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MINERI, ORGANIZATORI Al PRODUCȚIEI 
DIN SUBTERAN!

Patria vă cheamă să ridicați la cote superioare rodnicia 

muncii în abataje pentru a sprijini desfășurarea normală a 

activității economice și sociale I

Răspundeți cu spirit de inițiativă și angajare comandamen

tului patriotic de a spor: producția de cărbune, de a asigura 

energia și căldura necesare țării I

înaltă răspundere muncitorească 
pentru realizarea integrală 

a sarcinilor și angajamentelor

Ancheta noastră la început de an
"A

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. Uricani

1. Ing. ALEXANDRU BLAJ, directorul întreprinderii; 2. TRAIAN 
consiliului oamenilor muncii; 3. IOAN STOI, pre- 
sindicatului.

HAMZ, președintele 
ședințele comitetului

Aplicînd tehnologii moderne, 
ne vom îndeplini planul

Ing. ALEXANDRU 
BLAJ: 1. încă din ultimul 
trimestru al anului trecut 
am analizat temeinic, îm
preună cu întregul colec
tiv al minei Uricani, mă
surile care se impun pen
tru realizarea sarcinilor 
economice care ne revin 
din documentele Congre
sului al XIII-lea al parti
dului. Sarcina de plan 
este de a realiza zilnic, 
în 1985, o producție de 
1854 tone de cărbune. A- 
preciem că stă în pute
rea colectivului nostru de 
a realiza prevederile de 
plan din trimestrul I, cu 
toate că în primele două 
decade ale lunii ianuarie 
ne-am confruntat cu une
le dificultăți. Una din 
măsurile tehnice în curs 
de înfăptuire este exploa-

tarea separată a stratelor 
17 și 18 prin introducerea 
unor complexe de susți
nere și tăiere mecaniza
tă adecvate stratelor 
subțiri. Prin această teh
nologie de lucru, pe de-o 
parte va fi asigurată o 
îmbunătățire considerabi
lă a calității cărbunelui 
care nu va mai fi ames
tecat cu intercalația de 
steril, iar pe de altă par
te estimăm că se vor re
aliza viteze de înaintare 
mult sporite în abataje 
și, deci, productivități 
înalte. In luna februarie 
vor fi puse în funcțiune, 
pe straturile 17 și 18, pri
mele două complexe de 
susținere și tăiere meca
nizată de tipul SMA-PH 2

în sectorul IT B. Pe a- 
ceastă bază media pro
ducției zilnice va crește, 
vom recupera treptat și 
minusul care s-a înregis- 
tat in luna ianuarie. Mi
na are și zone de zăcă- 
mînt care nu se pretea
ză la exploatare cu com
plexe de susținere și tă
iere mecanizată. In aces
te zone am stabilit teh
nologii de lucru adecva
te condițiilor specifice, 
metoda de exploatare cu 
abataje cameră cu două 
aripi, prin care se vor 
asigura circa 350—400 to
ne de cărbune zilnic.

Viorel STRÂUȚ

(Conlinuare în pag. a 2-a)
_____________  . J

Omagiul 
alese fapte

nostru
de muncă

Zi de zi, noi cei ce tră
im și muncim pe meleagu
rile străvechi ale Văii Jiu
lui constatăm cu multă 
bucurie, la dimensiuni tot 
mai mari, roadele politicii 
înțelepte a partidului 
dezvoltare economică 
socială armonioasă a

de 
Și 

tu-

Nicolae Ceaușescu, oma
giile noastre, respectul și 
recunoștința pentru a-i ex
prima marea admirație ce 
o nutrim față de persona
litatea sa de om politic, 
om de stat și cetățean, pen
tru prezența sa neobosită 
în miezul celor mai arden-

La I.M. Aninoasa, Ia 
buna întreținere a uti
lajelor miniere concură 
și echipa de reparații 
pompe, condusă de 
Gheorghe Lăcătuș.

Foto: O. PARAIANU

turor zonelor țării, de ridi
care continuă a nivelului 
de viață material și spiri
tual al celor ce muncesc.

Acum la început de an 
nou, gîndurile noastre, ale 
locuitorilor Văii Jiului, a- 
lături de întreaga națiune, 
se îndreaptă către pre
ședintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
a exprima dragostea- și 
prețuirea pe care i-o pur
tăm pentru a-i aduce măr
turia gratitudinii noastre 
față de grija ce ne-o poar
tă. Cu aceste gînduri și 
sentimente de aleasă stimă 
și dragoste, constructorii 
de utilaj minier din Va
lea Jiului ne alăturăm tu
turor fiilor țării, pentru 
a-i aduce tovarășului

te probleme ale țării și 
epocii noastre, pentru con
tribuția sa la progresul 
multilateral al României 
socialiste.

Sub conducerea pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu în glorioasa epo
că ce îi poartă, numele, 
chipul țării s-a schimbat 
fundamental. In industrie 
și în agricultură, în orașe 
și sate, pretutindeni, în 
toate regiunile țării, s-au

Nicolae GEAMÂNU, 
maistru 

secretarul organizației de 
partid — montaj mecanică 

grea — I.U.M.P.

La I.M. Petrila

Noi capacități 
în pregătire

Răspunzînd prin fapte 
comandamentelor majore 
ale activității economice 
din aceste zile de iarnă 
aspra, colectivul sectoru
lui XI investiții de la în
treprinderea mineră Pe
trila execută importante 
lucrări premergătoare pu
nerii în funcțiune a unor 
noi capacități de produc
ție. La orizontul plus 100, 
cele mai bune rezultate le 
raportează minerii din 
brigăzile conduse de loan 
Pop și Dumitru Rizea, care 
după primele două decade 
ale lunii ianuarie au rea
lizat avansări de 3—4 m 
peste i^rcinile de plan. 
La acest orizont sînt pre
văzute să fie puse în func
țiune noi capacități de pro
ducție în blocul zero. Lu
crări în devans față de 
graficul lucrărilor la zi se 
înregistrează și în blocul 
II, orizontul minus 100, 
unde muncesc minerii din 
brigăzile conduse de Vasi- 
le Pavel, Constantin Borș 
și Nicolae Trfijană.

Prin devansarea terme
nului de execuție a lucră
rilor de deschideri din 
blocurile zero și II se vor 
asigura condiții pentru pu
nerea în funcțiune mai de
vreme a noilor capacități 
de producție prevăzute 
pentru trimestrul IV al a- 
cestui an. (V.S.)

Desfășurată la numai 
două luni de la încheie
rea lucrărilor înaltului 
forum comunist al țării 
— Congresul al XIII-lea 
al partidului — adunarea 
generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii de 
la Întreprinderea minie
ră Paroșeni 
a dezbătut 
sarcinile ce 
revin colecti
vului, în ca
drul industri
ei carbonife
re, în vede
rea realizării cantității 
de cărbune cocsificabil și 
energetic necesar dezvol
tării economiei naționa
le, în acest an și în 
perspectivă.

