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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, duminică, 13 ianuarie, 
a avut loc, la Predeal, ședința Comitetu
lui Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic E- 
xecutiv a examinat si dezbătut un 
PROGRAM PRIVIND ASIGURAREA 
PRODUCȚIEI DE ENERGIE SI FOLOSI
REA RAȚIONALA A ENERGIEI ELEC
TRICE, TERMICE, A GAZELOR NATU
RALE, PRECUM SI REGIMUL DE LU
CRU AL UNITĂȚILOR ECONOMICE SI 
SOCIALE PE PERIOADA DE IARNA.

Elaborat pe baza indicațiilor și orien
tărilor secretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, progra
mul stabilește măsuri ferme și eficiente 
de organizare a producției și de utilizare 
cu maximum de spirit gospodăresc a e- 
nergiei electrice, gazelor și căldurii, ast
fel îneît să se asigure depășirea greutăți
lor create de condițiile deosebit de grele 
ale acestei ierni, de gerurile extrem de 
mari care au afectat, in ultimul timp, ța
ra noastră și care au dus la înghețarea 
Dunării și a rîurilor interioare, ceea ce a 
determinat reducerea energiei electrice 
produsă de hidrocentrale, funcționarea ne
corespunzătoare a centralelor pe cărbu
ne, diminuînd în mod simțitor producția 
de energie electrică necesară desfășurării

normale a activității economice și sociale.
Pornind de la această situație, secreta

rul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cerut guvernului și ministe
relor, precum și comitetelor județene de 
partid, organelor și organizațiilor de 
partid să ia toate măsurile pentru ca toa
te centralele electrice să funcționeze la 
întreaga capacitate și să asigure livrarea 
de energie în conformitate cu prevederi
le planului. In mod deosebit, s-a indicat 
să se acționeze cu cea mai mare energie 
pentru ca marile centrale electrice pe 
cărbune — Mintia, Ișalnița, Paroșeni, O- 
radea, Rovinari, Turceni, Onești și altele 
— să funcționeze în bune condițiuni și să 
se asigure economiei cantități mult mai 
sporite de energie față de cele pe care 
le livrează în prezent. In același timp, 
s-a cerut Ministerului Minelor și tuturor 
comitetelor județene de partid, pe terito
riul cărora există mine de cărbune, să ia 
măsuri energice de a se lucra zi și noap
te pentru sporirea producției de cărbune 
în vederea aprovizionării termocentrale
lor cu cărbune, în cantitățile stabilite și 
de calitate 
în așa fel 
de energie 
adăuga și 
buri și în

corespunzătoare. Trebuie făcut 
incit, prin sporirea producției 
pe cărbune — la care se va 
energia obținută pe hidrocar- 
hidrocentrale — să se ajungă

(Continuare în pag. a 4-a)
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Acțiuni ferme pentru traducerea în viață
a indicațiilor tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU și a măsurilor
stabilite de Comitetul Politic Executiv al

C.C. al F.C.R.

Pentru desfășurarea normală a 
activității economico-sociale

Interviu cu tovarășul AUREL NICOLA, 
secretar al Comitetului municipal 

Petroșani al P.C.R.

Iarna aspră din acest an — cu ninsorile abun
dente, cu gerul persistent și înghețul — își face sim
țite cu prisosință efectele. Ședința de duminică a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a a- 
nalizat cu înaltă răspundere situația existentă în e- 
conomie, greutățile apărute în activitatea industria
lă, transporturi și celelalte ramuri, stabilind un pro
gram complex de măsuri în vederea desfășurării în 
bune condițiuni a activității economico-sociale.

Pe această temă am avut o convorbire cu tova
rășul Aurel Nicola, secretar al Comitetului 
pal de partid.

rhunici-
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— Tovarășe secretar, 
vă rog să vă referiți la 
principalele măsuri în
treprinse, începînd de 
ieri, luni, 14 ianuarie, în 
Valea Jiului.

— După cum se știe, mi
nele Văii Jiului au meni
rea să asigure materia 
primă — cărbunele ener-

getic pentru două 
termocentrale din 
mul energetic național —• 
Mintia și Paroșeni. In a-

mari 
siste-

Interviu realizat de 
Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Mineri, tehnicieni și ingineri!
RĂSPUNDEȚI CU ANGAJARE EXEM

PLARĂ IN MUNCĂ MĂSURILOR STABI
LITE DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R. pentru depășirea greu
tăților provocate de rigorile acestei ierni !

Sporind producția de cărbune, FA
CEȚI DOVADA DEVOTAMENTULUI Șl 
ÎNALTULUI PATRIOTISM intr-un moment 
cînd țara are mai multă nevoie de energie!

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de întreprinderea 

minieră Paroșeni către toate 
unitățile de extracție a

cărbunelui

Un succes de seamă
raportat de mineri

Peste 13000 
tone depășire

In ziua de 13 ianua
rie, minerii din bazinul 
nostru carbonifer, dînd 
dovadă de un înalt patri
otism, s-au mobilizat e- 
xemplar și au trimis spre 
cocserii și termocentrale 
13 531 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic în 
afara sarcinilor de plan.

£ De la începutul anu
lui PATRU întreprin
deri miniere — LO- 
NEA, VULCAN, PARO- 
SENI SI BARBĂTENI AU 
EXTRAS ÎMPREUNĂ PES
TE SARCINILE DE PLAN 
5 000 TONE DE CĂRBUNE.

a-

Colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinde
rea minieră Paroșeni, pre
ocupat de a da patriei cît 
mai mult cărbune, rapor
tează că în anul 1984 a ex
tras și livrat economiei 
naționale 949 000 tone căr
bune, realizînd cea mai 
mare producție din istoria 
întreprinderii. Aceste re
zultate se datoresc efor
tului unit al oamenilor 
muncii sub conducerea or
ganizațiilor de partid, creș
terii răspunderii în mun
că, întăririi ordinii și dis
ciplinei în producție, spo
rirea productivității mun
cii în abataje, extinderii 
și folosirii eficiente a noi

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII

tehnologii de susținere și 
tăiere mecanizată care au 
reprezentat 75 la sută din 
totalul producției extrase.

Puternic mobilizați de 
îndemnul secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al XlII-lea al 
P.C.R., oamenii muncii din 
întreprinderea minieră 
Paroșeni adresează chema
rea la întrecere socialistă 
pe anul 1985, angajîndu-se 
să realizeze următoarele o- 
biective :

1. Depășirea planului la 
producția de cărbune coc
sificabil cu cel puțin 10 000 
tone;

2. Depășirea planului 
lucrările de deschidere 
100 ml, iar la lucrările 
pregătire cu 200 ml;

prevederi- 
la producția 

și încasată 
Și

COMITETUL SINDICATULUI

la 
cu 
de

3. Depășirea 
lor de plan 
marfă vîndută 
cu peste 4 milioane lei
la producția netă cu 1,6 mi
lioane lei;

4 Depășirea productivi
tății muncii planificate, 
calculată pe baza produc
ției marfă cu 1,2 la sută.

5. Recucerea cheltuieli
lor totale planificate la 
1 000 lei producție marfă, 
cu 7 lei și cu 10 lei a chel-

COMITETUL DE PARTID

COMITETUL U.T.C.

