de muncă — aceea de a-și 
face datoria față de co
lectivitate, față de sine. 
Absentomanii de la ser
viciu, de la comenzile o- 
eazionate de ^-sărbătorile 
de iarnă, au oferit multe 
cazuri pentru un aseme
nea colocviu pe tema e- 
ticii muncii. (I.D.)

• PATINOAR. La Școa-
la generală nr. 5 din Pe

noi n-am dus lipsă în aba
taj, era nevoie de noi la 
mină, iată de ce am „îm
pins" concediile în iarnă.

Cei douăzeci de ortaci ai 
lui Valerian Maxim sînt 
după chipul și asemănarea 
lui, referirea acoperă sfe
ra ambițiilor și împliniri
lor, altfel fiecare are per
sonalitatea sa, distincția de 
obîrșie.

— Băieți de nădejde, a- 
preciază ing. Emilian Nea- 
goe, șeful sectorului II. Re
ceptivi la tehnica nouă. 
Spuneau unii că „TR-doiul" 
n-o să meargă. Maxim și 
ai lui au demonstrat a- 
vantajele acestui transpor
tor, care scurtează la jumă
tate timpul de evacuare a 
cărbunelui.

Cumpănind bine, mun
cind cu spor, brigada lui 
Valerian Maxim a depășit 
sarcinile celui de-al patru
lea an al cincinalului eu 
aproape 8 000 tone de căr
bune.

— Așa ne stă nouă bine,

remarca u 
forhaîerului; nu mai 
care dintre ei o fi 
vreunul din șefii de schimb 
Ion Avădanei, 
Rădescu, Petru 
poate mai nou 
Costel Ionescu 
Maftei. N-a uitat 
adauge că brigada lor are 
cel mai mare plus pe mi
nă.

Muntele îngemănează în
să și istoria devenirii unei 
formații omogene care a 
eradicat evenimentele ne
dorite. Spre exemplu, 
chiar și noțiunea de absen
ță nemotivată a dispărut 
din vocabularul lor. Noul 
an a adus în brigada lui 
Maxim o premieră cu sem
nificații profunde pentru 
întreaga mină. Ortacii săi 
și-au propus să demonstre
ze concret că și la Dîlja 
frontalul cu tavan de re
zistență — tehnologie năs
cută in Vale — va face ca
rieră.

— Nu c vorba de cute
zanță gratuită, pledează 
Valerian Maxim, numai 
astfel va crește productivi-

de-al 
știu 

fost,

Gheorghe 
ifrim, ori 
încadrați! 
sau llie 

însă să

de 
va 

în abataj, 
cantitățile 

cărbune

vreme va

tatea muncii, vom obține 
însemnate economii 
lemn, alte materiale, 
spori siguranța 
proporțional cu 
suplimentare de 
scos „la zi“.

Peste puțină
fi dat în folosință primul 
frontal cu tavan de rezis
tență la mina Dîlja. Pregă
tit de Maxim și ortacii săi, 
clădit cu palmele lor mari, 
butucănoase, dar dibace, 
care au sculptate între li
niile „vieții", „norocului" și 
„destinului" semnele de 
relief ale muncii neprecu
pețite, împlinită cu un ri
tual, ca o datorie sacră.

...Maxim se află la ru
bedenii în Moldova, e doar 
în concediu, la el în bri
gadă treburile merg nor
mal. adică excelent. Și po- 
menindu-1 doar, hohotește 
deja gluma semantică de
venită clasică în sectorul 
11. ‘

— Numele șefului nostru, 
a ajuns renume. La Ma
xim, satisfacțiile sînt MA
XIME.

Vom dubla 
plusul acumulat

(Urmare din pag. 1)

lectricieni, maiștri și ingi
neri este de a munci 
spor și în această lună, 
acest fin, așa cum am 
cut și în ceilalți ani 
cincinal.

In aceste zile cînd 
rile iernii s-au făcut , 
țite și în țara noastră, 
simțim datori să ne mobi
lizăm exemplar în muncă 
în vedeiea creșterii pro
ducției de cărbune pentru 
a asigura termocentrale
lor, cocseriilor, materia 
primă de Care au nevoie 
erei nd în acest fel condiții 
de desfășurare 
a activității în 
țării.