Adunarea generală a 
făcut o exigentă anali
ză a întregii activități a 
anului recent încheiat. In 
anul 1984 minerii de la 
Paroșeni au extras a- 
proape 950 000 tone de 
cărbune, cea mai mare 
producție din istoria mi
nei, depășind sarcinile 
de plan la producția 
fizică de cărbune cu a- 
proape 50 000 tone. La lu
crările dc deschideri -și 
pregătiri au fost realizați 
366 ml și, respectiv, 334 
ml mai mult decît sarci
nile planificate. Reali
zări meritorii au obținut

anul trecut minerii Paro- 
șcniului și la ceilalți in
dicatori cconomico-fi- 
nanciari. Producția netă 
valorică a fost realizată 
în proporție de 131,4 la 
sută, cheltuielile la 1 000 
lei producție marfă au
fost reduse cu 30,1 lei,

înregistrîndu- 
se, totodată, 
însemnate e- 
conomii la 
consumul de 
lemn de mi
nă, cheres
tea, energie 

electrică. Toa
te acestea se con
cretizează în realizarea 
unui beneficiu suplimen
tar de 13 691 000 Iei și, tot
odată, în ocuparea primu
lui loc în întrecerea socia
listă pe C.M.V.J., concu- 
rînd la un loc fruntaș pe 
ramură.

Tot anul trecut între
prinderea a atins o dotare 
tehnică de vîrf. Valoarea 
mijloacelor fixe existente 
a ajuns Ia peste 1,3 mili
arde lei, din care Dește 400 
milioane sînt investiții în 
complexe mecanizate,
combine de abataj și de 
înaintare, care permit un 
înalt grad de mecanizarea 
activității din subteran. 
Aceste cifre vorbesc des
pre grija deosebită pe ca
re o poartă conducerea

Gheorghe BOȚEA

Adunări generale 
ale reprezentanților 
oamenilor muncii

(Continuare în pag. a 2-a)

Prin pasiune și competență profesională

Energie și siguranță pentru oamenii minei

Un exemplu eloc
vent al progresu
lui mineritului ro

mânesc contemporan, mai 
ales în ceea ce privește 
asigurarea securității oa
menilor din subteran, a 
minelor în general, o 
constituie dotarea aces
tora cu modernele stații 
de oegazare. A fost și 
este stăpînit astfel gazul 
metan, omniprezent în 
labirintul subpămîntean, 
acel Cil, care, odată cu

exploatarea stratelor de 
cărbune, se desprinde din 
ascunzișurile milenare și 
devine în fiecare mo
ment un dușman poten
țial pentru om, pentru 
mină. Dar „devine" este 
azi un termen ce reflec
tă o realitate depășită.
Pentru că metanul din 
subteran nu mai este a- 
cel dușman greu de în
vins de altădată.

Zeci, sute de sonde cap
tează gazul metan din ză-

căminte, îl absorb pentru 
a-1 vărsa în magistrala 
colectoare, de unde diluat 
cu aer prin stația de de- 
gazare ajunge inofensiv 
in atmosferă. Așa se in
ti mplă la toate minele 
Văii Jiului. Ceea ce se 
întîmplă însă la mina Lu- 
peni este cu mult mai lu
crativ: gazul metan nu

Ioan DU BEK

(Continuare în pag. a 2-a)
(Continuare în pag. a 3-aj

usesss&nîaiâoeiaastsG!
In pag a 3-a
♦ „Uniți în cuget și-n 

simțiri” — manifestări 
omagiale

♦ Rubrica „Vă in
formăm”

(Pagina a 2-a)
♦ Adunări pentru 

dare de seamă în orga
nizațiile de sindicat

♦ Cum poate fi dat 
peste cap un program 
de vacantă.

♦ Rubrica „SPORT”.
(Pagina a 3-a)
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Manifestări omagiale dedicate actului istoric 

al unirii Moldovei cu Muntenia

(Urinare din pag. I)

„Uniți în cuget și-n simțiri"
■ SIMPOZION. Sub egida Consiliului munici

pal de educație politică și cultură socialistă și a 
Muzeul mineritului, astăzi, la mina Livezeni 
are loc simpozionul „Unirea Moldovei 
cu Muntenia — 1859 — piatra fundamentală în 
procesul făuririi unității noastre naționale statale". 
Vor susține comunicări, istorici, cadre didactice din 
municipiu.

■ RECITALURI DE MUZICA ȘI POEZIE. In 
așezămintele de cultură din municipiu au loc în a- 
ceste zile recitaluri de muzică și poezie dedicate a- 
niversării Unirii Moldovei cu Muntenia. Amintim 
pe cele organizate de bibliotecile din Lupeni și U- 
ricani, cluburile din Lonea, Petrila și Aninoasa.

■ EXPUNERE. Sub genericul „File din istoria 
multimilenară a patriei", la Uricani va avea loc 
mîine o expunere organizată de clubul muncitoresc.

■ EXPOZIȚII DE CARTE dedicate Unirii se 
deschid în aceste zile la bibliotecile din Uricani, 
Lonea și Petroșani. (Al.II.)

A ..HAI SA NE UNIM CU ȚARA" este titlul 
semnificativ al unui recital de poezie susținut de 
membrii cenaclului literar „Flori de mină", dedicat 
marelui eveniment de la 24 Ianuarie 1859. Recitalul 
va fi găzduit de biblioteca clubului muncitoresc din 
Uricani. (Florin BEJAN, Uricani).

superioară de partid și de 
stat, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mine
rilor, grijă căreia mine
rii îi răspund prin fapte 
demne de muncă îmbună- 
tățindu-și continuu acti
vitatea pentru a da țării 
cit mai mult cărbune.

Adunarea generală a e- 
vidențiat activitatea orga
nului colectiv de conduce
re care a folosit mai bine 
comisiile pe probleme, a- 
cestea fiind angajate în 
efectuarea unor analize și 
controale finalizate prin 
adoptarea unor măsuri 
pentru îmbunătățirea ac
tivității de extracție, pen
tru creșterea productivi
tății muncii si îmbunătăți
rea calității cărbunelui 
livrat preparației.

Cu toate aceste realizări, 
atît în darea de seamă cît 
și în cuvîntul celor care 
au participat la dezbateri 
s-a arătat că nu toate ce
le patru sectoare de pro
ducție și toate brigăzile au 
participat în egală măsură 
la obținerea acestor rezul
tate. Mai sînt brigăzi și 

chiar sectoare (sectorul 
II), care nu și-au realizat 
sarcinile de plan. De ase
menea, s-a subliniat fap
tul că numărul mare de 
absențe nemotivate și zi-

A.înaltă răspundere 
muncitorească

lele de incapacitate tem
porară de muncă au dus, 
de multe ori, la dereglarea 
desfășurării normale a 
procesului de producție. 
Pornind de la aceste ne
ajunsuri, care s-au mani
festat anul trecut, vorbi
torii au cerut organului de 
conducere colectivă să ac
ționeze cu hotărîre și 
promptitudine pentru înlă
turarea lor, astfel încît, în 
acest an, să-și poată res
pecta angajamentul asu
mat prin chemarea la în
trecere lansată de colecti

vul I.M. Paroșeni către 
toate unitățile de extracție 
a cărbunelui.