(Continuare in pag. a 2-a)
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■ CEL MAI MARE 
PLUS — 2408 TONE IL ÎN
REGISTREAZĂ MINERII 
DE LA VULCAN. La
cest colectiv fruntaș este 
demn de consemnat faptul 
că din cele opt sectoare de 
producție ale minei, șase 
raportează depășirea sar
cinilor de plan, plusuri 
care sînt cuprinse între 
36 tone, sectorul VI și 2028 
tone de cărbune sectorul 
V.

gț CU CELE 1846 TO
NE DE CĂRBUNE EXTRA
SE SUPLIMENTAR, MI
NERII DE LA LONE/X O- 
CUPA SI IN ACEST ÎN
CEPUT DE AN UN LOC 
FRUNTAȘ în Întrecerea 
socialistă.

j g 556 TONE DE CAR- 
• BUNE COCSIFICABIL AU 
J EXTRAS SUPLIMENTAR 
j IN ACEST ÎNCEPUT DE 
i LUNA și MINERII DE LA 
I BARBĂTENI, iar CEI DE 
|LA PAROȘENI RAPOR- 
I TEAZĂ DEPĂȘIREA SAK- 
I CINILOR DE PLAN CU
I 144 TONE DE CĂRBUNE.

j Intervenție Reducerea consumului de energie electrică
o îndatorire patrioticăoperativă 

de larg interes 
economic și 

cetățenesc
Ziua de duminică, ge

roasă, era destinată o- 
dihnei și activităților 
cultural-educative pen
tru militarii Compani
ei de pompieri din Pe
troșani. Ei sînt gata, în
să, să intervină oricînd 
și pe orice vreme în si
tuațiile deosebite care 
se ivesc în Valea Jiului. 
Așa a fost și duminică, 
în 13 ianuarie, cînd, la 
solicitarea organului 
municipal de partid, o 
grupă de ostași, împre
ună cu locotenentul ma
jor Pavel Baciu, coman
dantul subunității, s-a

I
I
I

I
I
I

Aceste zile de iarnă as
pră au solicitat adeseori 
intervenția lucrătorilor de 
la S.D.E.E. Petroșani care, 
înfruntind gerul, muncesc 
cu pilduitor simț civic. Da
torită frigului deosebit, 
sîmbătă s-a rupt un con

Pit. adj. Ioan JITEA, 
corespondent

OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI!
Pentru a veni în ajutorul sistemului energetic național, al nostru, 

al tuturor, sînt necesare ;
■ să înlocuim becurile de pu

teri mari (100 W) cu becuri de 
40—15 W sau cu neon;

■ să renunțăm la aparatele e- 
lecrice de încălzit;

■ să renunțăm la folosirea a- 

Gospodărirea judicioasă a ener;
patriotică !

paratelor electrice de uz casnic ca
re pot fi înlocuite prin munci gos
podărești;

K să renunțăm la iluminatul 
din fața locuințelor, reducînd la 
strictul necesar iluminatul pe ho
luri și scări.

iei electrice este o înaltă îndatorire

I 
I 
I

ductor al liniei de 20 kV 
care alimentează mina Lo- 
nea, întreprinderea rămi- 
nînd fără alimentare de 
rezervă. Pe un ger de mi
nus 20 grade Celsius, în- 
tr-o zonă greu accesibilă 
chiar și în timpul verii, 

echipa condusă de mais
trul Stan Bîtcă, șefii de e- 
chipe Nicolae Viman și 
Petru Petrea au reușit, 
ceea ce omenesc nu părea 
posibil, să repare defec- 

(Continuarc in pag. a 4-a)

Ne vom mobiliza
Minerii sectorului nos

tru au răspuns prin fapte 
demne de muncă la mobi
lizatoarele chemări adre
sate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la înal
tul forum al comuniștilor 
— Congresul al XlII-lea al 
partidului — de a crește 
necontenit producția de 
cărbune pentru cucerirea 
independenței energetice 
a țării. Sectorul nostru în
registrează la zi o produc
ție suplimentară de peste 
700 tone de cărbune cocsi
ficabil. Producția extrasă 
suplimentar este urmarea 
firească a sporirii produc
tivității muncii în abataje. 
La nivelul întregii activi
tăți a sectorului producti
vitatea muncii planificată 
a fost depășită în medie 
cu peste 700 kg pe post, 
iar colectivul sectorului 
nostru este ferm hotărît să 
depună eforturi susținute 
în muncă în această lună, 
cînd țara noastră este con
fruntată cu rigorile iernii 
aspre ce îngreunează des-

cu toate forțele•
fășurarea normală a acti
vității în cariere, iar hi
drocentralele nu pot să 
producă energie electrică 
la capacitate din cauza 
debitelor scăzute de apă. 
Noi răspundem măsurilor 
stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C, al 
P.C.R., pentru învingerea 
vicisitudinilor iernii, ex- 
trăgînd cît mai mult căr
bune. Din abatajele sec
torului nostru vom extra
ge suplimentar zi de zi 
noi cantități de cărbune, 
iar pînă la sfîr.șitul aces
tei luni vom ajunge la cel 
puțin 1500 tone de cărbune 
cocsificabil, peste sarcini
le de plan.

Minerii sectorului nos
tru și-au creat toate con
dițiile pentru a menține 
cota realizărilor pe par
cursul întregului an 1985 
la nivelul atins încă din 
prima jumătate a lunii ia
nuarie.

Sing. Ștefan PĂSCUȚ. 
adjunct șef sector la 

sectorul III, I.M. Bărbăteni
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Iată, s-au revărsat spre 

noi o sută treizeci și cinci 
de ani de la nașterea lui 
Mihai Eminescu — cel 
mai mare poet al româ
nilor, neprețuit publicist, 
prozator, dramaturg și 
traducător.

De-a lungul anilor, per
sonalității sale i-au fost 
dedicate numeroase ver
suri — omagiu al poeți
lor care au deprins tai
nele scrisului sub vraja 
poeziilor sale, în limba pe 
care Eminescu a îmblă- 
diat-o, sporindu-i frumu
sețea și primenindu-i iz
voarele.

Alegem 
Primul e 
format sub 
minescu:
tesc măiastra-ți carte / 
Deși ți-o știm pe dinafa
ră : / Parcă urmînd 
rul de slove / Ce-a 
gînduri sămănară" 
Eminescu).

„Poeților tineri" 
profesiune de credință 
a lui Mihai Beniuc — 
debutează cu versurile: 
„Pe Eminescu, noi, poeții 
tineri / Zadarnic încer-

cîteva nume. 
Al. Vlahuță, 
zodia lui E- 

„Tot mai ci-

Și- 
tale 
(Lui

Intervenție♦

operativă
(Urmare din pag. 1>

deplasat la Uzina electrică 
Paroșeni pentru a partici
pa la înlăturarea unei de
fecțiuni determinate de 
temperatura foarte scăzută 
și care împiedica furniza
rea de agent termic pentru 
zecile de mii de aparta
mente din municipiu. Gru
pa de militari s-a deplasat 
imediat la fața locului. Ce 
se întîmplase ? La pîrîttl 
Baleia, de unde se captea
ză apa necesară uzinei, se 
formase, un pod de ghea
ță care nu mai permitea 
ca apa să circule normal
pe conductă.

Du^l analiza situației, 
lt. major Pavel Baciu a 
dispus începerea lucrări
lor. In primul rînd trebuia 
spartă gheața. Dar nu îna
inte de a bloca gura con
ductei de captare cu o si
tă procurată de ostași din 
împrejurimi, pentru a îm
piedica pătrunderea bu
căților de gheață care in
fluențau buna funcționa
re a pompelor respective. 
După această operație s-a 
trecut la spargerea gheții 
cu lîrnăcoape, răngi, căngi 
etc, urmînd să fie scoasă 
gheața din albie. 
S-a acționat pînă cînd 
toată gheața a fost scoasă 
dm apă Intr-un timp des
tul de scurt, aproximativ 
2 ore. A fost o muncă des
fășurată în condiții difici
le, în ger aspru de minus 
26 de grade, dar ostașii au 
încheiat-o cu succes, avînd 
mulțumirea că au contri
buit la o intervenție de 
larg interes economic și 
cetățenesc.