In această direcție ne-am 
propus ca pînă la jumăta
tea acestei luni să mai ex
tragem în plus 800 tone 
de cărbune cocsificabil, iar 
pînă în 31 ianuarie să du
blăm plusul din prima de
cadă. Deci, prima lună a 

vom încheiaacestui an o

cu 
în 

fă- 
din

rigo- 
. si ni

ne

normală 
economia

troșani s-a deschis asea
ră un patinoar amenajat 
cu sprijinul părinților și 
al multor elevi care au 
înlăturat zăpada de pe a- 
cest teren. Este un prilej 
de bucurie pentru zeci 
și zeci de copii. Progra
mul patinoarului în a- 
ceste zile geroase este în
tre orele 15—17. (T.S.)

• EXPOZIȚIE. Pictorul 
amator Iosif Nagy, mul

tiplu laureat al Festivalu
lui Național „Cîntarea 
României", pregătește o 
nouă expoziție personală. 
Expoziția va fi deschisă 
în zilele următoare la 
„Galeriile de artă" din 

Deva. (Al. II.)

• IN CADRUL SECȚIEI 
de reparații RTV a Coope
rativei „Straja" din Lu
peni, condusă de Constan
tin Trușcheci, au început

lucrările de execuție a 
unui ceas eu afișaj elec
tronic, care în cursul a- 
nului 1985 va fi montat
în noul centru civic al o- 
rașului. După cum ne in

I

formează executanții, do- | 
țiirea edilitară va fi ga- • 
ta în primăvara acestui ■ 
an. (G.C.)

cu 5000 tone de cărbune 
în plus față de sarcinile 
de plan.

Depunem eforturi sus
ținute ca în acest trimes
tru să punem în funcțiune 
încă două mari capacități 
de producție, care vor fi 
dotate cu complexe de 
susținere și tăiere mecani
zată. Astfel, pentru prima 
dată în cadrul sectorului 
vor funcționa trei comple
xe. Și minerii din formați
ile de lucru conduse de 
Petru Belbe, Laslo Matyuș 
și Gheorghe Beleiu sînt ho- 
tărîți să-și dubleze efor
turile pentru a extrage cît 
mai mult cărbune.
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Cititorii fotografiază
poporului român (I)
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esențiali

că

Foto: Ioan BALOIPasiunea Monicăi.

întregi.
săniilor (rase 
poate ajunge 
nestingherită 
atmosferice.

Factorii principali ai unității

Ankara, iar „sta- 
metropolă a Da- 
a început, de e- 

în mileniul al II-

24 ianuarie 1859, ziua 
Unirii Principatelor1 — 
„zi de aur a veacului" 
potrivit aprecierii contem
poranilor — a intrat în 
istoria bimilenară a popo
rului nostru ca un mo
ment cardinal pe făgașul 
devenirii noastre istorice.

Din timpuri străbune, 
idealurile unirii împleti
te armonios cu cele ale 
libertății și independen
ței au însuflețit continuu 
poporul 
tuind firul roșu care 
călăuzit, generație 
generație, drumul 
dreptate, spre 
spre o viață mai 
beră și demnă.

Dintre factorii 
ai unității neamului româ
nesc menționăm, mai în- 
tîi, unitatea geografică a 
teritoriului Daciei vechi, 
unde au locuit, fără în
trerupere, urmașii daco
românilor. Unitar și armo
nios, acest teritoriu a per
mis desfășurarea unor o- 
cupații unitare, evoluția 
unor instituții social-poli- 
tice asemănătoare. Barbu 
Șt. Delavrancea, cu multă 
dreptate, scria în ziarul 
bănățean „Drapelul,, (Lu
goj, nr. 110 din 1897) des
pre semnificația brîului 
carpatin, următoarele: 
„Carpații nu au despărțit 
ființa noastră în două, 
ci i-au menținut imaginea 
ei, 
de 
sa 
de

aceeași limbă, mișcată de 
același geniu".

Corelată cu unitatea 
geografică, unitatea eco
nomică a țărilor române 

s-a concretizat prin schim
bul permanent și intens 
de produse dintre ele. Le
găturile Transilvaniei cu 
Muntenia și Moldova e- 
rau ușurate de existența 
a aproximativ 16 drumuri 
care străbăteau trecătorile

român, consti- 
a 

după 
spre 

progres, 
bună, li-

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

adăpostind în vremuri 
urgie pentru a revăr- 
mai apoi de-o parte și 
alta aceeași doină, in

IZZZZZZZZZAZZZZZZZ/Z1ZZZ>//Z«WZAIZ

carpatine. Sfîrșitul seco
lului al XVIII-lea și înce
putul secolului al XIX- 
lea surprind un spor al 
raporturilor economice 
dintre cele trei țări ro
mânești. Aflate .în cadrul 
aceluiași proces de trecere 
de la feudalism la capi
talism, ele își consolidea
ză unitatea istorică și prin 
sudarea unei unități eco
nomice, care se adaugă 
celor mai vechi: etnică, 
teritorială, lingvistică și 
culturală (vezi A. Oțetea, 
Pătrunderea comerțului 
românesc în circuitul in
ternațional. Buc. 1977, p. 
78).