Minerii de la Paroșeni 
sau angajat ca, in acest 
an, să extragă peste sarci

nile de plan la producția 
fizică de cărbune 10 009 de 
tone, la lucrările de deschi
deri și pregătiri planul să 
fie depășit cu 100 și, res
pectiv, 200 ml, să depășeas
că sarcinile la producția 
netă cu 1,6 milioane lei, 
iar la producția vîndută și 
încasată cu 4 000 000 lei.
De asemenea, s-au angajat 
să reducă cheltuielile to
tale planificate la 1000 lei 
producție marfă cu 7 lei, 
iar cele materiale cu 10 lei.

Dînd dovadă de înaltă 
răspundere muncitorească 
față de îndeplinirea sarci

nilor și angajamentelor 
asumate, cei care al» luat 
cuvîntul, printre care îi 
amintim pe Remus Becuș, 
Alexandru Laszlo, Nicolae 
Suciu, Nicolae Bodesc, Va- 
sile Pîrvulescu, Constantin 
Ciobănoiu, Petru Manea 
și alți mineri cunos- 
euți pentru faptele lor de 
muncă, au susținut din 
toată inima chemarea și 
obiectivele de întrecere ale 
electivului, angajîndu-se 

să-și depășească sarcinile 
de plan la toți indicatorii. 
Pentru aceasta însă este 
necesar să se acționeze în 
direcția exploatării inten
sive a utilajelor, a crește
rii vitezelor de avansare și, 
implicit, a creșterii pro
ductivității' muncii,

Faptul că mina Paroșeni, 
pînă ieri dimineață, înre
gistra un plus de 620 tone 
de cărbune, atestă hotărî
rea fei mă a acestui colec
tiv de a-și îndeplini în 
mod exemplar sarcinile și 
angajamentele asumate 
prin chemarea la întrece
re adresată către toți mi
nerii țării din ramura car
boniferă.

(Urmare din pag. I)

Depunem eforturi susți
nute și pentru lichidarea 
unor rămineri în urmă la 
lucrările de deschideri și 
de pregătiri, avînd în ve
dere necesitatea sporirii 
producției de cărbune lună 
de lună. In cursul trimes
trului II vom pune în 
funcțiune alte două com
plexe de susținere și tăie
re mecanizată adecvate 
stratelor subțiri. Vom face 
totul pentru urgentarea 
punerii în funcțiune a noi
lor capacități de producție. 

Dar solicităm în același timp 
constructorilor de mașini 
ți utilaje miniere să ne 
asigure livrarea la timp, 
conform graficelor, a utila
jelor necesare bunului mers 
al producției și echipării 
noilor abataje. Față de 
graficele de livrări avem 
restanțe din 1984 la benzi 
și la transportoare cu ra- 
clete, fără a mai vorbi de 
piesele de schimb. In luna 
ianuarie nu ne vom reali
za planul. Dar minusul va 
fi recuperat pînâ la sfîrși- 
tul trimestrului I. Ne vom 
îndeplini planul pe anul 
1985.

TRAIAN HAMZ; 2. Con
form indicațiilor reieșite 
din Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului, în anul 1985 consi
liul oamenilor muncii de 

la I.M. Uricani va pune un 
accent preponderent pe 
laturile calitative, intensi
ve, ale activității economi
ce. In acest scop au fost 
stabilite măsuri 
și sînt în curs de 
înfăptuire, cu sprijinul 
efectiv al comisiilor pe 
probleme. Printre acestea 
se numără măsurile prin 
care se vizează sporirea e-

APUCiO TEHNOLOGII MODfOE
ficienței economice, utili
zarea judicioasă a dotării 
fiecărui sector, măsurile 
suplimentare de creștere a 
productivității muncii, de 
reducere a cheltuielilor de 
producție.

Acționam cu toata fermi
tatea pentru înfăptuirea 
măsurilor și propunerilor 
stabilite în adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii, pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan în primul trimestru 
al acestui an. Sînt urmă
rite îndeaproape zi de zi, 
graficele de introducere 
și punere in funcțiune a 
complexelor de susținere 
și tăiere mecanizată, lucră
rile de deschideri și pregă
tiri pentru asigurarea pro
ducției din trimestrele ur
mătoare. Pentru întregul 
an 1985 sînt prevăzute, in

tr-un program unic 
măsuri și acțiuni concrete 
menite să ducă la sporirea 
eficienței economice, la 
îmbunătățirea calității căr
bunelui. Răspundem prin 
fapte înflăcăratelor chemări 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind asigura
rea cărbunelui necesar si- 
derurgiștilor și energeti- 
cienilor prin angajamen- 

tui de a încheia prevede
rile anului 1985 nu numai 
cu planul îndeplinit, ci și 
cu o producție suplimen
tară de 3 000 tone de căr
bune în condiții de efici
ență economică sporită.

IOAN STOI: 3. încă de 
la începutul lunii ianuarie 
am dezbătut cifrele de 
plan pe 1985 la nivel de 
grupe sindicale, brigăzi și 
sectoare astfel încît fieca
re om al muncii cunoaște 
sarcinile ce-i revin. Ac
ționăm eu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea măsu
rilor stabilite de recenta 
ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la folo
sirea rațională a energiei 
electrice, termice și pneu
matice in această perioadă 
grea de iarnă. Aplicăm în 
mod consecvent, în lumina.

La magazinul gene
ral Petrila (șef unitate 
Maria Duminică) cum
părătorii beneficiază 
ile o mare diversitate 
de mărfuri, oferite prin- 
tr-o servire ireproșabilă.

Foto: Al TĂTAR 

acestor sarcini de interes 
major, inițativele „Briga
da înaltei răspunderi mun
citorești", „Contul colec
tor de economii și al sec
torului", „Tona și kilowat
tul", „Fiecare cadru teh- 
nico-ingineresc din între
prinderea noastră să revol
ve o problemă tehnică sau 
organizatorică a cărei va
loare să fie echivalentă cu 
retribuția sa pe un an" și 
„Judecata muncitorească", 
întreaga propagandă x l- 
zuală a fost restructurată 
în spiritul sarcinilor ce 
revin întreprinderii din 
documentele Congresului 
al XIII-lea al partidului. 
Acțiuni ferme "întreprin
dem și pentiu întărirea 
ordinii și disciplinei, pen
tru mai buna organizare și 
urmărire a întrecerii soci
aliste în ve’derea mobiliză
rii întregului colectiv la 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de producție și 
a angajamentului asumat 
în întrecere la chemarea 
I.M. Paroșeni. Acordăm o 
mare atenție asigurării u- 
nor condiții cît mai bune 
de lucru, dar și pentru pe
trecerea timpului liber al 
minerilor în mod util și 
plăcut. Apreciem că prin 
acțiunile organizației de 
sindicat in 1985 se va asi
gura o mai bună mobiliza
re a colectivului și că 
vor fi realizate integral 
sarcinile anuale de plan 
și angajamentul colectiv.

Energie și
(Urmare din pag. I) 

se pierde în atmosferă, 
ci in bună parte este 
transformat în energie, 
în sursă de căldură pen
tru oamenii minei, pen
tru microclimatul sub
teran.