I
căm, nu-1 vom ajunge. / i
Cintecele lui fără sea- ’ 
măn / Sint pentru noi ț

I

ESC U

mirai de neatins".
Adrian Păunescu e re- < 

piezentat prin „Domnito- ' 
rul limbii noastre**, titlu ț 
metaforic la fel de ex- i 
presiv și de frumos ca 
împămîntenitul „Luceafă- ț 

ț

ț 

ț

cii / Ne e dor de Emines- 1 
cu ca de duhul vechii

rul poeziei românești**. 
Ar merita reprodusă in
tegral poezia, începînd 
cu mottoul („Intr-o lume 
relativă / Ce-a făcut și-a 
desfăcut / Eminescu-i re- 
mușcarea / Dorului 
absolut**), dar am 
doar o strofă, prima : 
înmugurire nouă, 
tronznind

de 
ales 

A 
plîng, 

în vis, copa-

___________ VCLIJll .

Peste Moldo- * 
carul cosmic 
/ 
ca

lic se l 
naște 1 
fărul ’

!

*
Și se i 
Luceafărul

într-o iarnă

Dacii, / 
Bucovina 
răstoarnă 
Eminescu 
din iarnă".

S-a născut 
și amintirea lui ninge în 
sufletele noastre în fie
care anotimp, în fiecare i 
zi. ț

Mircea MUNTEANU ț

INFRUNTÎND IARNA

Intense acțiuni 
pe drumurile 

forestiere
Opt buldozere, un aulo- 

greder și 12 tractoare 
TAFF acționează pe dru
murile forestiere din ma
sivii Șurean, Vîlcan, Re
tezat și Paring pentru de
gajarea troienelor de ză
padă Pînă duminică au 
fost deszăpezite căile de 
comunicație spre exploa
tările forestiere Valea 
Boului, Cîmpu Mielului 
(din zona sectorului fores
tier Cîmpu lui Neag), Bi- 
lugu, Sterminos, Straja 
(Lupeni), Șasa, Jieț, Gal
bena, Roșia (Iscroni), Va
lea Cimpii și Aușelu (Lo- 
nea). Primii metri cubi 
de masă lemnoasă din 
munți au sosit în depozi
tele Lupeni și Iscroni, în
că din dimineața zilei de 
vineri. (I.V.)

Utilaje grele in acțiune împotriva zăpezii.

(Urmare din pag. I)

ceste condiții, s-a dispus 
conducerilor colective ale 
combinatului și întreprin - 
derilor miniere să între
prindă toate măsurile ne
cesare pentru ca abataje
le să producă din plin. Da
toria minerilor — și se 
știe că este o datorie înalt 
patriotică — este nu numai 
să asigure livrarea produc
ției planificate, ci să depă
șească zi de zi prevederile 
de plan, să contribuie din 
plin la compensarea pier
derilor de energie cauzate 
de iarnă, de înghețul ape
lor. Măsurile întreprinse 
vizează tocmai depășirea 
productivității muncii și 
randamentelor din abata
je, îmbunătățirea coefici
entului de prezență, func
ționarea optimă a transpor
tului. întărirea asistenței 
tehnice pe toate schimburi
le.

O măsură distinctă între
prinsă de noi constă din 
prevederea ca pentru Ter
mocentrala Paroșeni să se 
livreze cărbune sortat care 
nu mai este supus spălării, 
pentru evitarea înghețării 
acestuia, iar uzina să poa
tă funcționa cu un randa
ment energetic maxim.

— Ce sarcini revin 
colectivelor uzinei ter
moelectrice și prepara- 
țiilor ?

— Energeticienii de la 
Paroșeni trebuie să atingă 
un nivel de producție de 
200 MW/h, fapt ce impune 
o maximă atenție pentru 
funcționarea ireproșabilă 
a întregii instalații ener
getice. In fața acestei ce-

E SPECTACOLE. Ca
sa de cultură a sindica
telor din Petroșani a re
luat șirul agreabilelor 
spectacole „cu mască și 
fără mască", realizate în 
colaborare cu artiști pro
fesioniști ai scenelor 
bucureștene și din Valea 
Jiului, Cea de-a treia se
rie a acestor spectacole a 
debutat luni la Lupeni,

■MVMMMMB MM. HM «MMM MM «MMM «MM .

continuînd astăzi (la 
Vulcan) și mîine (Petrila 
și Petroșani). Prezenta
rea măștilor este cunos
cuta „hangiță" de la „Ha
nul Ancuței", Rodica 
Popescu Bitănescu. (I.V.)

E VACANȚA, Două
zeci de elevi ai Școlii ge
nerale nr, 1 din Petroșani, 
care s-au afirmat la faza 
pe școală a Olimpiadei 
de fizică, petrec frumoa
sele zile de vacanță la 
cabana Straja. Petrece
rea plăcută a timpului 
liber se îmbină armonios 
cu pregătirile pentru re-

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de întreprinderea 

minieră Paroșeni către toate 
unitățile de extracție a 

cărbunelui
Urmare din pag. 1)

tuielilor materiale ceea ce 
va conduce la un spor de 
beneficii față de plan la 
activitatea de bază de cel 
puțin un milion lei ;

6. Reducerea consumu
rilor specifice normate la 
materiale de bază cu 2 la 
sută și la energie electrică 
cu 1,5 la sută.

7. Depășirea planului de 
recuperare a resurselor ma
teriale refolosibile cu 20 
la sută la aluminiu, 5 la 
sută la bronz, 3 la sută fon
tă și cupru.

8. In vederea realizării 
angajamentelor asumate, o 
atenție prioritară vom a- 
corda extinderii mecaniză
rii și modernizării tehno
logiilor de lucru în subte
ran, perfecționării organi
zării și conducerii pro
ducției, folosirii integrale 
a capacităților de pro
ducție, utilizării raționale 
a forței de muncă, crește
rii gradului de securitate a 
muncii, în care scop vom 
acționa pentru sporirea 
indicelui de folosire a uti
lajelor din dotare cu 1 
la sută peste plan, punerea 
în funcțiune înainte de ter
menul stabilit a 3 abataje 
frontale, dotate cu susține
re mecanizată; sporirea 
vitezelor medii de avansa
re cu 5 la sută la abataje
le f»ontale, și cu 3 la sută

la lucrările de pregătire 
față de sarcinile planifi
cate; creșterea indicelui 
de utilizare a fondului de 
timp al personalului mun
citor cu 1 ia sută față de 
anul 1984; perfecționarea 
profesională a întregului 
personal muncitor prin or
ganizarea de cursuri săp- 
tămînale și calificarea u- 
nui număr de 410 oameni 
ai muncii.

Vom acorda atenție deo
sebită îmbunătățirii con

dițiilor de muncă și viață 
ale minerilor prin: extin
derea dotării cu aparatură 
modernă și materiale de 
protecție, îmbunătățirea 
aerajului, folosirea în cele 
mai bune condiții a rețelei 
de degazare și telegrizume- 
trice, mai buna întreținere 
a căilor de acces și res- 
pectaiea strictă a, tuturor 
normelor de protecție a 
muncii; trimiterea unui 
număr de peste 500 mineri 
in stațiunile balneo-clima- 
terice și în stațiunile de 
odihnă; dezvoltarea, în 
continuare a bazei materi
ale proprii pentru activi
tatea cultural-educativă șl 
sportivă, prin reamenaja- 
rea casei de odihnă a oa
menilor muncii și extinde
rea bazelor sportive.

Se va acorda o atenție 
deosebită intensificării

muncii politico-ideologice 
și cultural-educative pen
tru ridicarea continuă a 
conștiinței întregului per
sonal muncitor, Întărirea 
autoconducerii muncito
rești și imprimarea unui 
puternic spirit de ordine 
și disciplină în organizarea 
și desfășurarea procesu
lui de producție, asigurînd 
funcționarea cu randament 
maxim și deplină siguran
ță a tuturor mașinilor și 
utilajelor. In cadrul Festi
valului „Cîntarea Româ
niei** vom antrena întregul 
colectiv de muncă la acți
unile educative, de creație 
tehnico-științifică șl cul
tural artistice.