Unitatea vieții social- 
politice se situează la te
melia unității poporului 
nostru. Avînd aceeași ori
gine, poporul nostru a cu
noscut, evident, o organi
zare social-polltică asemă
nătoare. Intre țările

mâne au existat perma
nent legături politice ștrin- 
se, chiar interdependente, 
de care erau conștienți 

domnitorii sau principii. 
Astfel, Mihai Viteazul, 
înainte de a uni Transil
vania declară că Țara 
Românească și Ardealul 
..sînt atît de subordonate 
reciproc și înlănțuite lao
laltă, îneît căzînd una, 
cade și cealaltă și păstrîn- 
du-se una se păstrează și 
cealaltă" (vezi Călători 
străini despre țările ro
mâne, vol. IV, Ed. St. Buc. 
1972, p. 159).

La consolidarea unității 
poporului nostru a contri
buit firesc și mișcarea 
demografică între țările 
române, fie periodică sub 
forma transhmanței păs
torilor transilvăneni fie 
prin stabilirea unor locui
tori dintr-o țară româ
nească în alta (cu deo
sebire din Transilvania în 
țările extracarpatice). 
anul 
d tisă 
Țării 
Suțu 
țară 
12 000 de transilvăneni, 
cifră apropiată de cele 
comunicate de Raicevich, 
agentul austriac din Țara 
Românească, la 1784 și 
1788, care aprecia la 
12 000—13 000 numărul fa
miliilor emigate din 

Transilvania (rev. „Studii", 
1971, nr. 5 p. 905—906).

In 
marii răscoale con- 
de Horea, domnul 
Românești, Mihai 
arăta că în această 
se găseau 10 000 —

(Va urma)

SMW'

...cele mai vechi orașe 
dintre capitalele existente 
sînt: Atena, Beirut, Roma 
și Delhi? In afară de a- 
cestea, au existat ca așe
zări omenești încă î.e.n. 
Londra, Parisul, Viena, Li
sabona, Sofia, Belgrad, Da
masc și 
giul" de 
mascului 
xemplu, 
lea î.e.n.

♦------
... eschimoșii din îlaska 

-au adresat poștei din 
S.U.A. ca actualul sistem 
de transportare a cores
pondenței prin avion să 
fie înlocuit cu vechiul sis
tem al transportării cu a- 
jutorul săniilor trase de 

Deși cererea pare 
lotuși s-a putut eon- 

este întemeiată; 
de timp nefavorabil 

pleacă la

cîini? 
bizară, 
firma 
in caz
avioanele nu 
destinație și corespondența 
întirzie săptămini 
Ori, în cazul 
de cîini, ea 
la destinație 
de condițiile

Cronică nerimată <ui)
• Istoria tc face să 

miri romantismul sîngeros 
al lui Bonaparte, după cum 
desenele animate te fac să 
iubești dezgustătorii șoareci.

• Nemurire? Asta în
seamnă să fiu bîrfit și du
pă moarte.

• Evoluție? Animalele se 
încaieră pentru hrană; un
deva, in lume, oamenii duc 
războaie pentru principii. Valeriu BUTUEESCU

prof. D PEMGRAD

C oandrâș

Literatură de anticipație

FLORI DE... GHEAȚĂ.