O reușită a oamenilor, 
a gîndirii lor creatoare, 
a tehnicii moderne. La 
mina Lupeni funcționea
ză din primăvara anului 
1969 moderna stație de 
degazare cu 400 găuri de 
sondă și 80 diguri cu 
funcționare intermitentă, 
instalațiile de captare co
lectează gazul care prin 
magistrala subterană de 
20 km sînt racordate la 
conducta principală de 
drenare, respectiv de 
stația centrală de dega
zare. Aici, pompele de 
vacuum aspiră gazul și-1 
redau, în urma odoriză- 
rii, în circuitul consuma
torilor. Deci, sonde, de 
captare, o rețea complexă 
de degazare, aparate de 
măsură și control pentru 
supravegherea parame
trilor funcționali ai rețe
lei.

Dar și aici, adică pen
tru funcționarea acestei 
instalații moderne mun
cesc cu pricepere și dă
ruire, intervin cu promp
titudine pentru a preîn- 
tîmpina orice dereglare, 
orice defecțiune în 
instalație; stau de veghe 
pentru reglarea depresi
unilor, funcție de debite 
și concentrațiile de me
tan, la prevenirea inun
dării lucrărilor miniere 
și a concentrațiilor peri
culoase, zeci de bameni- 
mineri, electrolăcătuși, 
maiștri, tehnicieni. Sing. 
Eugen Popa, adjunctul 
șefului sectorului de ae- 
raj, ne-a vorbit cu căldu
ră de munca minerilor- 
sondori Vasile Dumitru, 
Constantin Măhărea, Va
sile Goga, Argentin Bră-

siguranță
garu, Constantin Zamfir, 
Petru Șerban care în baza 
proiectului de degazare 
forează și montează son
dele de captare în masi
vul virgin. Măsurătorii 
de gaze Constantin Gher
man, Balasz Szoverfi, A- 
lexandru Gali, Gheorghe 
Triplea, Gheorghe Borun- 
gel supraveghează apa
ratele de măsură și con
trol. Alții, mecanicii de 
întreținere loan Aslău, 
Ion Zincă, Ion Roșculete, 
Ștefan Hamz, precum și 
dispecerele Melania Dra
gan, Marcela Rîpan, Sma- 
randa Cătineanu, au în 
piimire stația de degaza
re. Dintre toți, de o ma
re apreciere se bucură 
lăcătușii-mecanici speci
aliști Dumitru Mustață și 
Ștefan Liszka, cei mai 
solicitați la intervenții în 
situații de excepție. De 
fapt cu toții, întregul e- 
fectiv al sectorului de 
aeraj, chemat să asigure 
captarea și valorificarea 
metanului, ne asigură 
Aurelian Grosu, ingine
rul-șef al minei, își face 
cu prisosință datoria, cu 
pricepere, răspundere și 
pasiune. Așa ajunge a- 
cest metan combustibil 
la centrala termică de la 
baia minerilor, asigurînd 
zilnic apa caldă pentru 
cei 4000 de oameni, agent 
termic pentru grupul so
cial, pentru preincălzirea 
aerului de mină la două 
puțuri principale, pentru 
atelierul de forjă și auto- 
încălzirea stației centra
le de degazare.

Gazul periculos trans
format în combustibil, în 
energie termică, în locul 
cărbunelui. Un benefi
ciu Care înseamnă in 
bugetul minei cel puțin 
1,5 milioane lei anual. 
Dar înseamnă, mai ales, 
siguranța oamenilor și a 
minei. Și aceasta e foar
te mult !

r
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05 IN SEDIU NOU. 
Serviciile ofi
ciului P.T.T.R. din Lupeni 
sint asigurate în noul o- 
fieiu dat recent în folo- 
sință. Locuitorii din Lu
peni beneficiază de aceste 
servicii in condiții supe
rioare. Noul sediu este 
situat într-o zonă centra
lă, pe strada Viitorului 

din noul centru civic. 
(A.T.)

@ EXCURSIE. Filiala 
din Petroșani a O.J.T. or
ganizează în perioada 29 
martie — 4 aprilie a.c. o 
interesantă excursie în 
Republica Socialistă Ce
hoslovacia, cu vizitarea 
orașului Bratislava. în
scrierile au început și 
continuă pînă în data 
de 25 februarie la sediul 
filialei, strada Republicii 
nr. 88. (G.B.)

■ CINEMATECA. In 
programul de cinematecă 

al acestei săptămîni ci
nematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani a se
lecționat pentru cinefilii 
din municipiul nostru do
uă pelicule italiene. Mîi
ne rulează filmul „Medi
cul și vraciul". Spectaco
lul este prevăzut pentru 
ora 18. (G.B.)

DUPĂ CUM AM A- 
FLAT de la meteorologul 
de serviciu, în ultimele 
zile vremea a continuat 
să se încălzească. Tem
peratura aerului era ieri 

dimineață în Petroșani 
de minus 10 grade, iar în 
Paring de minus 4 grade. 
Totodată, stratul de ză
padă a scăzut, măsuri nd 
în Petroșani 30 cm, iar 
în Paring 39 cm. (G.S.)

0 REAMINTIM cetă
țenilor orașului Petrila 
că în fiecare sâptămînă, 
în ziua de miercuri, la 
clubul muncitoresc din 
localitate funcționează 
cabinetul de consultații 
juridice. Un jurist . oferă 
consultații oricărui soli

citant, între orele 
12,30--15,00. (V.S.)

gg TA BAR A SPEO
LOGICA. C.S. „llidrocarst" 
Vulcan a întreprins o 
tabără de două zile (19 

. și 20 ianuarie a.c.) în 
* Munții Sebeș, avînd ’ca 

Scop instruirea în teren 
a noilor membri ai clu
bului. Cu această ocazie 
s-a' vizitat peștera -lui 
Coeol.bea. (D. Pănescu, 
coresp.).

■ ȘF.RI .CULTURALE. 
Tinerii muncitori, stli- 
denți și elevi sint invitați

joi, sîmbătă și duminică 
la serile cultural-educa
tive organizate de Casa 
de cultură a sindicatelor
din Petroșani. Pentru a- I 
ceasta săptămînă sînt | 
anunțate noutăți muzi- I 
cale, piese românești și » 
de peste hotare. (Ai.II.) |

Rubrică realizată de 
Viorel STR ĂUȚ 1



MIERCURI, 23 I.\M \KII 1985 Steagul roșu 3
«afli

Adunări pentru dare de seamă 
in organizațiile de sindicat
Intr-un climat de exi

gență, și pe fondul unor 
preocupări sporite pentru 
creșterea rolului mobi
lizator al organizațiilor 
de sindicat, in această 
perioadă se desfășoară 
adunării e anuale pentru 
dare de seamă ale gru
pelor sindicale — prilej 
de temeinică analiză a 
rezultatelor obținute în 
anul 1984, de adoptarea 
noi măsuri menite să 
contribuie la îmbunătă
țirea activității' de viitor.

