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MINERI, INGINERI Șl TEHNICIENI I
Amplificați-vă eforturile pentru creșterea extracției de cărbune, 

pentru asigurarea din plin a energiei și căldurii de care țara are nevoie 
în această perioadă de iarnă grea

Acționați cu spirit gospodăresc, pentru a realiza integral sarcinile 
de plan cu consumuri de energie electrică cit mai scăzute !

Sesiunea Consiliului
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Plenara Comitetului 
municipal de partid

La Petroșani a avut loc ieri plenara 
cu activul Comitetului municipal de 
partid. Au luat parte membrii și membrii 
supleanți ai comitetului municipal, mem
brii ai comisiei de revizie, secretari ai 
comitetelor de partid și conducători de 
unități din reședința municipiului, apa
ratul comitetului municipal de partid, al 
consiliului municipal al sindicatelor și al 
comitetului municipal U.T.C., activiști- 
instructori, ziariști.

La lucrările plenarei a participat to
varășul Radu Bălan, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

Plenara a adoptat la ordinea de zi : 
Raportul Comitetului municipal de 
partid pentru dezbaterea, însușirea și 
aplicarea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român; 
completarea hotărîrii Conferinței muni
cipale de partid pentru dare de seamă 
și alegeri, din 19 octombrie 1984, cu 
măsuri care să asigure mobilizarea co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
la înfăptuirea hotărîrilor stabilite de 
Congresul al XIII-lea, a sarcinilor și 
indicațiilor trasate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în vederea ac
celerării dezvoltării multilaterale a pa
triei ; măsurile stabilite pentru dezba
terea, însușirea și transpunerea în viață, 
în toate organizațiile de partid, a sarci
nilor și obiectivelor ce se desprind din

hotărîrile Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Raportul prezentat de tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al comitetului mu
nicipal de partid a reliefat sarcinile com
plexe ce revin organelor și organizațiilor 
de partid din Valea Jiului pentru mobili
zarea colectivelor la o activitate tot 
mai rodnică în vederea îndeplinirii ne
abătute a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, a indi
cațiilor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, astfel încît în anul 1985 și 
cincinalul 1986—1990 să sporească con
tribuția municipiului la întărirea eco
nomiei și înflorirea patriei.

Pe marginea raportului prezentat, a 
măsurilor prevăzute în completarea ho
tărîrii Conferinței municipale de partid 
și cu privire la dezbaterea, însușirea și 
aplicarea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea, au luat cuvîntul tovarășii: Ga- 
vrilă David, Benone Costinaș, Nicolae 
Dima, Cornelia Iloiu, Petru Barb, Con
stantin Matei, Anton Bacu, loan Toacă, 
Constantin Iovănescu. In spirit construc
tiv, voibitorii au reliefat acțiunile între
prinse de organele și organizațiile de 
partid, pentru creșterea continuă a ro
lului lor conducător, pentru mobilizarea 
colectivelor și valorificarea superioară 
a potențialului productiv și economic al

(Continuare în pag. a 2-a)

Ieri a avut loc sesiunea 
a X-a a Consiliului popu
lar municipal la care au 
luat parte activiști de 
partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă, condu
cători de unități economice 
și de instituții, deputați în 
Consiliul popular județean 
și în circumscripțiile elec
torale ale municipiului Pe
troșani. La lucrările sesiu
nii a participat tovarășul 
Radu Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popu
lar județean.

La ordinea de zi au fost 
aprobate următoarele do
cumente î

Brigada lui Gheorghe 
^iobanu din sectorul III 
al I.M. Livezeni (în ima
gine schimbul condus de 
Mihai Feneș), a început 
noul an cu rezultate bu
ne in extracția de căr
bune.

Foto: Al. TĂTAR

• Proiectul de hotărîre 
pentru adoptarea planului 
de dezvoltare economico- 
socială, în profil teritorial, 
in 1985 ;

• Proiectul de hotărîre 
pentru adoptarea planului 
de dezvoltare a agriculturii 
si industriei alimentare in 
acest an ;

• Proiectul de hotărîre 
pentru adoptarea bugetului 
local în 1985 ;

• Răspuns la chemarea 
la întrecere socialistă lan
sată de Consiliul popular 
al municipiului Brăila ;

• Programul privind au- 
toconducerea și autoapro- 
vizionarea, pentru asigu
rarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse a-

groalimentare și bunuri de 
consum pînă la 30 septem
brie 1985 ;

• Adoptarea următoare
lor planuri : de cultură în 
gospodăriile populației ; 
de creștere a animalelor și 
păsărilor în gospodăriile 
populației; obligațiile de 
contractare-predare a pro
duselor agricole la fondul 
de autoaprovizionare pen
tru 1985, conform Decretu
lui 69/1984 si Decretului 
70/1984 ;

• Raport asupra activi
tății de soluționare a pro
blemelor ridicate de cetă
țeni în scrisori și audiențe 
în semestrul II 1984 ;

(Continuare în pag. a 2-a)
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O cerința stringentă, mai ales în

I.M, VULCAN

condițiile acestei ierni „Depozitele pe roți trebuie mișcate din punctul mort“
Zi de producție 

record
Minerii de la Vulcan, 

conștienți de sarcinile deo
sebit de importante ce le 
revin pentru sporirea pro
ducției de cărbune, au rea
lizat miercuri, 16 ianuarie, 
CEA MAI MARE PRO
DUCȚIE EXTRASĂ IN
TR-O SINGURĂ ZI IN A- 
CEST AN — 5737 TONE 
DE CĂRBUNE, depășin- 
du-și în acest fel sarcinile 
de plan ale zilei cu 1107 
tone de cărbune. La reali
zarea acestei producții re
cord au contribuit toate 
cele opt sectoare de pro
ducție. Cu rezultate deo
sebite în muncă s-au în
scris minerii sectorului IV 
care au depășit prelimina
rul zilei cu 512 tone de 
cărbune. Dintre brigăzile 
fruntașe ale acestui sector 
le amintim pe cele condu
se de TRAIAN BORȘA, 
IOAN TOBICA și IOAN 
POP, care au depășit pro
ductivitatea mumii plani-
ficată cu peste 300 kg pe
post.

însemnate depășiri ale
sarcinilor de plan au ra-
portat în această zi și im-
nerii sectoarelor V (492
tone); VII (139 tone); VIII
(69 tone) și XT (59 tone).

Din cadrul acestor sec
toare de producții s-au re
marcat brigăzile conduse 
de Florin Șerban, Petre 
Ailincăi, Gheorghe Pădu- 
raru. Balaș Szabo, Constan
tin Ciocan, loan Sinea și 
Mircea Murărașu.

Ancheta noastră Ia început de an
1. Măsurile întreprinse, condițiile 

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

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

productivității și eficienței activită
ții economice ?

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

Azi, răspund cadre de conducere
de la I.M. Paroșeni

1. Ing. Ioan BESSEBMAN, directorul întreprinderii ; 2. Constantin 
MATEI, președintele consiliului oamenilor muncii ; 3. Gheorghe GO- 
LIANU, președintele comitetului sindicatului.