DICȚIONARUL IERNII
— cronica Rimata —

...intr-un studiu consacrat 
evoluției invențiilor, un. 
grup de cercetători consem
nează că singurul 
care n-a suferit nici 
dificare de cînd a 
și pină astăzi este... 
de prins hjrtii? Aceasta a 
fost inventată in Evul Me
diu și de atunci pină 
zilele noastre nimeni 
s-a gîndit să-i aducă vreo 
îmbunătățire.

obiectn 
o mo

ft părut 
clama

in 
nu

Paloma Blanca (I)
Zbura cu naveta de 

croazieră la o înălțime 
care să-1 permită obser
varea integrală șl amă- 
mănunțită a solului fru
moasei planete albastre. 
Credea cu încăpățânare 
că misiunea sa se va în
cheia fără să reușească să 
identifice eventualele for
me de Viață semnalate de 
complicatele aparate de 
bord de pe nava-mamă. 
Pină și ființele planetei 
sale natale puteau greși. 
La ce' te puteai aștepta 
de la niște biete mașinării 
construite de mîna lor ? 
Era obișnuit să se baze
ze doar pe intuiția supra- 
dezvoltată a speciei sale 
care efectua zboruri su- 
praluminice în galaxie și 
— de puțin timp — în a- 
fara ei. Misiunile destina
te descoperirii unor noi 
forme de viață erau u- 
neori încununate de suc
ces, iar alteori...

La un moment dat zări 
prin hubloul central o 
priveliște care îl făcu să 
își schimbe firul gînduri- 
lor și să manevreze nava 
mai aproape de sol. Pes
te cîteva clipe își dădu 
seama că greșise. Plane
ta era locuită și se gîndi

cu părere de rău că sub- 
apreciase capacitatea a- 
nalitică de care dădeau 
dovadă calculatoarele de 
bord. Priveliștea din fața 
ochilor săi. îl neliniști. 
Specia din care făcea par
te uitase de mult mani
festările de acest gen și 
reușise astfel să își cons
truiască un viitor sigur și 
frumos. Era un tip orgo
lios și de aceea dorea să 
transmită comandanților 

de pe navă un raport com
plet care să îi satisfacă. 
Se hotărî subit să recurgă 
la o stratagemă convingă
toare care să îi permită cu
noașterea deplină. Va că
lători în timp și va cu
noaște mai multe despre 
aceste ființe ostile care 
constituiau ținta misiunii 
sale. Saltul în cea de-a 
patra dimensiune, timpul 
nu avea nici un secret 
pentru el și era mîndru 
de această minunată po
sibilitate de cunoaștere. 
Cuplă haloul de siguranță 
care îi permitea să ră- 
mînă invizibil tuturor pri
virilor. Acționă maneta 
temporală și...

(Va urma)
Li viu PIRȚAC, 

cenaclul „Miner club 2001“

Fiindcă e o iarnă aspră, 
și că asta, ierni — mari rar, 
luai să răsfoim atent 
în al iernii dicționar.
Chiar ZAPADA e aceea 
care stă imaculată 
Și așteaptă pe trotuare 
să mai fie curățată.
(Unul de la un birou 
avea muncă de teren.
Printre fulgii ce se cern 
cl plecă și azi, încet,
Urmele l-au dat de gol, 
că duceau înspre... bufet) 
FULGII sînt confetii care 
presărate-n ianuar, 
te cam udă la picioare 
de n-ai vreun amic... cizmar 
GHEAȚA e încă-o dovadă 
că-n ianuarie nu-i vară, 
fiindcă știu, fără tăgadă, 
că la vară-o să... dispară

ȚURȚURII sînt elemente 
ce din gheață sînt formate 
Mărturie, pentru asta, 
stau și capetele... sparte. 
Iar NĂMEȚII, bunăoară, 
sînt... un haos de zăpadă 
se-ntîlnesc în tot orașul 
pe trotuare și pe stradă. 
Unii, fără referințe, 
în orice împrejurare - 
la serviciu, la ședințe, 
în tranvaie sau pe scări, 
ronțăiau numai semințe, , 
Coaja lor scuipînd — semeț. 
Peste tot, în urma lor, 
din coji se formau.... NĂMEȚI 
DICȚIONARUL să-1 închidem 
că, de frig, poate îngheață. 
Celor ce l-au răsfoit, 
chiar puțin, eu le promit 
un buchet de

♦------
...peste 5000 de sigilii da- 

tînd de acum cinci milenii 
au fost descoperite recent 
în Turcia, la 500 km JeAn-l 
kara? Marea importanță a 
acestei descoperiri rezidă 
în faptul că atestă existen
ța unui sistem de marcaj 
și contabilizare cu mult 
înainte de apariția scrisu
lui. Sigiliile, reprezentind 
figuri umane și de anima
le au fost găsite intr-o ca
vitate a unui zid lat de un 
metru aparținînd unuia 
dintre cele mai vechi stra
turi ale zonei arheologice 
de la Arslantepe (locuit 
din mileniul 4 î.e.n. și pină 
in jurul anului 1000 e.n.)

mai mare colecție 
particulară de timbre din 
lume a apai ținut francezu
lui Maurice Burrus ? Cînd 
a decedat în 1959, colecția 
lui a fost evoluată la 10 
milioane dolari. (Culese de 
I.B)

Un bancher îl întreabă 
odată pe Kant (1724—1804):

— Vă rog să mă lămuriți 
ca filozof: de ce oamenii 
învățați se duc deseori Ia 
cei bogați, iar pe cei bo- 
gați îi vedem foarte rar în 
casa celor învățați ?