Avem ferma convingere 
că, prin realizarea obiec
tivelor pe care ni le-am 
propus in întrecerea so
cialistă pe anul 1985, răs
pundem cu cinste însufle- 
țitoarelor chemări pe care 
le-a adresat minerilor, cel 
mai scump fiu al poporu
lui român, minerul nos
tru de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la 
înalta tribună a celui de-al 
XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român 
pentru a da patriei cît 
mai mult cărbune șl de 
cea mai bună - calitate, 
contribuind astfel la înde
plinirea exemplară a sar
cinilor din acest important 
domeniu al economiei na
ționale.

revin ceferiștilor, chemați 
să revizuiască în timp 
util vagoanele, navetele, 
să le repare fără întîrzieri. 
Totodată, celelalte unități 
economice trebuie să acți
oneze cu promptitudine 
pentru descărcarea va
goanelor aflate la fronturi
le de descărcare în vede-

baza programului activi
tății economico-sociale în 
teritoriu, s-a prevăzut ca 
unele unități economice 
să-și desfășoare activita
tea în schimburi de 6 ore 
(inclusiv duminica). O altă 
măsură se referă la oprirea 
unor mari consumatori în 
scopul aplatizării vîrfului 
de sarcină la orele de con-

Pentru desfășurarea normală a 
activității economico-sociale

rințe de înaltă răspundere, 
energeticienii vor da mă
sura puterii lor de mobili
zare, de creativitate teh
nică, a pricepeii profesio
nale.

La rîndul lor, prepara
torii trebuie să asigure a- 
provizionarea ritmică cu 
cărbune â termocentralei. 
Condițiile actuale impun 
ca vagoanele să fie urgent 
descărcate, atît în termo
centrală, cît și la uzinele 
de preparare, pentru â se 
asigura un rulaj cît mai 
rapid. Sarcini importante

rea reducerii totale a imo
bilizării acestora,

— Vă rugăm să vă 
referiți și la celelalte 
măsuri întreprinse io 
aceste zile.

'— S-a dispus și se va 
urmări cu strictețe aplica
rea unui regim sever de 
economisire a energiei e- 
lectrice în toate unitățile 
economice, social-culturale 
și în consumul casnic. Pen
tru reducerea consumului 
de energie electrică, pe

sum maxim In sistemul e- 
nergetic național.

Pe lîngă măsurile cu
prinse la programele ela
borate la nivel județean și 
municipal, fiecare organ 
orășenesc de partid trebu
ie să elaboreze programe 
proprii care să cuprindă 
măsuri judicioase pentru e- 
conomisirea strictă a ener
giei și a apei potabile. Din 
cauza înghețului persis
tent, sursele de captare 
și-au redus foarte îngri
jorător debitul, de aceea,

se impun măsuri drastice 
pentru evitarea oricărei 
risipe de apă, atît in acti
vitatea industrială, cît și 
in sectorul particular. In 
cadrul întreprinderilor mi
niere o deosebită atenție 
trebuie acordată eliminării 
oricărei risipe de apă în 
subteran, asigurînd func
ționarea utilajelor eu apă 
doar, la nevoie.

Pentru ca rețeaua de tei- 
moficare să nu înregistre
ze pierderi șl să se asigu
re respectarea programu
lui de încălzire, l.G.C.L. va 
trebui să intervină opera
tiv la remedierea tuturor 
defecțiunilor și pierderilor 
din rețeaua de alimen
tare. O îndatorire aparte 
revine* locatarilor; ei tre
buie să prevină orice risi
pă de apă rece Și caldă. 
Este de la sine înțeles că 
vor fi luate cele măi se
vere măsuri împotriva ce
lor care vor sustrage apă 
caldă din rețeaua de ter- 
inoficare, în acest sens o- 
pinia publică avînd rolul 
de a combate cu fermitate 
pe cei ce încalcă legea.

prezentarea cu cinste a 
școlii în fazele superioa
re ale tradiționalei com
petiții școlare. Micii iubi
tori ai fizicii se bucură 
de îndrumările compe
tente ale profesoarei de 
specialitate, Ileana Bu- 
tulescu, director al școlii. 
(I.V.)

E3 SPEOLOGICA. In 
colaborare cu clubul de 
speologie „Cipromin" 
Cluj-Napoca, clubul de 
speologie „Piatra Roșie" 
— Valea Jiului, va efec
tua, în perioada 13—20 
ianuarie, filmările în ve

derea realizării unei pe
licule de 16 mm, cu as
pecte peisagistice ale zo
nei Crivadia ■— Baru — 
Pietros — Peștera Tecuri. 
Intenția celor două co
lective este de-a valorifi
ca astfel frumusețile na
turii, cît și pentru a des
fășura o campanie de pro
tecție. Filmul va prezenta 
activitatea acestor oa
meni minunați ai munte
lui, speologii din Vale, 
și obiceiurile din zonă, 
atît de specifice. (R. Ven- 
țel).

■ IN COMUNA ANI-

NO AS A s-au terminat 
lucrările de renovare a 
sălii de spectacole a clu
bului sindicatului minier. 
Pe lîngă alte lucrări, a 
fost montată o orgă de 
lumini, s-a amenajat un 
grup social. Sînt create 
astfel condiții pentru pre
zentarea unei game mai 
variate de spectacole.

■ TEMPERATURA 
RECORD. După cum ne-a 
informat tovarășa Aurica 
Voiculescu de la stația 
meteorologică din Petro
șani, duminică diminea
ța s-a înregistrat o tem-

I

peratură de minus 26 de 
grade, iar ieri sau înre
gistrat minus 23 de grade. 
Este un adevărat record 
de scădere a temperaturii 
în ultimii doi ani în Pe
troșani. In anul trecut, 
tot în luna ianuarie, ter
mometrele au înregistrat 
cea mai joasă temperatu
ră la minus 18 grade.

II
I

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ
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festivalul sporturilor de iarna (etapa a ii-a>

D utilă verificare a celor mai buni schiori
Duminică, sub egida „Da- 

âadei* — ediția de iarnă 
— in masivul Paring s-a 
iesfășurat cea de-a doua 
■tapă a „Festivalului spor
urilor de iarnă* din Va- 
ea Jiului. Cu acest prilej 
i fost verificat potențialul 
•ompetițional al Văii Jiu- 
ui la schi în vederea a- 
iropiatelor concursuri re
publicane, în cadrul căro- 
a an de an schiorii din 
nunicipiul nostru consti- 
uie o prezență tot mai no- 
abilă.

întrecerile din Paring 
iu debutat cu proba de 
■chi fond. Desfășurată pe 
m traseb sinuos de 5 km, 
ntre cabana I.E.F.S. și sta- 
ia meteorologică, proba 
le schi fond a atras un 
iumăr record de partici
pant. Dar cea mai specta- 
uloasă întrecere a cons- 
ituit-o proba de slalom 
pecial. Concurenții de la 
proba alpină de slalom 
pecial s-au aliniat la start 
pe pîrtia înclinată, de un 
idicat grad de dificultate 
le sub instalația terminus 
i telesoaunului, pentru

Salvat
In ziua de 8 ianuarie, 

pe la ora prînzului, ia 
cabana Straja s-a semna
lat dispariția turistului 
Ștefan Horvath, venit din 
Deva să-!și petreacă la 
munte cîteva zile de o- 
dihnă. Grupul turiștilor 
din Deva, in primele mo- 
mentd'după ce fiul lui 
Horvath a anunțat- dis
pariția tatălui său, n-a 
dat semnalul de alarmă. 
Se știa că Ștefan Hor
vath este campion la al
pinism și planorism, un 
bun schior și polisportiv. 
Abia la ora 16 a fost a- 
nunțată formația „Sal- 
vamoht" Lupeni, care i- 
mediat a intrat în acțiu
ne. Sălvamontiștii Gheor- 
ghe Bucur și Iosif Huda, 
întovărășiți de doi tu
riști din grupul celor din 
Deva, dispunînd de o sta
ție de radio portativă, au 
plecat pe schiuri în cău- 
tatea celui dispărut. Du
pă circa o oră, salvamon- 
tiștii Mihai Maxim și 
Liviu Durghinescu, aflați 
în legătură prin radio cu 
grupul plecat în căutare, 
au constatat cu îngrijora
re că legătura prin radio 
s-a întrerupt. In această 
situație, un alt grup de 
salvamontiști pleacă pe