CHEMAREA PAROȘEN1ULUI 
un îndemn spre noi succese 

pentru minerii țării
Ing. Ioan BESSERMAN;

1. încă din ultimul trimes
tru al anului trecut, preo
cuparea de bază a între
gului colectiv de la mina 
noastră a fost orientată 
spre asigurarea liniei de 
front active pentru înde
plinirea ritmică a sarci
nilor de plan, înc-epînd 
din primele zile ale a- 
cestui an. Plusurile înre
gistrate anul trecut la 
lucrările de deschideri si 
pregătiri (300 ml și, res
pectiv 1000 ml) ne-au per

mis să punem în funcțiu
ne, încă de la începutul 
acestei luni, un abataj 
frontal, în stratul 5, e- 
chipat cu susținere și tă
iere mecanizată. Prin a- 
tingerea capacității nor
male la acest abataj și 
prin păstrarea în func
țiune a celorlalte capa
cități de producție ne 
creează toate condițiile 
pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan 
cu 1000 de tone la pro
ducția fizică de cărbune, 
în luna ianuarie. Pentru 

realizarea ritmică a sar
cinilor de plan în primul 
trimestru și de-a lungul 
întregului an 1985 am în
tocmit programe com
plexe de măsuri care vi
zează o justă corelare în
tre ieșirile și intrările în 
funcțiune a capacități
lor de producție. In a- 
c ,t an vom mai pune în 
funcțiune patru abataje 
frontale echipate cu tă-

Gheorghe BOȚEA 

(Continuare in pag. a 2-a)

Pentru realizarea sarci
nilor zilnice de plan de 
către întreprinderile mi
niere din Valea Jiului, una 
dintre condițiile principa
le este asigurarea unui 
număr mediu zilnic de cir
ca 850 de vagoane goale. 
Din acestea, 200 trebuie 
asigurate din descărcări. 
Miercuri, 16 ianuarie, in 
primele ore ale dimineții, 
am purtat o discuție cu 
ing. Victor Iloiu, șeful Re
gulatorului de circulație 
și mișcare Petroșani pe 
tema rulării fondului de 
vagoane de marfă în zona 
complexului C.F.R. din 
municipiul nostru, cate ne 
spunea : „La această oră 
pe secția Livezeni — I.u- 
peni și in complexul CFR 
Petroșani sc află aproxi
mativ 900 de vagoane care 
așteaptă să fie descărcate, 
din care, peste 250 ar pu
tea li reîncărcate cu căr
bune. Dar operațiile de des
cărcare, care trebuie efec
tuate de către întreprinde
rile beneficiare sînt întîr- 
ziate uneori nejustificat 
de mult. In Stația Live
zeni de exemplu, din cele 
198 de vagoane aflate la 
descărcare, 136 sînt încăl
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Cooperativa „Straja“ Lupeni
Argumente pentru 

un loc fruntaș în întrecere
(In pagina a 3-a)

cate cu materiale de cons
trucții pentru șantierele 
A.C.M. Petroșani. Multe 
dintre ele staționează încă 
din decembrie anul trecut, 
fiind adevărate depozite 
pe roți".

Piin telefon am aflat că 
în ziua de 16 ianuarie se 
găsea la descărcat o echipă 
formată din 10 oameni ca
re și-a propus să descarce 
10 vagoane, iar dacă va 
continua în acest ritrfî... 
pînă în martie se vor des
congestiona cele două linii 
caic stau blocate de A.C.M. 
Petroșani.

O altă întreprindere care 
și-a format un astfel de 
depozit pe roți este I.F.A. 
Vîscoza Lupeni care are la 
descărcat 56 de vagoane, 
dintre care 51 încă din a- 
nul trecut și care nu se 
grăbesc să le descarce deși 
în ele se află utilaje, ce
luloză, acid, cărbune, pă- 
cur ă și alte materiale care 
desigur sînt solicitate de 
cei care își desfășoară aici 
activitatea.

B. GHEORGHE

(Continuare in pag. a 2-a)
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Remarcabilă contribuție
->

la pfrfecțimrea tehnicii miniere

PI enara Comitetului

municipal de partid

La începutul acestui an 
a apărut în librării car
tea Utilaje de încărcare 
și transport minier ela
borată de prof. univ. dr. 
in . Ion Marian. Această 
lucrare științifică vine să 
completeze literatura teh
nică minieră de speciali
tate în momentul în care 
industriei extractive și 
celei constructoare de u- 
tilaj minier le revin sar
cini noi, de deosebită im
portanță in asigurarea e- 
conomiei naționale cu 
combustibili și materii 
prime minerale, așa cum 
rezultă din Directivele 
Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist 
Român.

Lucrarea este structu
rată în 19 capitole, fie
care tratînd un anumit 
gen de utilaje, prezen- 
tîndu-se construcția, cal
culul, probleme de ale
gere și exploatare a uti
lajului respectiv. Se pre
zintă tipurile de utilaje 
produse în țară precum 
și altele noi, de fabricație 
străină, ale căror caracte
ristici tehnice sînt pre
zentate tabelar. In intro
ducere sînt prezentate 
condițiile și criteriile de 
care trebuie ținut seama 
la alegerea și proiectarea 
utilajelor de încărcare și 
transport minier.

In primele 6 capitole, 
care ocupă cam o treime 
din volumul lucrării, sînt 
tratate utilajele din ca
tegoria transportoarelor 
folosite în subteran, în

(Urmare din pag. I)

iere și susținere mecaniza
tă, asigurînd pe întregul 
parcurs al anului funcțio
narea neîntreruptă a cel 
puțin șapte astfel de capa- 
ități de producție. Toate 

aceste capacități vor fi 
echipate cu susținere și 
tăiere mecanizată de fa
bricație românească, pu- 
nînd un accent deosebit pe 
cele de Înălțime mare. Prin 
introducerea pe scară largă 
a mecanizării complexe, 
producția extrasă cu astfel 
de utilaje va ajunge la 
82 la sută, iar productivi
tatea muncii in abataje va 
crește cu 500 kg pe post. 
O atenție deosebită vom 
acorda in continuare exe
cutării la timp a lucrărilor 
de deschideri și pregătiri 
pentru a putea crește linia 
de front activă de la 475 
ml, în primul trimestru, la 
720 ml in ti imestrul IV al 
anului. Pentru realizarea 
acestor lucrări au fost re
puse în funcțiune două 
combine de înaintare în 
cărbune și pînă la sfîrșitul 
anului. vom introduce în 
subteran încă două astfel 
de combine. Pentru a stă- 
pîni aceste utilaje moder
ne vom continua într-un 
ritm susținut și în acest 
an calificarea și perfec
ționarea personalului mun
citor. Prin transpunerea 
în viață a tuturor măsuri
lor preconizate, colectivul 
nostru, care este un colec

cariere, la suprafața mi- 
'nei sau în uzinele de 
preparare (transportoare 
cu raclete, transportoare 
cu bandă pe role, cu ban
dă pe suporți rulanți, cu 
bandă pe cabluri trac- 
țioare, cu bandă din plăci 
metalice, . transportoare 
vibrante, elevatoare și 
transportoare elicoidale). 
După instalațiile de scre- 
per, se analizează într-o 
manieră nouă instalațiile 
de transport hidraulic și

Cartea tehnică
pneumatic a rocilor, in- 
sistîndu-se asupra calcu
lului alegerii optime a 
parametrilor acestor ins
talații.