In domeniul extracți
ei cărbunelui, analizele, 
dezbaterile sînt chema
te să contribuie nemij
locit la reliefarea expe
rienței pozitive, dobîn- 
dite de formațiile frun
tașe, la generalizarea i- 
nițiativelor înaintate, să 
evidențieze resursele in
terne de care dispune 
fiecare colectiv pentru 
sporirea realizărilor la 
cărbunele brut, încadra
rea in indicatorii de ca
litate și reducerea conti
nuă a cheltuielilor pe to
na extrasă. In mod frec
vent, analizele întreprin
se în grupele sindicale — 
trebuie să orien
teze eforturile 
productive spre valorifi
carea superioară a capa
cităților de producție, a 
dotării tehnice bogate de 
care dispun abatajele, 
a fgrțoi de muncă și 
timpului de lucru. Prin 
prisma neajunsurilor ce 
se mențin în unele sec
toare și brigăzi, grupele 
sindicale își regăsesc sar
cina de a acționa mult 
mai perseverent pentru 
ca fiecare cadru de con
ducere, fiecare membru 
al colectivelor de muncă 

să-și îndeplinească în 
mod responsabil îndato
ririle profesionale. Ana
lizele trebuie să cuprin
dă referiri critice și au
tocritice la o seamă de 
alte preocupări — cu 
privire la buna desfășu
rare a aprovizionării locu
rilor de muncă și acor
darea asistenței tehnice 
pe toate schimburile, ca
litatea lucrărilor de revi
zii și ritmul de execuție 
a pregătirilor, la întări
rea ordinii și disciplinei, 
a problemelor sociale și 
securitatea muncii —, ast
fel îneît dezbaterile să 
fie orientate în mod stă
ruitor spre căutarea de 
noi soluții, spre stabilirea 
de noi și viabile' modali
tăți de acțiune pentru 
im bun ă tăț i rea î n t reg i i
activități.

In toate celelalte do
menii de activitate, adu
nările în organizațiile de 
sindicat trebuie să con
tribuie la intensificarea 
activității productive, de 
cercetare, proiectare, a 
prestărilor de servicii și 
celorlalte activități. Por
nind de la mobilizatoarele 
angajamente asumate în 
chemările la întrecere 
lansate la acest început 
•de an, grupele sindicale, 
organizațiile de sindicat 
au îndatorirea de a im
prima tuturor colective
lor un ritm de muncă în
scris pe coordonatele 
înaltei dăruiri patrioti
ce, pentru a răspunde e- 
xigențelor actualei eta
pe de dezvoltare multi
laterală a societății, sar
cinilor desprinse din 
documentele Congresu
lui al XIII-lea al parti
dului.

la cadrul atelierului e- ; 
lectromecanic al I.M. Vul
can utilajele si instalațiile 
miniere beneficiază de o 
minuțioasă verificare îna
inte de a fi introduse în 
subteran.

SEMNAL PE ADRESA E G C L. VULCAN

Așa de greu se repară un acoperiș?
Trei cereri a depus Gri- 

gore Vîlceanu din Vulcan 
pentru a se repara acope
rișul blocului B 52 de pe 
Aleea Pajiștei. Toate au 
fost adresate către E.G.C.L. 
Vulcan: una in noiembrie 
1983, alta în februarie 1984 
și încă una în iulie 1984. 
Dar se vede treaba că e- 
fortul lui a fost în zadar. 
Cererile au fost înregistra
te apoi studiate, ba chiar

Omagiul nostru — 
alese fapte de muncă

, Urmare din pag. I

înregistrat succese de sea
mă. întreprinderea de uti
laj minier, fostul A.C.P., 
acum cîteva decenii avind 
doar simple ateliere de re
parații, a ajuns în Epoca 
Ceaușescu, prin grija parti
dului, a secretarului său 
general, prin materializa
rea indicațiilor sale date 
cu prilejul celor trei vizi
te de lucru în uzina noas
tră, o puternică unitate 
industrială cu faimă in 
industria constructoare de 
mașini, chemată să produ
că aproape 85 la sută din 
utilajul minier necesar 
minelor din Valea Jiului 
și chiar din alte bazine 
carbonifere, să contribuie 
din plin la creșterea pro
ducției de cărbune atît de 
necesar înfloririi multila
terale a țării.

Acum cînd ne mai des
part doar citeva zile de la 

s-a încercat să li se dea 
și rezolvare, mai precis in 
luna noiembrie 1984, cind 
au fost trimiși doi meseri
ași (două femei ?!), chipu
rile să constate la fața lo
cului ! Dar au constatat și 
au plecat fără să se mai 
reîntoarcă vreodată. Ex
plicația că nu se găsesc u- 
neie materiale pare veri
dică, însă oricum, ca în
treprindere specializată 

data în care întregul po- 
poi va sărbători cu dragos
te și bucurie ziua de naș
tere a conducătorului iu
bit și peste 50 de ani de 
neîntreruptă activitate re
voluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca 
membru de partid, ca ce
tățean al acestei țări, do
resc, împreună cu toyarășii 
mei de muncă, să exprim 
întreaga noastră admirație 
și profundă recunoștință 
pentru activitatea sa neo
bosită, activitate care cons
tituie pentru fiecare comu
nist modelul suprem de 
muncă și viață închinate 
fericirii poporului și pros
perității patriei, edificării 
societății socialiste și co
muniste. Urmind neabătut 
generosul model de acțiu
ne revoluționară, de mun
că și viață comunistă al 
secretarului general al

E.G.C.L.-ul putea găsi o 
soluție. Ar ti scăpat și bie
tul om de alergătură și de 
apa care-i curge în casă.

Sugerăm conducerii ex
ploatării o intervenție o- 
perativa pentru elimina
rea situației, iar dacă mai 
este nevoie de o cerere să 
ne înștiințeze. Nu-i așa 
greu de făcut, cum e re
paratul acoperișului I 
(G.C.) 

partidului, toți oamenii 
muncii dm I.U.M.P. sînt 
hotărîți să acționeze cu 
întreaga energie creatoare, 
cu înalta conștiință comu
nistă pentru a ne înfăptui 
exemplar sarcinile ce ne 
revin din istoricele hotă- 
riri ale Congresului al 
XllI-lea, din indicațiile și 
orientările secretarului ge
neral al partidului. Vom 
produce utilaje miniere 
tot mai moderne și de bu
nă calitate care să contri
buie nemijlocit la crește
rea producției de cărbune, 
a roadelor abatajelor Văii 
Jiului pe măsura cerințelor 
majore ale economiei na
ționale in acest ultim an 
al cincinalului și in pers
pectivă.

In aceste zile ale mari
lor angajamente, a asumă
rii marilor răspunderi in 
realizarea sarcinilor ce ne 
revin din istoricele hotarîri 
ale Congresului al XII 1-lea 
consider că nici un omagiu 
nu .poate fi mai conclu
dent decît cel al faptelor 
remarcabile de muncă, pe 
care noi toți oamenii mun
cii din I.U.M.P. sintem ho
tărîți sa le dedicăm parti
dului nostru, secretarului 
său general, realizării țelu
lui suprem al națiunii noas
tre — comunismul.