— E foarte simplu, răspun
se filozoful. Omul învățat 
cunoaște foarte bine va
loarea bogăției, în timp ce 
bogatul arareori cunoaște 
valoarea învățăturii.

☆
Odată, pe cînd marele 

chimist german Emil Fi
scher se plimba, s-a apro
piat de el* scriitorul Suder
mann și i-a spus:

— Vă sînt foarte recu
noscător pentru minunatul 
dv preparat somnifer „Ve
ronal". M-ați 
nu mai este 
mai iau; este 
Veronalul să
noptiera mea și adorm!

— Ciudată coincidență, 
i-a răspuns zîmbind Fi
scher. Cînd nu pot dormi 
recurg la romanul dv. F- 
fectul este infailibil. Este 
îndeajuns să văd minunata

relativității creată de dv. 
N-o înțelege nimeni în lu- 

și totuși ați devenit 
mare om — Chaplin".

☆
In timp ce lucra în biroul

dv carte pe noptieră și 
dorm...

luminări ai să aprinzi nu
mai una. Dar după un mo
ment de gîndire, a excla
mat; și ca să văd, totuși, 
bine, taie te rog luminarea 
în două și aprinde ambele 
jumătăți.

salvat, 
nevoie 
deajuns 
se afle

☆
Lui Einstein (1879—1955) 

îi plăceau filmele lui Char
lie Chaplin. Demult, ii și 
scrisese marelui cineast : 
„Filmul dv „Goana după 
aur" e înțeles în lumea în
treagă și veți deveni, ne
greșit, un mare om — Eins
tein".

Chaplin i-a răspuns : „Vă 
admir și mai mult Teoria

său, Bude, umanist elenist 
francez de seamă (1468— 
1540) a fost înștiințat 
locuința sa a luat foi

— Anunțați-o, vă ro. 
Eu nu mi 

treburile ir
soția mea. 
mestec în 
jului.

că

pe 
a-

☆
— Trebuie să facem eco

nomii serioase, i-a spus în- 
tr-o zi Isaac Newton (1642 
—1727) valetului său. Ince- 
pînd de azi, în loc de două

☆
Cunoscutul matemati

cian francez J.D. ’Alembert • 
(1717—1783), însoțit de un 
amic, jurist cu renume, îi 
făcu o vizită lui Voltaire. 
Intre cei trei prieteni s-a 
desfășurat o conversație > 
despre cele mai diferite 
probleme.

In drum spre casă, 
tul făcu observația ;

•— Voltaire posedă 
toare cunoștințe în 
domeniile.

— Cu excepția matema
ticii, remarcă D. ’Alembert.

— Și a Jurisprudențt-i, 
completă juristul.

Culese de 
Hie BREBEN

juris- '

uimi- 
toate

1



4 Steagul roșu DUMINICA, 13 IANUARIE 1985

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de Consiliul popular al municipiului Brăila, tuturor 

consiliilor populare municipale și orășenești
Locuitorii municipiului Brăila, într-o 

puternică și impresionantă unitate în 
jurul partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au ob
ținut în anul 1984 importante realizări 
în toate domeniile activității economica 
și sociale.

Unitățile consiliului popular au depă
șit sarcinile pe anul 1984 la principalii 
indicatori, realizînd planul la: produc
ția marfă industrială în proporție de 
107,7 la sută, livrările de mărfuri la 
fondul pieții 106,9 la sută, exportul 121,5 
la sută și prestările de servicii către 
populație 106,6 la sută. S-au dat în folo
sință peste plan 294 apartamente.

In cadrul programului de autoaprovizio- 
nare, gospodăriile populației din munici
piu au livrat la fondul de stat 121 tone 
carne, 340 hl lapte, 125 tone legume și 
alte produse.