Un spațiu larg este re
zervat echipamentelor de 
transport pe cale ferată 
în subteran și în cariere 
(construcția căii ferate, 
materialul rulant, trac
țiunea cu locomotive- și 
cu cabluri, utilaje folosite 
în stații). Intr-un mod cvr 
totul nou este prezentat 
transportul auto în sub
teran și în cariere, unde 
în afară de căile și uti
lajul folosit se tratează 
și transportul auto com
binat cu alte sisteme prac
ticate în cariere. După u- 
tilajele de încărcare, de 
primire și evacuare a 
materialului încărcat și 
al mașinilor combinate de 
încărcat și transportat se 
face 0 sinteză a sisteme

tiv omogen, este hotărît 
să-și respecte angajamen
tele asumate prin Chema
rea la întrecere adresată 
de întreprinderea noastră 
către toate unitățile de 
extracție a cărbunelui. Ce 
este Chemarea Paroșeniu- 
lui ? Un îndemn spre noi 
succese pentru minerii 
țării.

Constantin MATEI: 2.
Pentru întregul an 1985, 
consiliul oamenilor mun
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Chemarea Paroșeniului
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cii și comisiile pe probleme 
și-au propus să acorde 
o mai mare atenție orga
nizării superioare a pro- 
ducței și a muncii, întă
rind în acest fel autoges- 
tiunea și autoconducerea 
respectînd principiile mun
cii și conducerii colective.

Vom acorda aceeași im
portanță tuturor domeni
ilor de activitate punind 
un accerfi deosebit pe con
trolarea îndeplinirii sar
cinilor de producție, re- 
zervind totodată timpul 
corespunzător pentru în
drumarea și controlarea 
activității din sectoare și 
brigăzi. Se vor lua măsuri 
pentru a asigura în conti
nuare prezența cadrelor 
tehnico-inginerești la toate 

lor ae transport a mate
rialului și personalului. 
Partea finală a lucrării 
tratează probleme de me
canizare pe platformele 
de primire de la suprafa
ța minei, în stațiile de 
silozuri și de expediție, 
în depozite și la halde, 
încheindu-se cu instalații 
de funicular.

Conținutul, nivelul ști
ințific înalt, sistematiza
rea și modul de tratare 
al aspectelor concrete ale 
tehnicii confirmă încă 
odată bogata experiență 
didactică și rezultatele u- 
nei prestigioase și de ex
cepție activități de cerce
tare științifică, ilustrată 
și de cele peste 80 de lu
crări de volum și articole 
de specialitate publicate 
în cei 31 de ani de activi
tate universitară în învă- 
țămîntul superior minier.

Tratatul Utilaje de în
cărcare și transport mi
nier își aduce contribuția 
la introducerea progresu
lui tehnic în industria mi
nieră și extinderea me
canizării operațiilor grele, 
cu volum mare de mun
că, stimulînd creativi
tatea tehnico-științifică a 
specialiștilor din dome
niu. Noua apariție edi
torială este un rod al 
școlii românești de mașini 
și utilaje miniere.

Prof. univ. dr. ing. 
Nicolae ILIAȘ

locurile de muncă pentru 
a ajuta în rezolvarea ope
rativă a problemelor cu
rente și de perspectivă care 
se ivesc. încă din primele 
zile ale acestui an am or
ganizat cursuri de califica
re și perfecționare a per
sonalului pentru a ajunge 
în acest an ca peste 75 la 
sută din personalul mun
citor să aibă o calificare. 
Totodată vom căuta ca 

i forța de muncă pe care o 
avem calificată, să fie re

partizată judicios în toate 
sectoarele de activitate. In 
cadrul acelorași preocu
pări, atît consiliul oameni
lor muncii cit și comisiile 
pe probleme acționează 
cu hotărire pentru îmbu
nătățirea continuă a stării 
disciplinare, pentru redu
cerea numărului de absen
țe nemotivate, condiție de 
bază pentru realizarea 
î itmică a sarcinilor de 
plan pe întregul an 1985.

Ghcorghe GOLIANU : 
3. Condițiile pe care le a- 
vem create pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan 
au determinat organizația 
de sindicat de 
la mina noastră să ini
țieze acțiuni cît mai efi
ciente pentru mobilizarea

(Urmare din pag. I)

municipiului, îndeosebi în 
activitatea de bază, la ex
tracția și prepararea căr
bunelui. Au fost reliefate, 
de asemenea, preocupările 
existente în vederea îm
bunătățirii și perfecționă

(Urmare din pag 1)

• Dare de seamă pri
vind activitatea comisiilor 
de judecată. Alegerea noi
lor comisii de judecată.

In cadrul dezbaterilor 
au luat cuvîntul Iulian 
Costescu, Aurel Bârlea, Io

„Depozitele pe roți trebuie mișcate 
din punctul mort“

(Urmare din pag. 1)

Alte 126 de vagoane sînt 
imobilizate de către între
prinderile miniere Lupeni, 
Uricani, Bărbăteni, Paro- 
șeni, Vulcan și Aninoasa, 
vagoane care au sosit în 
stații de cîteva zile, dar 
care așteaptă să fie descăr
cate. Oare cei din între
prinderile miniere nu știu 
ce înseamnă să duci lipsă 
de vagoane ?

La termocentrala din 

tuturor oamenilor muncii 
la o activitate eficientă. In 
grupele sindicale au fost 
dezbătute cu întregul co
lectiv sarcinile ce ne re
vin în acest an și măsu
rile ce se impun a fi luate 
pentru realizarea lor. O 
atenție deosebită acordăm 
îmbunătățirii stării disci
plinare la toate locurile de 
muncă și de a reduce nu
mărul de absențe nemoti
vate. Pentru colectivul nos
tru o sarcină importantă 
este și aceea de a îmbună
tăți calitatea cărbunelui, 
care în anul trecut a cam 
lăsat de dorit. O altă ac
țiune care stă în perma
nență în atenția noastră 
este și aceea de a acționa 
cu consecvență pentru crea
rea condițiilor optime de 
muncă și viață pentru toți 
cei care își desfășoară ac
tivitatea la mina Paroșeni 
In acest an, oamenii mun
cii vor beneficia de peste 
5U0 de bilete de odihnă și 
tratament în stațiunile bal- 
neo-climaterice.

Pe lingă aceste acțiuni 
vom aplica în continuare 
cu consecvență cele mai 
valoroase inițiative mun
citorești cum sînt „Brigada 
Înaltei răspunderi munci
torești", „Judecata munci
torească", „Contul colector 
de economii al sectorului" 
și altele, care să vină în 
sprijinul producției pen
tru a ne realiza integral 
sarcinile prevăzute pentru 
acest an. 

rii muncii de partid, a ac
tivității politico-ideologice, 
de formare a omului nou, 
și dezvoltare a conștiinței 
socialiste, pentru ridicarea 
întregii vieți politice, eco
nomice și sociale pe noi 
trepte calitative și de efi
ciență.

Sesiunea Consiliului 
popular municipal

sif Kelemen, Mihail Bă- 
nacu, Aurora Domșa, Miron 
Șerb, Alexandru Todor, Ion 
Lăsat.

Documentele aflate la or- 
ordinea de zi au fost a- 
probate în unanimitate, 
particip înții la dezbateri 
expr imîndu-și hotărîrea de

Paroșeni și preparația Co- 
roești așteaptă, încă din 
10 ianuarie, nici mai mult 
nici mai puțin decît... 174 
de vagoane încărcate eu 
cărbune.