Palmares prestigios pentru arcașii aninoseni, 
1984 a însemnat cucerirea a două titluri de campioni 
naționali prin Viorel Habian și echipa de senioare 
(Dorina Urițescu, Elena Gheorghe și Angela Ștefan), 
o medalie de argint, care a revenit garniturii de se
niori (Aurel Urițescu, Gheorghe Pop și Viorel Ha
bian) și trei bronzuri, la seniori (Gheorghe Pop), se
nioare (Dorina Urițescu), trioul juniorilor (Viorel Ha
bian. Nicolae Jega și Dan Amălinei). întregește ta
bloul performanțelor economistului Eugen Șerbănes- 
cu, președintele secției de tir cu arcul Minerul Ani
noasa. care ne spune ;

— Avem în panoplia a- 
lociației noastre și alte tro
fee prețioase; „Cupa Mi- 
îerul Aninoasa", „Cupa Sa- 
tu Mare", în fine, un sin
gur punct ne-a lipsit pen
tru a intra în posesia „Cu- 
oei României", pe care am 
nai cucerit-o în anii 1978 
}i 1982. Așadar, anul jubi
lai-, al XX-lea de cînd se 
practică această discipli
nă din Vale, confirmă va- 
oarea sportivilor care a- 
aarțin unei asociații la ni
vel de comună, dar sînt 
lompetitivi pe plan repu
blican. Mai mult chiar, 

a străbate 42 de porți. Este 
Îmbucurător faptul că 
multi dintre concurenții ca
re au fost la înălțime și 
în prima etapă a concur

Dar iată rezultatele : SCHI ALPIN, proba de 
slalom special, categoria seniori, locul 1: Dumitru 
Birlida; senioare, locul I: Gabriela Pică; c«teg. ju
niori, băieți, locul 1: Dan Negruț; categ. copii I, 
băieți, locul I: Ion Chirilă; fete, locul I: Felicia Ghiu- 
ra; categ. copii II, băieți, locul I: Adrian Cîmpeanu; 
fete, locul I: Helga Bota. SCHI l'OND, categ. juniori, 
locul I: Ernest Czimbalmos; junioare, locul 1: Mino- 
dora Mihalciuc; copii I, locul I: Cristian Tomele; 
fete, locul I: Luminița Trandafir; categ. copii II, bă
ieți, locul I: Claudiu Movileanu; fete, locul 1. Mo
nica Prico.pl

Buna desfășurate a con
cursurilor actualei ediții a 
Festivalului sporturilor de 
iarnă a fost asigurată de 
colectivul de arbitri din 
Petroșani. Timpul a fost 
frumos, zăpada excelentă 
pentru schi. După încheie
rea concursului, tovarășul 
Dorin Borza, președintele 
C.M.E.F.S. Petroșani, ne-a 
declarat: „Ne bucurăm să 
constatăm că la nivelul 
Ș.S. Petroșani se constată 
reale progrese pe calea

a timp
schiuri pe urmele pri- Ș 
mul ui grup. Noaptea, I 
viscolul și temperatura 
scăzută cu mult sub ze- i 
ro grade sporeau dificul- 1 
tățile căutării. După o În
delungată luptă cu nă
meții, abia spre diminea
ță, la ora 6, cele două 
grupuri plecate în căuta
re se întîlnesc. Ce se în- 
timplase ? Primul grup i 
l-a găsit pe Ștefan Hor- ' 
vath căzut în adîncitura ; 
unui pîrîu, fără posibili
tatea de ieșire cu eforturi 
proprii. Locul numit de 
oieri „la cruci", este situ
at undeva la izvoarele pî- 
rîului Brăița. Deși fără 
legătură radio, primul î 
grup de salvamontiști a 
dat dovadă de calm, bi- i 
zuindu-se pe spiritul de ; 
solidaritate al celorlalți. ; 
Au aprins un mic foc și 
au așteptat cu încredere, 
înconjurați de nămeți de ; 
peste 2 m. In cele din 
urmă cu eforturi deosebi- j 
te cele două grupuri și : 
Ștefan Horvath au ajuns i 
cu bine la cabană. Este i 
ușor de gîndit ce s-ar fi Ș 
intîmplat dacă inimoșii 
salvamontiști n-ar fi in- ' 
tervenit la timp.

i
V.S. FENEȘANU 

Tir.,cu arcui- „Ținta" arcașilor mineri - 
depășirea palmaresului lui ’84

federația de specialitate a 
apreciat eforturile mate
riale și pasiunea factori
lor de conducere de la ni
velul minei pentru acest 
sport, programînd, la sfîr- 
șitul lui decembrie 1984, 
primul concurs de sală la 
Aninoasa, „Cupa Decebal", 
cu care prilej minerii au 

sului, desfășurată la Stra
ja — Lupeni, au dovedit 
aceeași formă bună, ocu- 
pînd locuri fruntașe in 
clasament.

schiului de performanță, 
fapt dovedit și duminică 
prin locui ile I ocupate cu 
preponderență de schiori 
de la această școală. Este 
remarcabilă și prezența 
in concurs a tuturor mem
brilor formației Salva- 
mont Petroșani, care se 
antrenează intens în ve
derea participării la etapa 
finală a Campionatului 
național al echipelor Sal- 
vamont — ediția 1985. For
ma bună a tinerilor schiori 
din Valea Jiului ne îndrep
tățesc speranțele în obți
nerea unor rezultate mai 
bune in actualul sezon de 
schi, decît în anul trecut*.

Viorel STRAUȚ

In plină viteză, pe 
pîrtia de coborîre.

Foto: Ioan Cl'ZMAN 

excelat cîștipînd trei locuri 
1 și 5 locuri II. Drumul 
deschis de. entuziastul spor
tiv si antrenor Vasile Tă- 
înaș, maestru al sportului, 
care cîștiga ultimul titlu 
național în 1982, cînd de
pășise 50 de ani, s-a dove
dit generos în roade. Două
zeci de arcași elevi sau 
muncitori ai minei din A- 
ninOosa, sub îndrumarea 
lui Pelrică Feier, sportiv 
născut și crescut la Ani- 

noasa, se află așadar prin
tre protagoniștii întreceri
lor republicane.

— Avem o bază materi
ală demnă de invidiat, u- 
nică în țară, continuă in
terlocutorul nostru. In a- 
cest context, ne bucură 
sprijinul acordat de condu
cerea minei, de comitetul

PREGĂTIRILE DIVIZIONAREI A, JIUL PETROȘANI încredere în forțele proprii
De la 1 ianuarie, Clubul sportiv Jiul Petroșani are 

un nou președinte, Ștefan Mariș, personalitate spor
tivă născută și crescută in Valea Jiului. limp de 
peste două decenii a stat în fruntea Colegiului mu
nicipal de arbitri. In cadrul convorbirii noastre, fe
licitările de rigoare au durat puțin, intrucit inter
locutorul a adus in discuție obiectivele' retu
rului pentru divizionara A din Vale.

— Mai întîi aș aminti 
cititorilor dv că președin
tele onorific al clubului 
este ing. Benone Costinaș, 
director tehnic al C.M.V.J., 
iar președinte al secției de 
fotbal — ing. Otto Abra
ham, inginer șef producție 
al combinatului. Toamna 
fotbalistică precedenta nu 
s-a arătat generoasă cu 
Jiul, deși in ultimele cinci 
etape s-a remarcat o schim. 
bare în bine a echipei. S-a 
instalat o atmosferă propi
ce de lucru, disciplina s-a 
îmbunătățit, s-a cîștigat 
primul punct în deplasare.

— Unsprezecele din Va
le a fost antrenat, pe ulti
ma turnantă a turului, de 
portarul Cavai...