Să ne trăiți întru mulți 
ani, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, spre binele și 
fericirea întregului nostru 
popor I

Petru Drăgoeșcu
Semifondistul 

„de aur" 
ta Osaka

Iubitorii atletismului tră
iesc, din prima lună a a- 
cestui an, satisfacția încre
derii investite în semifon
distul Petru Drăgoeșcu 
(Jiul Petroșani), aflat, du
pă cum se știe, în fruntea 
topului sportiv 1984 al 
Văii. Astfel, în turneele 
de sală la care a luat par
te in această perioadă 
(Grecia, Japonia), studen
tul Institutului de mine din 
Petroșani s-a impus prin 
rezultate valoroase; la 
Osaka (Japonia) în proba 
de 800 m, care a aparținut 
atît la femei cît și la băr
bați sportivilor români, 
respectiv campioana olim
pică Doina Melinte și Pe
tru Drăgoeșcu, între com
petitori s-au aflat nume 
„sonore” ale atletismului 
mondial. Intre învinșii a- 
tletului din Vale (1’48” 
76/100) s-au numărat ame
ricanul .James Robson (la 
aproape... șapte secunde) și 
japonezul Yasushi Kano. 
Aureolat deci din startul 
noului sezon, Petru Dră- 
goescu va reprezenta culo
rile naționale în proxime
le întreceri programate pe 
meridianele bătrînului con
tinent.

Oglinda gheții este | 
pur și simplu asaltată 
de mulțimea- amatori
lor sportului cu patine
le. I

0 excelentă bază sportivă destinată patinajului
După o pauză... nedorită 

de doi ani, patinoarul „Mi
nerul” din Lupeni oferă 
în această iarnă — din 
nou — un minunat loc de 
recreere pentru copiii și e- 
levii aflați în vacanță, pen
tru tineret.

Iubitorii acestui sport, cu 
amintiri plăcute pentru ge
nerațiile trecute, au în Lu
peni posibilitatea practi
cării patinajului, baza spor- 
tivă a A.S. Minerul Lu - 
peni fiind o gazdă de nota 
10.

îngrijitorii bazei sporti
ve, Mihai Roth (un veteran 
in acest sens), Blasiu Ne
meș (pensionar) și Cristi
an Gavra își pun în acțiu
ne priceperea și voința de 
a face un lucru util tine
retului din oraș (și nu nu
mai de aici), asigurînd în 
fiecare zi o gheață de bu
nă calitate necesară pati
najului.

De acest lucru ne-am 
convins, ascultînd opini

ile elevilor Ileana Tănase, 
Mariana Spătaru, Csaba 
și Gyongyi Balazs, Mari
nei Oprișa — ca să numim 
numai cîțiva, care apreci
au ca excelente condițiile 
de aici.

La Lupeni

Ce mai lipsește ? Un mij
loc (posibil de realizat) de 
a oferi tinerilor un ceai 
fierbinte. Se pare că și â- 
eest lucru și-a găsit rezol
varea existînd promisiuni 
ca începînd de marți, 22 
ianuarie, să se poată oferi 
un ceai fierbinte celor 
doritori. Dacă mai adău
găm faptul că muzica asi
gură un cadru și mai deo
sebit, că zilnic în interva
lul de două ore (18—20) 
patinoarul primește (in 
medie) peste 300 de patina
tori, avem imaginea reală 
a climatului de adevăra
tă vacanță pe care tinerii 

iubitori al patinajului îl 
găsec aici.

Luni, 21 ianuarie, cînd 
am vizitat patinoarul, e- 
xecutînd și imaginea ce 
însoțește textul, am mai 
primit o informație: dumi
nică, 27 ianuarie, începînd 
de la ora 8.00, se va des
fășura concursul de pati
naj viteză dedicat celui 
de-al Xll-lea Congres al 
U.T.C., concurs deschis 
categoriei de vîrsta 14—15 
ani și dotat cu premii și 
diplome. Ne permitem o 
sugestie: ar fi bine venite 
desfășurarea unor concur
suri și pentru alte catego
rii de vîrstă. Ar fi, cu si
guranță, un ciștig pentru 
tineret.

Text și foto : 
Ioan HURJUI

Intîlnire a
pasionalilor de schi 

și munte

Formația „Salvamont” i 
i din Petroșani a progra- i 
j mat pentru seara zilei j 
i de azi, 23 ianuarie, o i 
I intîlnire a unor veterani ! 
i ai turismului și schiu- •: 
' lui din Valea Jiului, la I 
i cabana „Căsuța din po- ; 
ț vesti” din masivul Pa- i 
î ring. Cu acest prilej vor i 
; fi prezentate diapozitive i 
I de către pasionatul i 
j iubitor al naturii Vasi- i 
j le Polak, posesor al u- ș 
■ nei impresionante co- i 
i lecții de imagini inedi- ‘ 
i te din munții noștri. 
UI2............... ...................J

Cum poate fi 
un program

Așteptată cu justificată 
nerăbdare, avind in vede
re bogăția in zăpadă, va
canța de iarnă, în majori
tatea școlilor și liceelor a 
fost pregătită atent, con
ducerile școlilor, dirigin- 
ții, ceilalți factori implicați 
in organizarea cit mai plă
cută și mai utila a vacan
ței au acționat din vreme 
pentru ca la datele stabi
lite acțiunile programate 
să poată începe fără nici 
o opreliște. Bunăoaiă di
rigintele clasei a XIl-a A 
de la Liceul industrial din 
Petrila, profesorul de 
matematică Ionel Moș, și-a 
luat din timp măsurile ne
cesare pentru organizarea 
unei excursii de cinci zile 
la Brașov, la care s-au în
scris 34 de elevi, dornici 
să petreacă pe pîrtiile atit 
de cunoscute și dorite ale 
Brașovului clipe de neuitat. 
Cum era și firesc, excursia 
fusese contractată prin fi
liala Petroșani a Biroului 
de turism pentru tineret, 
instituție specializată în 
organizarea excursiilor 
pentru tineret. Cos
tul excursiei, de 670 lei de 
persoană, fusese achitat cu 
două săptămîni înaintea 
plecării, factorii responsa
bili ai filialei, respectiv 
tovarășul Marin Lieu, dînd 
toate asigurările că nu vor 
exista probleme.

Sitabilită pentru 11 ia
nuarie a.c., plecarea, în 
ciuda tuturor asigurărilor 
și a timpului îndelungat 
avut la dispoziție pent: u 
pregătire, a fost totuși a- 
minată. In ziua de 11 ia
nuarie, cei 34 de elevi au 
așteptat zadarnic mijlocul 
de transport promis, care 
nici la sfîrșitul zilei nu 
a sosit. Plini de amărăciu-