Pe lingă întreprinderile 
amintite mai sînt o seamă 
de unități economice cum 
sînt cele aparținînd Direc
ției comerciale, IPSRUEEM, 
IUMP, Baza de aprovizio
nare a CMVJ ș.a. care nu 
acordă atenția cuvenită 
descărcării operative a va
goanelor. Trebuie să se în
țeleagă că numai descăr
carea operativă a vagoane
lor poate asigura trans
portarea în termenul util 
a cărbunelui necesar ter
mocentralelor și cocseri- 
ilor din țară. Nu trebuie 
pierdut din vedere nici 
faptul că staționarea înde
lungată duce la cheltuieli 
neeconomicoase, la scăde
rea eficienței economice a 
întreprinderilor.

Despre dificultățile pe 
care le creează Regulato
rului de circulație și mișca
re, inginerul Victor Iloiu 
preciza : „Datorită stațio
nărilor mari, rulajul vago
nului de marfă a fost de
pășit in perioada 1—15 ia
nuarie cu 32 la sută (de la 
0,7 zile s-a ajuns la 0,93

Un atractiv concurs de schi
Duminică, 20 ianuarie, pe pîrtiile de schi din i 

■■ masivuf Paring, este programat un atractiv concurs, i 
■ deschis tuturor amatorilor sporturilor de iarnă. Este ș 
i vorba de concursul dotat cu „Cupa telescaurt", a- ; 
i juris la cea dc-a IV-a ediție. Informăm pe cei ce I 
j doresc să urce în- Paring că, prin grija conducerii 1 
j întreprinderii de gospodărie comunală și locativă i 
1 Petroșani, zilnic, îucepînd de la ora 8 dimineața, din ' 
i stația de autobuze de lingă piața agroalimentară ! 
î pleacă în cursă spre telescaun din două în două 
i ore, o autodubă care circulă pînă la ora 16. Dumi- i 
i nică vor fi puse la dispoziția turiștilor pe distanța i 
:i Petroșani — telescaun două ăutobuze începînd cu : 
î ora 8. Instalația telescaunului va funcționa zilnic 
i normal, între orele 9—16.

Concursul dotat cu „Cupa telescaun", unul din i 
î cele mai atractive din cadrul sezonului de iarnă, i 
i se va desfășura în pocnită din fata cabanei I.E.F.S. 
I (v.s.)

Plenara a adoptat in tl- 
nanimitate măsurile pre
văzute in vederea înfăptui
rii exemplare a sarcinilor 
și obiectivelor ce decurg 
din hotărîrile istorice ale 
Congresului al XIII-lea al 
partidului.

a contribui împreună ru 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului, în spiritul 
documentelor și hotărîri- 
lor Congresului al XIII-lea 
al partidului, la înfăptui
rea obiectivelor de dezvol
tare economică și socială a 
municipiului în acest ultim 
an al cincinalului.

zile pe x agon), iar timpul 
destinat pentru încărcare 
și descărcare a fost depă
șit în medie cu aproape 6 
ore. Prin blocarea unor 
linii cu astfel de vagoane 
trebuie să se recurgă Ia 
manevre suplimentare, ma
nevre care duc la consuni 
inutil de combustibil. Tot
odată, conform legii tre
buie să trecem la oprirea 
încărcări Io” de la între
prinderile furnizoare cre- 
îndu-le și acestora greutăți 
in realizarea ritmică a sar
cinilor de plan“.

In actualele condiții de 
iarnă grea, cînd industria 
țâ*rii are nevoie acută de 
cărbune pentru producerea 
energiei electrice și a coc
sului, ASIGURAREA O- 
PERATIVA A CELOR 850 
DE VAGOANE ZILNIC 
CONSTITUIE O CERIN
ȚA MAJORA PENTRU 
BUNA DESFĂȘURARE A 
activității economi
ce IN MUNICIPIUL 
NOSTRU, iar dacă din 
descărcările zilnice nu sînt 
asigurate cel puțin 150— 
200 de vagoane pentru căr
bune^ atunci acesta rămîne 
blocat în silozurile mine
lor și preparațiilor, cu tot 
efortul depus de mineri 
pentru creșterea produc
ției de cărbune.

„Ziarele 
mijloace im- 

Și 
Și

I
I
I

pattid", editată de secția 
de propagandă a Comite
tului județean de partid. 
Un număr cu un sumar bo
gat consacrat perfecționă
rii muncii organizatorice 
și de propagandă pentru 
realizarea exemplară a sar
cinilor pe 1985 — ultimul 
an al cincinalului actual.

tinerii pe tema : 
și revistele 
portante de informare 
culturalizare", precum 
acțiunea propusă pentru 
următoarea seară de dis
cotecă — concursul „Cine 
știe, cîștigă" pe tema de

• O NOUA FRTZERIE 
moderna se deschide la 
Petrila, la parterul blocu
lui 36/C din cartierul 7 
Noiembrie. După cum ne 
informează conducerea co
operativei „Unirea", noua 
unitate va fi una dintre 
cele mai bine dotate și se' cultură generală și a com- 
va deschide luni, 21 ia
nuarie.

• EDUCAREA MULTI
LATERALA a tineretului 
constituie un obiectiv cons
tant al serilor distractive 
organizate la clubul sindi
catelor din Lupeni. Dova
dă — un recent dialog cu

portamentului civilizat.
• SABIA LUI DAMO

CLES. De pe terasele mul
tor blocuri din cartierul 
„Carpați" sloiurile dc ghea
ță s-au lungit la cite 1—2 
in. Atîrnă amenințător, 
ca... sabia lui Damocles 
de-asupra capetelor trecă

torilor. Drept pentru care 
aviz... trecătorilor.

• DE CITEVA ZILE, ne 
informează conducerea clu
bului, echipa divizionară 
A „Jiul" Petroșani a în
ceput pregătirile pentru 
returul campionatului sub 
îndrumarea noului cuplu 
de antrenori — Viorel Ma- 
teianu și Iosif Cavai. Pen
tru ca pregătirea să fie cît 
mai eficientă, s-a renunțat 
la cantonamentul de la 
Băile llerculane. (T.S.)

• PROGRAM de iarnă 
la filiala O.J.T. In cadrul 
măsurilor întreprinse pen

programe- 
comerciale 

pentru a 
lumina zi

tru schimbarea 
lor unităților 
și de prestații 
lucra numai pe 
lei, și-a modificat progra
mul de funcționare și fi
liala municipală O.J.T. Pe
troșani. Filiala este deschi
să între orele 8—16,30.

• ULTIMELE ZILE de 
vacanță prilejuiesc Casei 
de cultură o invitație la 
dans și voie bună pentru 
toți liceenii. Serile cultu
ral-educative de sîmbătă 
și duminică ne anunță a 
fi pline de surprize muzi
cale și nemuzicale, ceea

ce ne face și pe noi să fim 
curioși. (Al. II.)