— Am apreciat seriozi
tatea și dăruirea acestui 
jucâtor-antrenor, cu care 
au debutat și pregătirile 
in vederea returului. Ne 
preocupă insă stabilizarea 
conducerii tehnice, in do- 
uă-trei zile putem face pu
blic numele noului antre
nor, un fost fotbalist de 
elită, dar și un specialist 
cu rezultate spectaculoase 
în soccerul nostru!

— Ani aflat că, după vi
zita medicală, toți jucăto
rii s-au prezentat cu o 
poftă deosebită de joc, u- 
nii însă și cu cîteva kilo
grame în plus.

de sindicat. Federația a 
decis ca, în acest an, între-: 
cerile „Cupei României* 
să se dispute la Aninoasa, 
unde există condiții exce
lente de concurs în aer 
liber, dar și în sală, de ca
zare și masă în cadrul com
plexului nostru sportiv.

— Liderii valorici ai sec
ției au intrat desigur în 
\ ederile selecționerilor.

— Dorina Urițescu ‘se a- 
flă în stagiu de pregătire, 

cu lotul național al seni
oarelor, la Băile Felix. Vio
rel Habian se află inclus 
intre tricoloii, la catego
ria de vîrstă a juniorilor. 
Am primit dc la federație, 
dar am procurat și noi ar
curi care să pună în valoa
re talentul și buna pregă
tire a țintașilor noștri.

— De inline (astăzi — 
n.n.), fotbaliștii Jiului se 
vor afla la Băile llercula- 
ne, pentru „reîncărcarea 
bateriilor cu oxigen*. In 
funcție de disponibilitatea 
unor divizionare A, B sau 
C, vom angaja apoi parti
de de verificare.

— In ultima perioadă, 
cauza juniorilor a fost îm
brățișată cu căldură de 
conducerea clubului.

— Centrul nostru are 
patru echipe de juniori, u- 
na în campionatul republi
can, pe locul 1 in serie, al
te două in campionatul ju
dețean, evoluînd pentru Mi
nerul Aninoasa și C.F.R. 
Petroșani, o alta va apăra 
culorile divizionarei C Mi
nerul ■ Paroșeni. Două echi
pe de copii pai ticipă în a- 
ceste zile la un turneu la 
Deva. Cum bine s-a obser
vat, pentru noi, perspecti
va Jiului înseamnă fotba
liști „Made in Valea Jiu
lui*, iată de ce nu trebuie 
să mai mire faptul că in a- 
ceste zile, 75 de copii de la 
Jiul se află în tabăra de 
lotbal de la Geoagiu. .

— înseamnă că Jiul de
vine un club „închis".

— .Tehnicienii noștri ur
măresc și evoluția fotba
liștilor divizionari B și C 
din Vale, din alte județe. 
Să nu uităm rezervele Jiu-

— Calendarul sportiv se 
anunță atractiv.

— Practic, fiecare lună 
ne asigură prezența la o 
competiție de îang repu
blican. Iată cîteva dintre 
cele care stîmesc un inte
res deosebit: februarie — 
„Gupa lașului", aprilie — 
„Cupa primăverii* (Bucu
rești), mai — „Cupa Satu 
Mare", iunie — „Cupa 
României*, august — „Cu
pa Minerul Aninoasa", 
septembrie — campiona
tele naționale etc.

— Care sînt obiectivele 
de performanță ale acestui 
an ?

— Să depășim palmare
sul lui ’84.

Succint, ambițiile arca
șilor aninoseni emană din 
condițiile excelente de pre
gătire, pun în valoare ta
lentul și entuziasmul spor
tivilor, dar și al susțină
torilor lor din Aninoasa, 
comună care oferă o pil
dă elocventă și pentru alte 
localități și discipline spor
tive din Vale.

Andrei APOSTOL 

lui; Călin Vesa și ceilalți 
trebuie să ajungă la forma 
și valoarea titularilor. Tes
tele vor fi date la 7 fe
bruarie, la Hunedoara, spe
răm că toți jucătorii le vor 
trece cu brio. Ne bucură 
în acest sens colaborarea 
cu medicul echipei, Geor
ge David.

— Excelenta bază ma
terială a complexului spor
tiv va fi îmbogățită in a- 
cest an.

— Cu două terenuri de 
zgură pentru fotbal, patru 
de tenis de cimp; din vară 
vom amenaja lin alt teren 
gazonat pentru fotbal.

— Așadar, obiectivul 
primordial al Jiului este...

— Evitarea retrogradării, • 
dată fiind situația nu prea 
roză din clasament. Pen
tru aceasta este necesară 
conjugarea armonioasă a 
eforturilor clubului cu cele ; 
ale suporterilor. Sîntem 
poate singurul club din lu
me, care a permis accesul • 
gratuit la partidele de fot
bal, al copiilor pînâ la ze
ce ani, al mamelor, soți
ilor și prietenelor supor
terilor, urmărind nu numai 
creșterea numerică a ga
leriei, ci și latura educati
vă a spectacolului sportiv. 
Șpiijinul material și mo
ral al galeriei este indis
pensabil, al „doisprezece
lea" jucător care decide — 
prin comportament spor
tiv și încurajări frenetice, 
nu odată — soarta linei 
echipe.

— ...Care a pornit in pm- 
gătiri cu următorul M i

— Cavai, Homan, V. 
I’opa, M. Topa, Florescu, 
Vizitiu, Szekely, P. Grtgc- 
re, Stana, Vesa — Varga, 
Găman, Dosan, Călin — 
Henzel, B. Popescu, VAs-. 
eoni, Sălăgean, Băluță, Slot-i 
nescu, Ciorăscu, cărora li i 
se adaugă juniorii ttoștri ■ 
din lotul național M cîțiva 
fotbaliști talentați diii e- 
șaloanele inferioara, ale 
căror nume le putem pre
ciza doar după legitimarea 
la Jiul. (Ion VU'Ll’E)

în Soiurile 
naționale »

Din pepiniera de fot
bal a Jiului, pregătită 
de antrenorii Mareei 
Golgoțiu, Romulus Le- 
ca, V. Grecu, Aurel Bu
ză și Teodor Trifa, a-t) 
ieșit, în ultima perioadă, 
cîteva „șarje" de fot
baliști talentați și am
bițioși, care s-au afir
mat in prima scenă fot
balistică a țării sau au 
intrat in vederea . selec
ționerilor naționali. Ast- • 
fel, după „primul val", | 
reprezentat de Sălăgean j 
și Dosan, la Jiul au e- i 
voluat Lâsconi, Fio: es
eu, M. Popa, Benone 
Popescu și Henzel, in 
prezent titular al lotu
lui național de juniori. | 
Iată insă că după tria
lul de ia Sibiu, patru 
din cei șase tineri fot
baliști prezentați , de 
Jiul au fost nominalizați 
in lotul U.E.F.A. Este 
vorba de portarul Ghi- 
țan și colegii săi de e- 
chipă Tiinofte, Codes- 
cu și Mircea. In aceiași 
timp, selecționerii lotu
lui olimpic au anunțat 
că i-au inclus între 
posibilii tricolori pe 
Varga și Lăsconi. Lista 
fotbaliștilor de la Jiul, 
care vor să-și confirme 
valoarea pe plan națio
nal rămîne deschisă.
(I.V.)

Prico.pl
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

(Urinare din pag. I)

la o producție totală de energie care să 
asigure satisfacerea corespunzătoare a ce
rințelor producției, ale consumului public 
și populației. In acest scop, trebuie mo
bilizate toate forțele existente în județe 
— muncitorii, tineretul, militarii — pen
tru a se asigura tot ce este necesar bunei 
funcționări a sistemeului energetic națio
nal.

Odată cu măsurile pentru sporirea co
respunzătoare a producției de energie, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit reor
ganizarea regimului de lucru în întreprin
deri, prin eșalonarea mai rațională a 
schimburilor de producție, îneît să se a- 
sigure desfășurarea normală a activității 
in toate unitățile economice, evitîndu-se 
consumurile mari de energie în perioade 
de vîrf.