Puternic mobilizați de îndemnurile a- 
dresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la înalta tribună a Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., Consiliul popular al 
municipiului Brăila adresează tuturor 
consiliilor populare municipale și orășe
nești din țară o înflăcărată chemare la 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor economice și so
ciale pe anul 1985, angajîndu-se să rea
lizeze :

I. In domeniul sistematizării, 
investițiilor și construcțiilor 

de locuințe

Va continua sistematizarea municipiu
lui Brăila prin perfecționarea organizării 
zonelor funcționale, a ansamblurilor de 
locuințe „Calea Călărașilor" și „Doro
banți", restrîngerea suprafețelor cuprin
se în perimetrul construibil.

Prin coordonarea mai bună a activită
ții pe șantiere și creșterea gradului de 
industrializare a lucrărilor vom depăși 
planul la construcția de locuințe cu 400 
apartamente și vom da în folosință cu 
60 de zile mai devreme un rezervor de 
20 000 metri cubi apă potabilă și magis
trala de termoficare a municipiului.

Se vor reduce cu 5 lei cheltuielile pla
nificate la 1000 Iei producție de cons- 
trucții-montaj și se vor economisi 100 

tone ciment, 120 tone metal și 20 mii 
Kwh energie electrică.

II. In domeniul industriei mici 
și prestărilor de servicii

Prin creșterea gradului de prelucrare 
a resurselor materiale existente, cît și 
prin extinderea recuperării, recondiționăm 
rii și refolosirii pieselor și subansamble- 
lor se va realiza, în profil teritorial, o 
producție marfă industrială suplimenta
ră în valoare de peste 10 milioane lei.

Unitățile consiliului popular vor de
păși sarcinile de plan la export cu 2,4 
la sută, livrările la fondul pieții cu 4 
la sută și prestările de servicii către 
populație cu 2,6 la sută.

III. In domeniul autoconducerii și 
autoaprovizionării populației cu 

produse agroalimentare

Cu participarea locuitorilor se va asi
gura integrarea în circuitul agricol a u- 
nei suprafețe de 24 000 metri pătrați de 
teren, prin terasarea falezei de nord a 
Dunării și prin lucrări de îmbunătățiri 
funciare aplicate unor terenuri degrada
te din perimetrul construibil al munici
piului.

• Prin folosirea judicioasă a tuturor te
renurilor cultivabile vor crește, peste 
prevederi, efectivele de animale în gos
podăriile populației cu 1 000 ovine, 300 
porcine, 2 000 iepuri de casă, 5 000 pă
sări și se vor produce suplimentar 100 
tone legume; gospodăriile anexe ale în
treprinderilor și instituțiilor vor asigura 
peste plan 1 150 porcine, 2 000 păsări, 
1 000 iepuri de casă și însemnate cantități 
de legume proaspete.

De asemenea, prin cultivarea unei 
suprafețe de 2,3 ha din parcurile și zo
nele verzi ale municipiului, vom livra 
la fondul de- stat o cantitate suplimen
tară de 2,7 tone plante medicinale și a- 
romatice.

Ca rezultat al creșterii producției în in
dustria mică, în profil teritorial, volu
mul desfacerilor de mărfuri prin comer
țul socialist va fi depășit cu 2,4 la sută.

Vom asigura darea în folosință înain
te de termen a peste 7 000 metri pătrați 

spații comerciale, din care 3 000 metri 
pătrați cu 60 de zile și 4 000 metri pă
trați cu 30 de zile, contribuind astfel la 
îmbunătățirea servirii populației.

IV. Veniturile proprii ale bugetului 
local

Prin gospodărirea judicioasă a mijloa
celor materiale și bănești, vom asigura, 
în continuare autofinanțarea municipiu
lui, iar prin înființarea de noi activități 
productive, dezvoltarea celor existente 
în industria mică și artizanală, extinde
rea serviciilor, atragerea de noi surse 
de venituri, vom depăși cu 5 la sută ve
niturile proprii ale bugetului local, con
tribuind astfel la îmbunătățirea gradu
lui de autofinanțare a județului Brăila.

V. Participarea cetățenilor la 
autogospodărirea localităților

Prin munca patriotică a cetățenilor se 
vor executa lucrări la extinderea liniei 
de tramvaie în municipiu și la magis
trala de termoficare, însumînd un volum 
de 19 000 metri cubi terasamente; se vor 
planta peste 80 000 arbori și arbuști; va 
fi reparată o suprafață de 900 000 me
tri pătrați străzi și trotuare; va fi dat 
în folosință un lac de acumulare în su
prafață de 2,5 ha și alte lucrări. Volumul 
acestor lucrări de interes obștesc vor 
însuma o valoare de peste 200 milioane 
lei.