• IN COMUNA ANI
NOASA a fost dată in 
losință o sală de sport, 
ceasta este destinată 
trenamentelor pentru 
curi sportive, inclusiv tirul 
cu arcul, făcînd parte din 
dotările care întregesc zona 
de agrement a comunei. 
(V.S.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

fo-
A-

an-
jo-

I



INt'Kl, 18 I \M \R1I 1985 Steagul roșu 3

Cooperativa „S TR A J A“ Lupeni
*~~~~~*~~~~TT~w~~-TrrrgTW»rrrTwr«wrmMrTW-BTrri»WM»rii>ii———w—mwiiwmi —»l.—.~Ji mn— »n< wwnrrni—Mmirre MBfckntea*)'v—ă'a-’jw:

ARGUMENTE PENTRU
UN LOC FRUNTAȘ ÎN ÎNTRECERE

Vom înfăptui sarcinile actualului cincinal
mai devreme 1cu două luni

Rentabilitatea — coisiama preocupărilor noastre
Am Încheiat anul 1984 

cu rezultate bune la toți 
indicatorii, planul anual 
fiind realizat integral în
că de la începutul lunii 
decembrie, fapt ce ne-a 
permis ca pînă în ultima 
zi a anului să 
obținerea unei 
suplimentare de peste 5.7 
milioane lei, cu 
la prbducția netă, 
zat pe seama depășirii la 
producția marfă și a eco
nomiilor la cheltuielile 
materiale, de peste 4,5 
milioane 
nul 1984 
membrii 
„Straja" 
fructuos 
vește succesele de 
ducție, ci putem 
că a fost unul dintre anii 
cei mai buni pentru noi 
și asta sub toate aspec
tele. O privire de ansam
blu asupra amploarei 
pe care a cunoscut-o ac
tivitatea noastră ne re-

raportăm 
producții

un spor 
reali-

lei. De fapt, a- 
a fost pentru 

Cooperativei 
nu numai un an 
în ceea ce pri- 

pro- 
spune

levă numai lucruri dem
ne de laudă: volumul pla
nului anual al cooperati
vei depășește 56 milioane 
lei, au crescut și s-au 
diversificat prestările de 
servicii către populație, 
numărul activităților pe 
care le prestăm depășind

tivitate, munca noastră 
desfășurîndu-se acum în 
condiții de dotare și spa
ții dintre cele mai bune, 
concomitent cu o amplă 
activitate de perfecțio
nare a pregătirii profe
sionale a > "personalului 
muncitor și de conducere,

cinalului să ne situăm 
printre unitățile de pro
fil fruntașe din țară. De
altfel, in acest sens, an
gajamentul nostru, al tu
turor membrilor coope
ratori este să ne realizăm 
sarcinile actualului 
cinai cu două luni 
devreme, creind în
fel premise certe pentru 
îndeplinirea exemplară a 

ce ne revin 
1986— 
astfel,

cin
ului 

acest

OBIECTIV MOBILIZATOR IN MUNCA -

120 de servicii puse 4a 
dispoziția cetățenilor; in
dustria mică a cunoscut, 
de asemenea, o dezvolta
re fără precedent, volu
mul de producție realizat 
fiind de peste 50 la sută 
din volumul total al pro
ducției cooperativei. Tot 
în anul 1984 — anul Con
gresului al XllI-lea al 
partidului, cooperativa 
noastră a primit atit în 
orașul Vulcan cît și în 
Lupeni noi spații de ac-

atit în cadrul cooperati
vei, cît și în școlile de 
specialitate ale UCECOM.

Ne aflăm, acum, la în
ceputul unui nou an de 
muncă, ultimul din cinci-' 
naiul actual, an în care 
va trebui să ne mobilizăm 
în mod exemplar pentru 
ca rezultatele bune do- 
bîndite in primii patru 
ani ai cincinalului să fie 
susținute și în 1985 
succese la fel de 
în toate activitățile, 
fel îneît; la sfîrșitul

de 
mari.
ast
ei n-

sarcinilor 
pentru cincinalul 
1990. Răspundem 
prin fapte, înflăcăralei 
chemări adresată de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la înalta 
tribună a forumului co
muniștilor de a nu pre
cupeți nici un efort pen
tru ridicarea României 
pe o nouă treaptă de pro
gres și civilizație.

Constantin ADAMUȚ, 
președintele Cooperativei 

„Straja" Lupeni 
___________ • J

Anul 1984 
noi anul cel 
din întreaga 
cooperativei, 
registrînd cel 
nivel. De 
înregistrat ia finele 
a fost de 5 988 mii 
producția marfă, de peste 
25u0 mii lei la producția 
netă și de peste 400 mii 
lei la beneficii, in timp 

cheltuielile materiale

a fost pentru 
mai fructuos 
existență a 
producția în- 
mai 

exemplu.
înalt 

plusul 
anului 
lei la

te
au scăzut cu 20 lei la 1000 
lei producție marfă. Toate 
a< este rezultate s-au obți
nut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, mem
brii noștri cooperatori mo- 
bilizîndu-se exemplar pen
tru asigurarea condițiilor 
de eficiență și rentabilita
te. Totodată, o atenție

spori. a fost acordată va
lorificării judicioase a ma
teriilor prime și materia
lelor. utilizării pe scară 
largă a materialelor refo- 
losibile și recuperabile, ca
pitol unde înregistrăm suc
cese notabile in anul la 
care ne referim. Avind în 
vedere rezultatele obținu
te, putem aprecia că aces
tea constituie baza temei- 

anului 
care sîntem 

îmbunătățim 
noastră, 

activi- 
un

ren- 
celui

nică a producției 
1985, an in 
hotărîți sa 
substanțial munca
pentru ca întreaga 
late să se situeze la 
nivel de eficiență și 
labilitate 
din

superior 
anul trecut.
Koza ISTRA TI

contabil șef

Pagină realizată dc Fruntașii !
Gheorghe CHIRVAS \

Foto: Al. TĂTAR

Și pe linia productivității muncii s-au 
înregistrat în anul trecut succese deose
bite. In anul 1985 productivitatea 
muncii va trebui să crească cu 16,8 la 
sută față de nivelul anului 1984, cu un 
spor de producție aferent de 
Iei. Aceasta se 
seama aplicării 
ganizatorice și 
progresului 
impulsionarea activității 
servicii, pentru diversificarea 
a producției se vor crea noi 
prestatoare, se vor introduce în fabrica
ție noi modele. Pentru ca toate aceste 
măsuri să fie materializate vom acorda

Succese $s cerințe
o mai mare atenție activității de inves
tiții, în scopul creării de noi spații 
producție, precum și a dotării și autodo- 
tării secțiilor cu mașini și utilaje de ma
re productivitate. Totodată, vom spori 
preocupările pentru intensificarea activi
tății de autodotare, în special, în cadrul 
contractelor de colaborare cu Baza de a- 
provizionare a C.M.V.J. Petroșani, pentru 
asigurarea unor necesități ale întreprin
derilor miniere. Vom asimila în pioduc- 
ție noi S.D.V.-uri, noi instalații, alte pro
duse.