dat peste cap 
de vacantă

ne, dezamăgiți, elevii au 
fost nevoiți să se întoarcă 
acasă, pentru ca a doua 
zi, respectiv, 12 ianuarie 
Să aștepte din nou bună
voința filialei pentru a le 
asigura autocarul promis. 
Dar, din nou, așteptarea 
lor a fost zadarnică. Pinâ 
la urmă au fost nevoiți să 
plece cu trenul, B.T.T.-ul 
neputînd să le asigure 
transportul cu autocarul. 
Explicațiile date de res
ponsabilul filialei sînt în- 
tr-o oarecare măsură ade
vărate, zăpada mare și 
mai ales lipsa de combus
tibil fiind o problemă cu 
implicații deosebite. Insă 
oricît s-ar putea pune pe 
seama lipsei de motorină, 
filiala B.T.T. nu are drep
tate. Știind de atîta vreme 
de excursie, trebuiau luate 
măsurile necesare, nu Ș'ă 
se încerce rezolvarea situa
ției in ultima clipă și as
ta mai ales ținînd cont de 
faptul că B.T.T.-ul are un 
regim special privind asi
gurarea combustibilului. 
Credem, că în aceeași mă
sură vina revine și agen
ției B.T.T. Deva, care, 
printr-o mai strînsă conlu
crare cu filiala Petroșani, 
trebuie să evite astfel de 
întîmplări neplăcute. Pe 
lingă faptul că dă peste 
cap un program întocmit 
cu minuțiozitate, pune se
rios în umbră firma Birou
lui de turism pentru ti
neret. Așteptăm răspunsul 
filialei privind problema 
semnalată, mai ales, că nu 
este prima dată cînd fili
ala respectivă creează ne
cazuri tinerilor dornici de 
a-și petrece timpul liber 
în condiții utile și plăcute,

G. CHIRVASA
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Vizita tovarășului 
l^icu Ceaușescu 

în R. D. Germana
BERLIN 22 (Agerpres). 

— Cu prilejul vizitei pe 
care o întreprinde în R.D. 
Germană, la invitația Con
siliului Central al Tinere
tului Liber German, tova
rășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Co
mitetului Politic- Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., a avut o 
întîlnire cu Egon Krenz, 
membru al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetu

0 VIENA 22 (Agerpres). — La muzeul din 
Klagenfurt al landului Carintia a avut loc vernisa
jul expoziției „Minerale din România", în cadrul că
reia sînt prezentate piese valoroase din colecția de 
minerale a Muzeului județean Maramureș. Expozi
ția oferă posibilitatea vizitatorilor de a cunoaște una 
dintre preocupările de bază ale locuitorilor acestor 
străvechi meleaguri românești — mineritul.

lui Central al Partidului 
Socialist Unit din Germa
nia.

In cadrul întrevederii, 
care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, priete
nească, au fost evocate 
bunele relații de prietenie 
și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Democrată Ger
mană, inclusiv dintre or
ganizațiile de tineret, care 
se dezvoltă permanent în 
spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt.

MOSCOVA 22 (Agerpres)
— La întreprinderea in
dustrială „Azot" din Dne- 
prodzerjinsk a fost dat în 
funcțiune un complex pen
tru producerea amoniacu
lui, materie primă pentru 
îngrășăminte agricole de 
calitate superioară. Insta
lațiile noului complex au 
fost montate, practic, în- 
tr-Un an față de doi cît 
prevedea planul. Fabrica 
va realiza producția după 
o tehnologie de vîrf, iar 
întregul proces tehnologic 
va fi dirijat de calculatoa
re.

Sr
BEIJING 22 (Agerpres).

— După cum relatează a- 
genția China Nouă, în pro
vincia Yunnan din sud- 
vestul R.P. Chineze va fi 
construită o centrală hi

droelectrică cu puterea 
instalată de 1,5 milioane 
kW. Această unitate va a- 
sigura energia necesară 
exploatării bogatelor resurse 
minerale din regiune. Pu
terea instalată a centralei 
va fi egală cu capacitatea 
globală a tuturor unități
lor energetice în funcțiune 
în prezent în provincie.

☆

PRAGA 22 (Agerpres). 
— Aeroportul din Praga 
a devenit utilizabil pentru 
orice tip de avion de pasa
geri sau de transport. In 
urma lucrărilor de moder
nizare, lungimea pistelor 
de decolare și de aterizare 
a fost mărită cu cîte 600 
de metri, ajungînd la 3 700 
fiecare. De-a lungul lor 
au fost montate instalații 
speciale de iluminat și de 

radionavigație, care asi
gură securitatea decolărilor 
și aterizărilor în orice con
diții meteorologice.

&
BUDAPESTA 22 (Ager

pres). — Prin extinderea 
activității de recuperare a 
materiilor prime și mate
rialelor refolosibile, în a- 
nul 1984 în R.P. Ungară 
s-au colectat și prelucrat 
peste un milion de tone 
de fier vechi, 200 000 tone 
de deșeuri de hîrtie și de 
maculatură, o mare canti
tate de metale neferoase, 
întreprinderea, care se o- 
cupă cu colectarea acestor 
materiale, are în prezent 
și secții speciale pentru 
transformarea lor în pre
fabricate sau chiar produse 
finite.

Acțiuni în favoarea 
păcii, pentru 

dezarmare nucleară
BONN 22 (Agerpres). — 

La Mainz s-a desfășurat o 
adunare a reprezentanților 
forțelor păcii din R.F. Ger
mania. Delegați din partea 
sindicatelor, Partidului 

Social Democrat, Partidu
lui Comunist German, Par
tidului Ecologist, precum și 
a unor organizații de masă 
și pentru pace au cerut în
cetarea imediată a staționă
rii de noi rachete nucleare 
cu rază medie, precum și 
îndepărtarea tuturor mij
loacelor de distrugere în 
masă existente.

TOKIO 22 (Agerpres) — 
Intr-o declarație dată pu
blicității Ia Tokio, Secre
tariatul Comitetului nipon 
de luptă pentru pace s-a 
pronunțat pentru lichida
rea imediată a tuturor ba
zelor militare străine de 
pe teritoriul țării.

Palmer a spus că guver
nul său a cerut S.U.A. să 
precizeze dacă nava 
propulsie nucleară 
arme nucleare la bord și
că, în funcție de aceasta, 
va răspunde cererii ame
ricane.

are 
sau

CONSULTĂRILE DIN
TRE ALI ABDULLAH SA
LEH, PREȘEDINTELE 
R.A. YEMEN, și Aii 
ser Mohammed, 
tele Prezidiului 
lui Suprem

Nas- 
președin- 
Consiliu- 

al Poporului 
al R.D.P. Yemen, inițiate 
săptămîna trecută la Aden 
au fost continuate în ulti
mele două zile în localita
tea nord-yemenită Taiz. 
Ele au fost consacrate co
operării bilaterale în ca
drul eforturilor vizînd re
alizarea unității între cele 
două state.

Intr-o declarație făcută 
înainte de plecarea sa spre 
patrie, 
mmed 
facția 
ră cu 
bîrilor 
colaborării inclusiv 
planul exploatării resurse
lor naturale din cele două 
țări.

Aii Nasser Moha- 
și-a exprimat satis- 
profundă în legătu- 
rezultatele convor- 
pentru extinderea 

pe

IN CURSUL SCHIMBU
RILOR DE FOCURI care 
au avut loc între forțe ale 
Frontului Farabundo Mar
ti pentru Eliberare Nați
onală din Salvador și sub
unități ale armatei, în zo
na podului Torola, din es
tul țării, 14 soldați și-au 
pierdut viața — transmite 
postul de radio Vencere- 
mos al insurgenților, citat 
de agenția Prensa* Latina.