In toate întreprinderile industriale cu 
foc continuu, precum și în cele care lu
crează în trei schimburi complete s-a in
dicat să se aplice măsuri ferme pentru 
reducerea consumului de energie electri
că combustibili și gaze, prin încadrarea 
strictă în normele de consum aprobate, 
care vor fi considerate maxime.

Instațiile cu foc continuu, care nu pot 
lucra la întreaga capacitate din lipsă de 
materii prime sau din alte cauze vor fi 
programate să lucreze la întreaga capa
citate, pe un timp limitat pe lună, în 
raport de condițiile pe care Ie au asigu
rate, sau vor fi oprite. Producția ce nu se 
va realiza în aceste instalații, va fi pre
luată de alte unități sau secții similare 
din alte întreprinderi — stabilite de mi
nistere împreună cu comitetele județene 
de partid — care vor lucra Ia întreaga 
capacitate.

Celelalte întreprinderi sau secții orga
nizate pe trei schimburi, care nu au ma
teriile prime sau comenzile necesare, vor 
lucra în două schimburi sau într-un sin
gur schimb prelungit, potrivit programu
lui stabilit pentru astfel de unități.

Se vor lua măsuri pentru efectuarea, în 
perioada de iarnă, a reparațiilor capitale 
la un număr mai mare de instalații, prin 
devansarea celor prevăzute pentru tri
mestrul II sau chiar trimestrul III, urmînd 
ca în perioada de vară — cînd erau pre
văzute aceste reparații — să se lucreze 
și să se asigure realizarea integrală a 
producției planificate. S-a cerut ministe
relor, comitetelor județene de partid să 
analizeze cu toată răspunderea problema 
reprogramării reparațiilor capitale, astfel 

îneît eșalonaea și organizarea acestora să 
nu afecteze, în nici un fel, desfășurarea 
normală a producției.

Atelierele de reparații și întreținere, 
sectoarele auxiliare și orice alte secții și 
subunități, care nu sînt direct legate de 
funcționarea instalațiilor tehnologice cu 
foc continuu, vor lucra în două schimburi 
sau chiar într-un singur schimb prelungit, 
în așa fel îneît să se evite consumul de 
energie în perioada de vîrf.

întreprinderile industriale care lucrea
ză în două schimburi de cîte 8 orc și au 
sectoare calde, vor trece la regim de lu
cru de două schimburi de cîte 6 ore or
ganizate continuu, astfel îneît să se rea
lizeze o perioadă de lucru de 12 ore pe 
zi, timp de 7 zile pe săptămînă, respec
tiv 42 de ore de lucru săptămînal.

Programul de lucru al întreprinderilor 
care vor lucra în regim de două schim
buri a cîte 6 ore va fi organizat, alter
nativ cu alte întreprinderi, astfel îneît 
să se asigure un consum energetic uniform 
în cele 24 de ore ale fiecărei zile.

In sectoarele calde ale acestor unități, 
cum sînt turnătorii, tratamente termice, 
forjele, acoperirile metalice și alte subu
nități se va trece la organizarea produc
ției într-un ciclu de 3—5 zile pe săptămî
nă, în regim de lucru de trei schimburi 
de cîte 8 ore pe zi, în cadrul căruia să se 
realizeze producția de piese turnate, for
jate, semifabricate necesare pentru în
treaga săptămînă. In același regim de lu
cru vor funcționa secțiile de vopsitorie, 
apreturi și finisaj din industria ușoară.

De asemenea, se vor lua măsuri pentru 
ă se lucra într-un ciclu de 2—3 zile pe 
săptămînă și în sectoarele calde în unită
țile care își desfășoară activitatea într-un 
singur schimb.

După realizarea ciclurilor de producție, 
secțiile, atelierele respective vor fi oprite 
complet pentru o perioadă în care se vor 
lua măsuri pentru buna aprovizionare cu 
materialele necesare, pregătirea șarjelor 
și a rețetelor de fabricație, efectuarea lu
crărilor de reparații și întreținere, astfel 
îneît în ciclul de fabricație următor să se 
asigure folosirea maximă a capacității de 
producție.

In organizarea activității de producție 
pe cicluri, ministerele și centralele, îm
preună cu comitetele județene de partid 
vor asigura alternarea funcționării sec
toarelor, astfel îneît să se realizeze un 
consum energetic echilibrat. Se interzice 
funcționarea oricăror instalații în aceste 
sectoare în regimuri reduse în care să se 
consume energie și combustibil fără să 
se asigure producția stabilită.

Celelalte întreprinderi, care lucrează în 
două schimburi sau care trec să lucreze 
în două schimburi și nu au sectoare cal
de, vor lucra Ia fel ca și întreprinderile 
organizate pe două schimburi a 6 ore, 
adică 12 ore continuu pe zi. Fiecare 
schimb va lucra 42 ore pe săptămînă, iar 
întreprinderea va lucra, alternativ cu al
te întreprinderi, pentru a echilibra consu
mul linear de energie pe 24 ore.

întreprinderile care își desfășoară ac
tivitatea într-un singur schimb de 8 ore 
pe zi, vor fi programate să lucreze prin 
rotație — unele în schimbul I, altele în 
schimbul II și restul în schimbul III — 
astfel incit să se asigure un consuni ener
getic echilibrat pe toată durata zilei de 
24 de ore. In situațiile în care întreprin
derile care lucrează într-un schimb pot 
asigura realizarea într-o perioadă mai 
scurtă a producției planificate pentru 8 
ore, vor fi programate să lucreze 5—7 ore 
pe zi, asigurind și pe această cale econo
misirea energiei și a căldurii.

In lunile de iarnă nu se vor efectua lu
crări de construcții propriu-zise. In aceas
tă perioadă vor fi realizate lucrări de 
montaj a mașinilor și instalațiilor. în in
cintele construite sau în exterior, dacă 
tehnologia de montaj permite efectuarea 
lucrărilor la temperaturi scăzute. Se va 
acorda prioritate lucrărilor de montaj la 
obiectivele care se află în probe sau re
cepție, cu termene de punere în funcțiu
ne apropiate.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
în afara măsurilor de sporire a producți
ei de energie electrică și de reorganizare 
a regimului de lucru în unitățile econo
mice, să se asigure reducerea în continua
re a consumurilor de energie electrică, 
termică, de gaze, atît în activitatea între
prinderilor și unităților economice, a ins
tituțiilor social-culturale, cît și în cele
lalte sectoare de activitate.

Au fost stabilite, de asemenea, măsuri 
pentru reducerea consumurilor dc com
bustibil și energie în unitățile de trans
port, prin optimizarea transporturilor, fo
losirea și încărcarea la întreaga capacita
te a tuturor mijloacelor de transport.

Organele centrale și locale ale adminis
trației de stat, celelalte instituții centra
le și locale, institutele de proiectare și 
cercetare își vor stabili programul de ac
tivitate în perioada în care se va putea 
folosi lumina naturală a zilei.

Pentru activitatea de comerț și din 
servicii, în general, se va stabili un pro
gram de lucru numai pe timp de lu
mină. S-a stabilit, de asemenea, ca toate 
restaurantele și alte unități de acest fel 

să se închidă cel mai tîrziu la ora 21,00.
Unitățile cultural-artistice vor trebui 

să-și reorganizeze în așa fel programul in
cit să reducă consumul de energie în pe
rioadele de vîrf.