8 100 000 
va realiza în special pe 
unor măsuri tehnico-or- 
pe seama introducerii 
tehnic. Pentru 

prestatoare de 
continuă 
activități

Gh CIOBANU, 
vicepreședintele cooperații ei

t

de r

I

i

i

Măiestrie 
profesională 
Deși pînă nu demult

;cția croitorie bărbați
mcționa intr-un spațiu nu 

larg, realizările sec- 
conduse de mais- 
Constantin Bolosin 
destul de ridicate, 

puțină vreme, 
a primit un spațiu 

ou, modern. Mașinile de 
usut au fost modernizate, 
robilierul este nou, spațiul 
ste îndestulător, iar clien- 
rla nu numai că s-a men- 
inut, dar a și sporit în 
iod considerabil, promp- 
tudinea cu care lucrătorii 
îcției execută comenzile, 
alitatea execuției și diver- 
itatea producției fiind de 
ipt elementele ce carac- 
rrizează o activitate îm- 
insă pînă la cele- mai 
îalte cote ale măiestriei 
rofesionale. Și 
alitatea este 
sențială a obținerii 
Amenzi suficiente 
arii planului secția 
>rie bărbați nu numai că 
-a realizat inJicatorii pe 
nul 1984, dar a înregistrat 
i substanțiale depășiri, vo- 
îmul producției ajungînd 
înă la 50 mii lei pe lună, 
eși în cadrul secției nu 
urează decît 15 lucrători, 
'ar pasiunea, dăruirea și 
iteresul lor pentru lucrul 
e calitate sînt cunoscute 

apreciate de multă vre- 
le, lucrătorii secției fiind 
ipabili să execute orice 
■1 de comandă, indiferent 
e gradul de dificultate.

rea 
ei 
-ui' 
rau 
'e 
>cția

cum 
condiția 

de 
reali- 
croi-

Concurență familială
Așa am putea numi per

manenta întrecere 
cele două 
chinărie 
— cea din 
de Costică 
din Vulcan, condusă 
fratele său, 
Amîndouă secțiile sînt frun
tașe și amîndoi șefii de u- 
nitate sînt meseriași des
toinici, care au făcut ca 
meseria de marochiner, 
simțul estetic și talentul 
în conceperea modelelor să 
se , materializeze în produ
se de înaltă calitate și di
versitate. De exemplu sec
ția din Lupeni realizează

dintre 
secții de maro- 
ale cooperativei 
Lupeni condusă 
Tolea și cea 

de 
Petrică Tolea.

1500—1600 bucăți de arti
cole de marochinărie pe 
lună. Secția din Vulcan, nu 
este mai prejos în acest 
sens, acordind o mare 
tenție diversificării și 
noirii producției. In anul 
1984 au fost introduse în 
fabricație peste 30 de pro
duse noi. De remarcat că 
ambele secții lucrează pe 
bază de contracte ferme cu 
diferite întreprinderi 
merciale din țară.

1

Diversitate și calitate
Pe Sili ia Doscciuc o vezi ziua întreagă stind 

deasupra mesei de croit. Cu mintea concepe, cu mîi- 
nile măsoară, taie, modelează. Fiecare produs tre
buie să aibă alt model. Clientele, de cele mai ’multe 
ori sînt, și pe bună dreptate, pretențioase : nimeni 
să nu mai aibă așa ceva. Un lucru destul de com
plicat. dar căruia șefa secției croitorie femei i-a gă
sit rezolvarea: creația. Da, creația de modele, de 
rochii, de fuste, de paltoane, de tot ceea ce consti
tuie obiectul producției secției. Și, astfel, numărul 
de modele produs de cele 10 lucrătoare ale 
prin priceperea, talentul și interesul șefei a 
la peste 65. Despre calitatea lor se pot spune numai 
cuvinte de laudă. Nu există încă reclamații pe 
dresa secției, căci nu numai șefa este o meseriașă 
desăvîrșită, ci și cele 10 lucrătoare, a căror profe- 
sionalitate a fost probată de nenumărate ori. Gheor- 
ghița Brezoianu, 
Maria Pecer și Violeta 
dintre lucrătoarele ce țin ștacheta productivității și 
calității cit mai sus.

Maria Caragea, Minodora
Petruse sînt doar

E

j

I

t 
!

j

i

secției, 
ajuns

a-

Și mo, 
citeva

Ii vedem mereu la 
cit. De fiecare dată 
fruntea acțiunilor. De 
care dată sînt evidențiați, 
sînt considerați, datorită 
faptelor, fruntași. E greu 
să alegi între ei, deși Edith 
Damian, Violeta 
Petre Abraham, 
Anghelina, Petru 

‘ și alții reușesc de
dată să fie mai în frunte, 
cu toate că efortul lor e 
același, adică maxim. Fie 
că lucrează în industria 
mică, fie că lucrează 
prestările de servicii, 
comuniștii, știu să-și
mereu datoria. In jurul lor. 
există mereu acea emula
ție creatoare, mobilizatoa
re. Unde acționează 
munca se face altfel, 
bine, mai de calitate.

Cu ei ne mîndrim și-i 
mim simplu: Fruntașii

lu- 
în 

fie-

Drăghici,
V asilica

Imbre, 
fiecare

în 
ei, 

faca

Irina HEGHEDUȘ, 
secretar al comitetului 

partid

ei, 
mai

nu-
i

de

Motoare redate producției
Din întregul volum de 

producție al cooperativei, 
peste 
lizat 
care 
rasul 
tr-o valorificare optimă a 
tuturor resurselor și mai 
ales a priceperii bobina
torilor s-au înregistrat re
zultate dintre cele mai 
frumoase. Meseriași pri- 
cepuți, bobinatorii au a- 
similat în procesul de 
producție pentru rebobi- 
nat peste 200 motoare de 
toate tipurile și 
siunile.

De la motorul 
putere de cîțiva 
pînă la motorul

40 la sută este rea- 
de secția bobinăj, 
funcționează în o- 
Vulcan. Aici, prin-

dimen-

mic cu 
wați și 
de sute

de cai putere, de mari 
dimensiuni, meseriașii 
harnici ai secției au reu
șit să redea circuitului 
productiv orice tip de 
motor care a fost supus 
reparării. Datorită stră- . 
daniilor depuse, în spe- ) 
cial de șeful secției A. I 
Cristea, de ceilalți lucră- ! 
tori, comenzile pentru re- i 
bobinarea motoarelor de- | 
fecte sînt făcute de în- 1 
treprinderi colaboratoa- ? 
re din întreaga țară, ves- ) 
tea despre meseriașii bo- | 
bina tori ai cooperativei 1 
răspîndindu-se în marea \ 
majoritate a județelor ( 
țării. (

de modele, de 
sacoșe, port- 
portofele, 
din piele etc, cu

peste 60 
genți, 
chei, 
cordoane 
un volum dc producție de

In secția Mecanică 27 
e greu să singularizezi o 
activitate ca fiind predo
minantă: „Facem de toa
te", vorba șefului de uni
tate Petre Căldărar, își 
găsește cum nu se poate 
mai bine concretizarea 
în produsele executate. 
Secție fruntașă a coopera
tivei, secția de confecții 
metalice se înscrie prin 
rezultatele obținute prin
tre cele mai rentabile sec-

ții ale industriei mici. 
Un loc aparte în volumul 
producției îl ocupă cola
borarea cu întreprinde
rile miniere, în cadrul că
reia fabricarea unor pro
duse necesare activității 
din subteran (în special 
plasă metalică pentru sus
ținere și asigurarea 
curității muncii) se
tuează în prim planul 
preocupărilor. Tot 
promovarea noului a de-

so
si

aici

venit o problemă cu pre
tenții de generalizare, di
feritele raționalizări și 
inovații ale lucrătorilor 
sporind în mod substan
țial productivitatea mun
cii. Sudorii, lăcătușii, 
strungarii, frezori for
mează în cadrul secției 
un colectiv bine închegat, 
un colectiv destoinic ale 
cărui rezultate se înscriu 
la loc de cinste între suc
cesele anului 1984 reali
zate de cooperativă.