VI. In domeniul gospodăriei 
comunale și locative

Prin mai buna folosire a instalațiilor 
și organizare a muncii, planul de pro
ducție va fi depășit cu 6 milioane lei, 
iar prin utilizarea materialelor recupera
te se vor realiza suplimentar lucrări de 
reparații la 42 imobile proprietate de 
stat.

Prin menținerea stării tehnice ridicate, 
optimizarea traseelor și folosirea rațio
nală a mjloacelor de transport, se va 
asigura depășirea cu cel puțin 2 la sută 
a coeficientului de utilizare a parcului 
auto și electric, precum și reducerea 
cheltuielilor cu 3 lei la 1 000 lei venituri.

VII. In domeniul reducerii 
consumului de combustibil și 
energie electrică, recuperării 

materiilor prime și materialelor
Vom acționa în spiritul sarcinilor tra

sate de Congresul al XIII-lea al parti
dului pentru gospodărirea chibzuită a 
combustibililor și folosirea rațională a 
energiei electrice, eliminarea oricărei 
forme de risipă, economisind 2G7 mii 
kWh energie electrică și 2 milioane me
tri cubi gaze naturale. Sarcinile de re
cuperare a materialelor refolosibile vor 
fi depășite cu cel puțin 20 la sută.

VIII. In domeniul educației politice 
și al culturii socialiste

Vom acționa permanent pentru cu
noașterea profundă de către toți oamenii 
muncii, de cetățeni, a documentelor 
Congresului al XIII-lea, a celorlalte ho- 
tărîri ale partidului și legilor țării, pen
tru formarea omului nou, constructor 
activ al socialismului și comunismului, 
cu un înalt grad de pregătire politică și 
profesională, îndeplinind în cele mai bu
ne condiții sarcinile de producție și obș
tești.

In cadrul Festivalului Național „Cînta- 
rea României", vor fi antrenate 1 150 
formații și cercuri artistice, cu un număr 
de peste 16 500 interpreți, ocupîndu-ne 
permanent de îmbunătățirea repertori- 
ilor, în consens cu preocupările colective
lor de oameni ai muncii, cu cerințele 
educației socialiste a maselor.

Acționînd cu fermitate pentru înfăp
tuirea acestor obiective, Consiliul popu
lar al municipiului Brăila, sub condu
cerea Comitetului municipal de partid, 
se angajează în fața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, că nu va 
precupeți nici un efort pentru a asigura 
realizarea exemplară a sarcinilor econo- 
mico-sociale care revin municipiului 
Brăila, contribuind, astfel, la edificarea 
societății socialiste și comuniste în scum
pa noastră patrie, Republica Socialistă 
România.

CONSILIUL POPULAR AL 
MUNICIPIULUI BRAILA

MANAGUA

Întîlnirea tovarășei 
Alexandrina Găinușe cu miniștrii 

de externe ai țărilor membre ale
„Grupului de

MANAGUA 12 (Agerpres). 
jTovarășa Alexandrina Găi
nușe, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, care a par
ticipat ca reprezentant per
sonal al președintelui Re
publicii Socialiste România 
la instalarea președintelui 
Republicii Nicaragua, a a- 
yut, la Managua, o întîlnire 
cu miniștrii de externe ai 
țărilor membre ale „Gru
pului de la Contadora".

Cu acest prilej, a fost 
•Subliniat sprijinul Româ-

Consecințe
Căderile masive de zăpa

dă și gerul excesiv care 
se înregistrează în Europa 
de la începutul anului a- 
fectează grav în special a- 
gricultura țărilor situate în 
jurul Mediteranei, aprecia
ză e«perții după primele 
bilanțuri ale consecințelor 
acestui timp nefavorabil,

la Contadora"
niei pentru lupta popoare
lor din America Latină, din 
America Centrală, pentru 
dezvoltarea lor economi- 
co-socială independentă, re- 
afirmîndu-se poziția țării 
noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, conform 
căreia problemele din A- 
merica Centrală trebuie să 
fie soluționate pe calea ne
gocierilor, în baza propu
nerilor „Grupului de la 
Contadora", pornindu-se de 
la respectarea dreptului fie
cărui popor la dezvoltare 
liberă, independentă, fără 
nici un amestec din afară.

ale iernii grele
scrie agenția France Presse.