In ceea ce privește consumul de ener
gie electrică, termică și gaze naturale pen
tru populație, se va avea în vedere res
pectarea strictă a programului stabilit po 
fiecare județ și localitate. Programele do 
distribuire a energiei electrice și termice 
vor fi aduse din timp la cunoștința popu
lației și a celorlalți consumatori. Ilumina
tul public, inclusiv în magazine, și ilumi
natul casnic urmează să fie reduse cu 50 
la sută față de consumul stabilit pentru 
iarna anului 1984.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
guvernul să ia toate măsurile care se im
pun pentru realizarea în cele mai bune 
condițiuni a programelor de asigurare a 
energiei electrice și combustibilului, de 
respectare riguroasă a normelor de con
sum stabilite precum și de aplicare a 
măsurilor de reorganizare a activității în
treprinderilor și tuturor unităților eco- 
nomico-sociale.

Totodată, Comitetul Politic Executiv ce
re organelor și organizațiilor de partid, 
consiliilor de conducere ale ministerelor, 
consiliilor oameniloi’ muncii din între
prinderi și instituții, consiliilor populare 
județene, municipale, orășenești și comu
nale să ia toate măsurile pentru realizarea 
tuturor programelor stabilite și să desfă
șoare o largă muncă politică pentru mo
bilizarea maselor de oameni ai muncii la 
aplicarea și respectarea strictă a acestor 
măsuri de mare importanță pentru depă
șirea greutăților create de iarna grea din 
acest an și pentru asigurarea îndeplinirii 
tuturor indicatorilor de plan și desfășura
rea normală a activității în toate dome
niile.

Comitetul Politic Executiv adresează 
oamenilor muncii de la orașe și sate, tu
turor cetățenilor țării chemarea de a acți
ona cu toată răspunderea și spiritul pa
triotic pentru asigurarea energiei și com
bustibilului conform normelor stabilite, 
pentru gospodărirea cît mai judicioasă a 
acestora, eliminarea oricăror forme de ri
sipă a acestei avuții naționale, de a par
ticipa cu cel mai înalt spirit de răspun
dere la această acțiune de interes gene
ral, adueîndu-și astfel contribuția la în
făptuirea în bune condițiuni a obiective
lor și hotărîrilor partidului și statului 
nostru privind dezvoltarea economico- 
socială a țării și creșterea, pe această ba
ză, a nivelului de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor.

Reducerea consumului 
de energie electrică

(Urmare din pag. D

țiunea. Au muncit neîntre
rupt 6 ore, reușind să re
stabilească siguranța func
ționării minei, și a activită
ții de extragere a cărbu
nelui necesar termocen
tralelor.

•— Și duminică, ne spu
nea iag. Andrei Samuel, 
am îaregistrat o defecțiu
ne care a afectat în Petro
șani blocurile turn aflate 
pe strada Vasile Roaită, 
cartierul de Nord al ora
șului și Combinatul minier. 
Ana muncit cu toții 
— maistrul Sa
bia Coc, dispecerul Mi
hai Orujelak, electricienii 
Viarel Tănăsele și Petre 
Datare — reușind să re
stabilii» alimentarea con
sumatorilor cu energie e- 
lectrică. Din cauza situați
ei deosebite din sistemul 
energetic național, deter
minată de rigorile acestei

| FILME
PETROȘANI — 7 No- 

I iembrie: Lupii mărilor; 
I Unirea: Un marinar ră- 
I mine pe țărm; Parîngul: 
J Glissado, 1—II. 

ierni, există un program 
special in toată Valea Jiu
lui, de întrerupere a fur
nizării de energie electri
că. Peste acest program 
se suprapun dese întreru
peri neplanificate, cauzate 
de scăderea frecvenței în 
sistem. Aceste întreruperi 
sînt automate și nu pot fi 
nici programate, nici a- 
nunțate. Astfel se explică — 
și cetățenii trebuie să cu
noască acest fapt — de ce 
în mai multe zone din Pe- 
trila și Petroșani, Vulcan 
sau Lupeni întreruperile 
sînt mult mai dese.

Este o perioadă în care 
rigorile acestei ierni aspre 
influențează producerea 
și furnizarea de energie e- 
lectrică. Oamenii muncii 
de la S.D.E.E, Petroșani 
veghează, zi și noapte, la 
funcționarea cît mai bună 
a tuturor rețelelor de ali
mentare cu energie electri
că.

PETRILA: Țapinarii.
LONEA: Cancan fre

netic.
LUPENI — Cultural:

Arma misterioasă.
URIC ANI: Spaniolii

de modă nouă.

IV
20,00 Telejurnal (parți

al color).

!

Programul unităților comerciale
In conformitate cu măsurile stabilite de Comi

tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din 13 ianua
rie a.c., unitățile comerciale din raza municipiului 
nostru — ne informează ec. Constantin Ciolofan, di
rectorul Direcției comerciale municipale — au a- 
doptat orare de lucru menite să contribuie la eco
nomisirea unor însemnate cantități de energie elec
trică și termică, asigurind totodată buna aprovizio
nare și servire a populației.

H MAGAZINELE NE
ALIMENTARE ȘI LI
BRĂRIILE vor funcțio
na între orele 10—18, cu 
excepția unităților de di
fuzare a presei, care vor 
păstra programul actual.

■ MAGAZINELE ALI- 
| MENTARE ȘI MACELA- 
i KIILE cu două schimburi 
i Își vor desfășura activi- 
= tatea între orele 7 și 19, 
: în vreme ce unitățile si- 
i milare pe un schimb — 
| între orele 8—16.
! ■ UNITĂȚILE DE
I cofetabie-patiserie, 
I ceainărie, lacto, 
j CAFENELELE vor fi 

i deschise între orele 8 și

20,20 Actualitatea în e- 
conomie.

20,30 Eminesciana (co
lor). — Emisiune de 
versuri.

20,45 Teatru TV: 
„Bogdan Dragoș", 
de Mihai Eminescu.

21,50 Telejurnal (parțial 
' color).

19, iar liniile de autoser
vire de la 7 la 19.

H RESTAURANTELE 
CLASICE, BERĂRIILE, 
BRASERIILE, CRAME
LE etc. vor funcționa 
după orarul 10—21, 
cu mențiunea că ultima 
comandă va fi onorată 
pînă la ora 20,30.

■ PIEȚELE SI HALE
LE AGROALIMENTARE 
vor fi deschise între ore
le 7—19, iar unitățile 
C.L.F. — între orele 8—13 
și 15—18.

■ BUFETELE DE IN
CINTA își vor adapta o- 
rarul în funcție de pro
gramul întreprinderilor 
pe care le servesc.

LOTO
Numerele extrase la 

tragerea „Loto 2“ din 
13 ianuarie 1985 :

Extragerea I 1 71, 11,
48, 21.

Extragerea a Ii-a: 2, 
32, 69, 55.

Extragerea a IlI-a; 13, 
10, 4, 5.

întreprinderea miniera
Vulcan

încadrează direct sau prin transfer:

■ macaragii pod rulant

Informații suplimentare se primesc la tele
fon 70740, interior 138 — Biroul O.P.I.R.

Mica publicitate
VIND garaj. Petroșani, 

Institutului 10 — Stoica 
Vasile, după ora 16. (3146)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Pâncotan 
Dorel, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (3147)

PIERDUT legitimație de 
cămin pe numele Trușcă 
Rinu, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (3148)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Ciursaș 
Felician, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, II 
declar nul. (3149)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Motaș

ANUNȚ D

SOȚIA și fiicele iubite amintesc împlinirea a 
doi ani de la decesul neuitatului nostru

ȘEULEAN V ASILE
Lacrimi și flori pe mormînt. (3157)

Viorel, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(3150)

PIERDUT legitimație spe
cială de călătorie pe nu
mele Bălan Marius, elibe
rată de I.G.C.L. Petroșani. 
O declar nulă. (3151)

PIERDUT legitimați e de 
serviciu și legitimație spe
cială de călătorie pe nume
le Preda Ion, eliberate de 
I.G.C.L. Petroșani. Le de
clar nule. (3152)

PIERDUT legitimații de 
serviciu pe numele Ivan 
Traian și Ivan Iuliana, e- 

liberate de I.U.M. Petroșani, 
Le declarăm nule. (3153)

î FAMILIE
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