’ i
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FILME
Acțiuni în favoarea păcii, 

pentru dezarmare nucleară
STOCKHOLM 17 (Ager

pres). Intr-o declarație pu
blicată de ziarul „Svenska 
Dagbladet", șefa delegației 
Suediei la Conferința pen
tru dezarmare de la Gene
va, May-Britt Teorin, a 
subliniat că una din cele 
mai urgente probleme cu 
care este confruntată ome
nii ea contemporană o cons
tituie eliminarea perico
lului nuclear. Ea a arătat 
că în prezent pe planeta 
noastră s-au acumulat sto
curi colosale de arme de 
distrugere în masă, care 
reprezintă o amenințare 
fără precedent pentru în
săși existența omenirii, A 
sosit timpul, a declarat șe
fa delegației suedeze, să fie 
stopat acest proces irațio
nal. Un pas de cea mai 
mare importanță în a- 
ceastă direcție l-ar consti
tui înghețarea arsenalelor 
nucleare existente. In con
tinuare, s-a relevat că o 
atare măsură se cere ur
mată de măsuri concrete 
în direcția încetării cerce
tării, experimentării, pro
ducției și instalării de ar
me nucleare, obiectivul fi
nal fiind reducerea și eli
minarea totală a armamen
tului nuclear.

După cum ne comunică 
Institutul de meteorologie 
și de hidrologie, în interva
lul 18—21 ianuarie a.c., în 
țară vremea va fi în gene
ral umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Precipitații 
locale sub formă de nin
soare vor cădea în toate 
regiunile, izolat spre sfîr
șitul intervalului. In sudul 
țării, ninsorile se pot trans
forma în lapoviță și ploaie, 
favorizînd producerea po
leiului. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu inten
sificări locale de scurtă 
durată. Temperatura aeru
lui va fi în creștere, valo
rile minime vor fi cuprin
se între minus 16 și minus 
6 grade, local mai coborîte 
în nordul și centrul țării 
în primele nopți, iar cele 
maxime între minus 8 și

BRUXELLES 17 (Ager
pres). Majoritatea belgie
nilor nu doresc amplasarea 
pe teritoriul țării lor - a 
rachetelor nucleare ame
ricane cu rază medie de 
acțiune, se arată în decla
rația dată publicității de 
Comitetul flamand de ac
țiuni împotriva armei ato
mice. După cum se știe, la 
sfîrșitul lunii noiembrie, 
guvernul belgian a amînat 
pentru primul trimestru al 
anului 1985 adoptarea de
ciziei privind amplasarea 
rachetelor „Cruise*- în 
Belgia.

Comentînd acest fapt, 
Partidul ecologiștilor fla
manzi a subliniat că hotă- 
rîrea privind rachetele nu 
trebuie luată fără consim- 
țămîntul populației țării. 
De asemenea, recent la 
Bruxelles s-a anunțat că 
în luna februarie în Bel
gia se va desfășura — la 
chemarea organizațiilor 
pentru pace din această ța
ră — un marș de protest 
împotriva rachetelor nu
cleare.

&
Și presa din alte țări oc

cidentale ilustrează protes
tul populației belgiene îm
potriva amplasării de ra
chete nucleare în această

Rigorile 
plus 2 grade, mai coborîte 
în centrul țării. Local, se 
va semnala ceață și chi
ciură.

La București vremea va 
fi în general umedă, cu 
cerul mai mult acoperit. 
Va ninge, iar vîntul va su
fla moderat. Temperatura 
aerului în creștere ușoară. 
Valorile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și 
minus 4 grade, mai cobo
rîte în primele nopți, lai
cele maxime între minus 
4 și zero grade. Se va sem

nala ceață și chiciură.
Frigul cvasipolar care 

bîntuie în Europa continuă 
să producă victime, în 
special în țările din sudul 
continentului, puțin sau 
slab echipate pentru a în
frunta rigorile unei ierni 

țară. Astfel, „Financial 
Times" scrie că în parla
mentul belgian există o a- 
devărată „opoziție" față 
de amplasarea de rachete 
nucleare, iar majoritatea 
populației se pronunță îm
potriva acestor planuri pe
riculoase. De asemenea, 
ziarul francez „L’Humanite" 
scrie că greutățile întîmpi- 
nate de S.U.A. in amplasa
rea rachetelor „Cruise" în 
Belgia atestă eficiența o- 
poziției maselor populare 
din această țară față de 
cursa înarmărilor nucleare.

LOME 17 (Agerpres). La 
Lome, capitala Republicii 
Togoleze, se desfășoară lu
crările unui seminar in
ternațional consacrat păcii 
și drepturilor fundamenta
le ale omului, informează 
agenția togoleză de presă 
ATOP.

In cuvîntul inaugural, 
Yao Kunale Eklo, secretar 
administrativ al Partidului 
Adunarea Poporului To- 
golez, a lansat un apel 
la mobilizarea tuturor for
țelor democratice pentru a 
asigura triumful păcii în 
lume, obiectiv legat indes
tructibil de respectarea 
drepturilor umane funda
mentale.

iernii în lume
excesive, relatează agenția 
France Presse.

In Franța, la bilanțul 
morților s-au adăugat, marți 
și miercuri, încă cinci, spo
rind la 131 numărul victi
melor frigului de la înce
putul anului, ceea ce re
prezintă aproximativ două 
treimi din victimele între
gului continent.

Spania, Grecia, Italia 
sau Portugalia plătesc și 
ele tribut frigului. In Spa
nia, unde nordul teritoriu
lui este cvasiparalizat, nu
mărul morților a ajuns la 
34. In Grecia s-au înregis
trat 14 victime, iar în Por
tugalia 6. Asupra nordului 
Italiei, unde bilanțul este 
de zeci de morți, s-a abă
tut un nou val de frig. In 
Austria de pe urma geru
lui au pierit 19 persoane.

Declarația noului președinte al Consiliului 
Ministerial al Pieței comune

STRASBOURG 17 (Ager
pres). In cuvîntarea rostită 
în Parlamentul vest-euro- 
pean — organ consultativ 
al CEE cu prilejul preluă
rii mandatului de președin
te al Consiliului Ministe
rial al Pieței comune pen
tru următoarele șase luni, 
ministrul afacerilor exter
ne al Italiei, Giulio An
dreotti, a declarat că „cei 
zece" trebuie să facă pro
puneri în direcția păcii și 
dialogului.

In ce privește probleme
le comunitare Giulio An
dreotti a formulat o serie

Protest împotriva inegalităților și 
discriminării rasiale

PRETORIA 17 (Agerpres). 
Boicotarea cursurilor ca 
formă de protest împotri
va inegalităților și discri
minării rasiale din siste
mul de învățămînt conti
nuă pe întreg teritoriul 
Republicii Sud-Africane, 
transmite agenția Reuter. 
La o săptămînă după în
ceperea unui nou semestru, 
boicotul este total în nu
meroase școli din provin
cia Cape. La această ac

Cifrele oficiale privind nu
mărul victimelor nu sînt 
încă disponibile în Marea 
Britanie, unde temperatu
rile scăzute se înregistrea
ză mai ales în regiunile din 
sud (minus 10 grade Cel
sius la Brighton).

In Elveția, unde frigul 
a provocat moartea a trei 
persoane, temperaturile 
medii continuă să oscileze 
între minus 10 și minus 12 
grade Celsius în zonele 
de cîmpie, dar cea mai 
scăzută temperatură — mi
nus 42 de grade — s-a în
registrat în munții Alpi și 
Jura.