De la declanșarea valu
lui de frig s-au înregistrat 
peste 50 de morți în Fran
ța, 13 în Spania, peste 10 
în R.F.G., aproximativ 10 
în Elveția, 8 în Austria, 6 
în Italia, 3 în Portugalia și 
unul în Marea Britanie.

Și în nordul Europei, 

Accident Ia o bază 
americană de rachete 

din R.F.G.
BONN 12 (Agerpres). Un 

grav accident a survenit Ia 
baza militară americană de 
la Waldheide, în apropiere 
de Heilbronn, în sud-ves- 
tul R.F. Germania, în cursul 
unui exercițiu cu o-rache
tă de tip „Pershing II", 
transmit agențiile interna
ționale de presă.

Potrivit unui comunicat 
al celei de-a 56-a brigăzi 
americane de artilerie, e- 
chipată cu rachete de tip 
„Pershing", vineri „carbu
rantul solid al motorului 
unei rachete „Pershing 
11“ a luat foc, în timpul 
unei operațiuni de rutină", 
accident în cursul căruia 
și-au pierdut viața trei mi
litari americani și alți 16 
au fost grav răniți. Din 
fericire, „racheta nu a fost 
încărcată și nu s-a produs 
nici o explozie", menționea
ză comunicatul.

în Europa
mai obișnuit cu frigul de- 
cit regiunile sudice ale con
tinentului, activitatea eco
nomică a fost încetinită.

Frigul perturbează în 
continuare traficul feroviar 
și aerian în întreaga Eu
ropă.

(Agerpres)
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FILME
Luni, 14 ianuarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Lupii mărilor ; 
Unirea: Un marinar ră- 
mîne pe țărm; Paringul: 
Glissando, I-II.

PETRILA: Țapinarii. 
LONEA : Cancan frene

tic.
LUPENI — Cultural :

Arma misterioasă.
URICANI: Spaniolii de 

modă nouă.

TV
Duminică, 13 ianuarie

12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor. Te- 

lefilmoteca de ghioz
dan: „Robinson Cru
soe". (color)

12,40 Din cununa cîntecu- 
Iui românesc, (co
lor). Muzică popu
lară.

13,00 Album duminical.
(p.c.)

15,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal, (p.c.)
20,15 Cîntarea României.

(color). Emisiune 
realizată în colabo
rare cu Comitetul 
de cultură și educa
ție socialistă al ju
dețului Dîmbovița.

20,45 Film artistic, (color)
Melodiile nopții al
be.

21,50 Telejurnal, (p.c.) 
22,00 închiderea progra

mului.

Mica publicitate
Familia Petresc Iosif 

mulțumește dr. Rădulescu, 
dr. Samoilă, dr. Popescu și 
cadrelor medii sanitare de 
la Secțiile ginecologie și 
reanimare din Spitalul mu
nicipal Petroșani, pentru 
deosebita competență pro
fesională de care au dat 
dovadă, salvînd viața so
ției. (3152)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Biro 
Elisabeta, eliberată de Fa
brica de morărit și panifi
cație Petroșani. O declar 
nulă. (3143)

PIERDUT carnete de stu
dent pe numele Troacă Va- 
sile și Golașu Valentin și 
legitimație de bibliotecă 
2115, eliberate de Institu
tul de mine Petroșani. Le 
declarăm nule. (3144)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Teuca loan, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (3145)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciocnia 
Marian, eliberată de I.M.

ANUNȚURI DE FAMILIE

Maria, Ana și Raveca amintesc că au trecut 6 
luni de dor și lacrimi de la dispariția fulgerătoare a 
iubitului lor frate

TATAR PETRU
Te vom plinge neîncetat. (3155)

COLECTIVUL redacției „Steagul roșu" este a- 
lături de colegul Alexandru Tătar în încercarea 
grea pricinuită de pierderea socrului său

MORICZ CAROL

Petrila. O declar nulă. 
(3148)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Moldovan 
Ioan Muțu, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani. 
II declar nul. (3149)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ăsmaș 
Pavel, eliberată de I.M. 
Uricani. O declar nulă. 
(3151)

PIERDUT legitimație de 
serviciu eliberată de Pre- 
parația Coroești, pe nume
le Enache Constantin. O 
declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu eliberată de Pre- 
parația Coroești, pe numele 
Enache Elena. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT carnete de 
student pe numele Neagu 
Constantin și Isai Mircea, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (3153)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 4701, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(3154)
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