Activitatea economică 
este serios perturbată în 
mai multe țări. Traficul 
fluvial este blocat în mare 
parte în Belgia, Franța și 
R.F. Germania. Agricultura 

de sugestii susceptibile — 
în opinia sa — să contri
buie Ia depășirea actualu
lui impas prin care trece 
Piața comună. In esență, 
vorbitorul a propus orga
nizarea unei conferințe in- 
terguvernamentale a „ce
lor zece", care să redefi- 
nească tratatele CEE și să 
soluționeze criza bugetară 
cu care aceasta se confrun
tă. In prezent, Piața co
mună este lipsită de buget, 
întrucît Parlamentul de la 
Strasbourg l-a respins în 
forma avansată de către 
miniștrii de resort.

țiune participă și mii de 
elevi de culoare din aglo
merarea urbană Sebokeng, 
unde a avut loc o puterni
că demonstrație antia- 
partheid la care au luat 
parte peste 1000 persoane. 
Forțele polițienești sud- 
africane au intervenit cu 
brutalitate pentru disper
sarea manifestanților, fă- 
cînd uz de grenade cu ga
ze lacrimogene.

și aprovizionarea cu fructe 
și legume sînt sectoarele 
cel mai greu afectate. Ast
fel, agricultura spaniolă 
a fost lovită din plin de va
lul de frig, pagubele ma
teriale fiind estimate la 
1,5 miliarde franci francezi 
numai în provincia Valen
cia. Daune materiale s-au 
înregistrat, de asemenea, 
în Portugalia și Italia. O 
penurie de legume amenin
ță Marea Britanie, unde 
prețurile unor produse au 
crescut vertiginos.

Există temeri că gerul 
va distruge o parte din 
culturile agricole. Prețurile 
cresc, de asemenea, în Bel
gia, iar în R.F. Germania 
piețele de legume și fruc
te din orașe sînt goale.

(Agerpres)

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Lupii mărilor ; 
Unirea: Miezul fierbinte 
al pîinii; Parîngul : Glis- 
sando, I-II.

LONEA: Yankeii, I-II.
LUPENI — Cultural s 

Moara lui Călifar.
URICANI: Scopul scuză 

mijloacele.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" — se
diu, Videotecă, orele 16 
și 18,30.

TV
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 File din cronica u- 

nirii în teatrul ro
mânesc.

21.20 Cadran mondial.
21,40 Doina mea pe co- 

dru-i scrisă (color). 
Muzică populară.

21,50 Telejurnal (pc).

Mica publicitate
Vind convenabil mobi

lă sufragerie, stare perfec
tă. Informații telefon 41565. 
(3188)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Basarabes- 
cu Marian, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani. 
II declar nul. (3184)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jura 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(3185)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
4379 și carnet de student 
pe numele Catan Mihnea, 
eliberate de Institutul . de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (3186)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tur- 
neanu Ilie, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(3187)

Jenica, soție, Horia și 
Marcel fii, și rudele, a- 
duc mulțumiri celor care 
au participat prin pre
zență și flori la încer
carea grea suferită de 
pierderea scumpului 
nostru

Prof.
PRICOP CONSTANTIN

Duminică, 20 ianuarie

12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de ghioz
dan: Robinson Crusoe. 
Episodul 3. (color).

12,40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc. Muzi
că populară (color).

Pentru o cauză dreap-
tă (color).

21,50 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra-
mului.

13,00 Album duminical 
(parțial color).

— Ritm și melodie cu 
formația condusă de 
Ștefan Petre.

— Cîntec pentru Unire. 
Moment de poezie și 
muzică.

— Zboară cîntec peste 
țară. Muzică popu
lară.

— O inimă bate pentru 
noi. Moment poetic.

— Telesport.
•— Cascadorii rîsului.
— Meridianele cîntecu-

Luni, 21 ianuarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Actualitatea în eco
nomie. 1985 — prag 
între cincinale.

20,35 Tezaur folcloric (co
lor).

■— Hora — simbol al U- 
nirii.

nației. Premieră pe 
țară (color).

21,35 Dialogul faptelor. Re
portaj.

21,50 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra
mului.

Miercuri, 23 ianuarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

21,50 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra
mului.

Joi, 24 ianuarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Unitatea — o idee 
forță ce străbate is
toria poporului ro
mân (color).

PROGRAMUL
20,55 Roman foileton. Mar

— Rapsodii de iarnă
(11). rzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzz/*

co Polo. Ultimul epi
sod (color).

21,35 Orizont lehnico-știin-

lui.
— Secvența

torului.
15,00 închiderea 

mului.
19,00 Telejurnal 

color).
19,20 Cîntarea 

(color).

telespecta-

progra-

(parțial

României

țific.
21,50 Telejurnal 

color).
(parțial

22,00 Închiderea 
mului.

progra-

20,00 Telecinemateca. Do
sarele ecranului.

Marți, 22 ianuarie

22,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Actualitatea în eco
nomie. 1985 — Prag 
între cincinale.

20,30 Teatru TV. Voința

20,20 Tribuna TV.
Din gîndirea social- 
politică a secretaru
lui general al Parti
dului Comunist Ro
mân — tovarășul 
Nicolae Ceausescu.
Socialismul — socie
tate a dreptății și e- 
chității sociale.

20,40 Film artistic. Acolo 
unde cerul întîlnește 
pămîntul.
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor americane.

TV
20,40 Cîntec pentru Unire. 

Spectacol muzical- 
coregrafic (color).

21,20 Magistrale ale socia
lismului. Cetățile cul
turii.
Documentar artistic, 
(color).

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

22,00 închiderea 
mului.

progra-

Vineri, 25 ianuarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.20 Epoca Ceaușescu — 
epoca progresului 
multilateral al Româ
niei (color).

20,45 Sub semnul epocii 
Ceaușescu. Frumoșii 
ani ai tinereții noas
tre. Spectacol muzi- 
cal-literar (color).

21,05 Cadran mondial. To
varășul Nicolae 
Ceaușescu strălucit 
strateg al păcii, al 
dezarmării, al cola
borării internaționa
le (color).

21,25 Cîntecul și poezia 
acestor ani eroici (co
lor).

21,50 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra
mului.

Sîmbătă, 26 ianuarie

13,00 Telex.
13,05 Celui ce în fruntea 

țării e o rază.
Cîntece patriotice și 
revoluționare inter
pretate de corul și 
orchestra Radiote- 
leviziunii (color).

13.20 La sfîrșit de săptă
mînă (color).

— Muzică populară de

pe întreg cuprinsul ță
rii.

— Marile momente ale 
baletului.

— Ctitor de țară nouă 
Moment poetic.

— Tot ce are țara mai 
frumos. Oameni, lo
curi, fapte. Reportaj.

— Melodii îndrăgite.
— „Bucuria oamenilor 

de pe aceste melea
guri". Reportaj.

— Un cîntec, o floare. 
Melodii de muzică u~

14,45
15,00

19,00

19,20

19,50

romanească.șoară 
Săptămînă 
închiderea 
mului.
Telejurnal 
color).
Marele erou 
popor eroic, 
mentar 
Omagiu
rului iubit.

politică, 
progra-

(parțial

al unui 
Docu- 

(color).
conducăto-

Spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic (co
lor).

2o,50 Din toată inima, un 
cîntec.
Melodii îndrăgite, 
romanțe, cîntece de 
neuitat (color).

21,45 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra
mului.
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