Numărul total al efecti
velor armatei căzute pe 
cîmpul de luptă în ulti
mele zile în departamen
tul Morazan este de 61, 
iar în departamentul San 
Miguel de 54 — a precizat 
postul de radio citat.

BELGIEI, Wilfried Mar
tens, a declarat în parla
ment — potrivit agenției 
U.P.I. — că guvernul său 
va adopta, înainte de sfîr- 
șitul lunii martie, o decizie 
în problema amplasării 
primelor 16 din cele 48 de 
rachete nucleare america
ne cu rază medie de acți
une de tip „Cruise". După 
cum s-a anunțat aceste ra
chete urmează să fie ins
talate în Belgia în baza 
deciziei NATO din decem
brie 1979, informează 
genția United Press 
ternational.

Premierul Martens 
precizat că, „dacă în 
drul negocierilor de 
zarmare dintre S.U.A.
U.R.S.S. nu se va ajunge 
la un acord pînă la sfîrși- 
tul anului 1987, pînă Ia 
acea dată desfășurarea ra
chetelor va fi încheiată".

a- 
In-

a 
’că
de

ai

Realități social-economice din țările
în curs de dezvoltare

PRIMUL MINISTRU in
terimar al Noii Zeelande, 
Geoffrey Palmer, a de
clarat că politica guver
nului său de a interzice 
accesul navelor nucleare 
în apele și porturile neo
zeelandeze este „absolut 
clară și neechivocă".

El a făcut această de
clarație ca răspuns la ce
rerea autorităților S.U.A. 
-de a permite ca o navă mi
litară americană să vizite
ze Noua Zeelandă în legă
tură cu manevrele nava
le „Sea Eagle", programa
te să aibă loc în martie.

MEMBRII COMITETU
LUI ARAB, „al celor șap
te", însărcinat de Liga 
Arabă cu găsirea unei so
luții în conflictul iraniă- 
no-irakian, au căzut de a- 
cord, la Bagdad, asupra 
unui program de acțiune 
pe plan diplomatic, pe ter
men scurt, a anunțat se
cretarul general al organi
zației, Chedli Klibi. Miniș
trii de externe reprezen- 
tați în acest comitet au a- 
probat programul vizitelor 
pe care urmează să le e- 
fectueze în diferite țări, 
în efortul de a pune capăt 
conflictului dintre . Iran 
și Irak, arată agenția 
MAP.

PRIMUL MINISTRU AL

POTRIVIT UNOR IN
FORMAȚII TRANSMISE 
DE REȚEAUA AMERI
CANĂ DE TELEVIZIUNE 
NBC, reluate de agenția 
France Presse, în Repu
blica Federală Germania 
sînt stocate încărcături nu
cleare transportabile, a- 
parținînd Statelor Unite, 
care ar urma să fie utili
zate în spatele liniilor ina
mice în eventualitatea u- 
unui conflict. Sursele a- 
mintite menționează că 
în R.F.G. ar fi stocate cir
ca 100 de încărcături nu
cleare de tipul „SADM" 
(Muniții Atomice speciale 
pentru Distrugere).

TUNIS 22 (Agerpres). — 
Extinderea producției de 
citrice reprezintă unul din
tre obiectivele 
ale economiei 
menite să ducă la o mai 
deplină punere în valoare 
a condițiilor favorabile de 
climă și sol de care dispu
ne țara și, în același timp, 
să permită creșterea mai 
substanțială a veniturilor 
din exporturi.

In cadrul unei recente 
conferințe a lucrătorilor 
din acest domeniu, mi
nistrul tunisian al econo
miei, citat de agenția TAP, 
a relevat că guvernul Tu
nisiei a fixat, pentru anul 
1985, atingerea unui nivel 
de 40 000 tone la exportul 
de citrice.

W
ADDIS ABEBA 22 

gerpres). —- Sprijinirea ac
tivă a agriculturii în lupta 
pentru învingerea dificul
tăților create de secetă și 
pentru obținerea de pro
ducții agricole cît mai ri
dicate constituie deviza fa- 

a 
pro- 

Colecti- 
la U- 
Addis 
pildă, 
al a-

imediate 
tunisiene.

(A-

regiunile cele mai 
de secetă și care

niți din 
afectate 
au înființat noi exploatări 
agricole în regiuni fertile 
din vestul țării.

JAKARTA 22 (Agerpres). 
— In planul de dezvolta
re economică a Indoneziei 
pe perioada 1985—1986 se 
acordă o mare atenție creș
terii recoltelor de orez și 
alte produse alimentare de 
bază. Noul buget prevede 
alocarea a 1,4 miliarde de 
dolari pentru sectorul a- 
gricol — cu peste 2 la su
tă mai mult decît în exer
cițiul financiar precedent.

In ultimii ani, Indone
zia a reușit, datorită unor 
eforturi susținute, să-și a- 
sigure pe plan intern în
tregul necesar de orez, re- 
alizînd o producție de a- 
proximativ 25,5 milioane

tone. Aceasta reprezintă 
cu 3,2 la sută mai mult 
decît se prevedea în plan.

☆
DAR ES SALAAM 22 

(Agerpres). — In localita 
tea tanzaniană Minjingu, 
situată la 140 km vest de 
Arusha, 
o nouă 
care va 
gurarea 
necesare
grășăminte agricole 
rii. Exploatarea va avea o 
capacitate 
nuală de

Pentru 
noul 
va fi 
bunătățirea 
în zonă, în 
preconizîndu-se 
irea unei căi ferate 
Arusha și exploatarea mi
nieră.

a fost inaugurată 
fosfați, 
la asi- 
prime 

de în- 
a ță-

mină de 
contribui 
materiei 

industriei

de producție a- 
100 000 de tone.

eficientizarea 
u i obiectiv 
necesară îm- 

transportului 
acest scop 

constru- 
între

. ..........................................................................................................................................................  ti

bricilor de prelucrare 
metaleloi- din toate 
vinciile etiopiene, 
vul de muncitori de 
zina metalurgică din 
Abeba a produs, de 
în ultimul trimestru
nului trecut, peste 300 000 
unelte agricole. Acestea 
urmează să fie distribuite 
cu prioritate noilor uni
tăți agricole create pentru 
cetățenii etiopieni prove-

FILME
PETROȘANI

iembrie: Ani eroici; Uni
rea: Pescărușul speran
ței; I’arîngul: Polițist sau 
delincvent.

PETRILA: Damen tan
go.

LONE A: Gînd o să vi
nă tata.

ANINOASA: Elegie.
LUPENI —

Efendi.
URICANI: Nu 

spun adio.

20,20 Tribuna TV.
Din gîndirea social- 
politică a 
rului general 
Partidului 
nist Român, 
șui N i c 
Ceaușescu. 
Socialismul
cietate a dreptății și 
echității sociale.

20,40 Film artistic: 
„Acolo unde 
intîlnește 
tul".
Premieră 
Producție 
rilor

21,50 Telejurnal 
color).

secreta- 
al 

Comu- 
tovară- 
o 1 a e

so-

Cultural:

pot să-ți

cerul 
pămin-

pe țară, 
a studiou- 

americane.
(parțial

...„La două săptămîni după holocaust44 TV

Ne aflăm la două săp- 
tămîni după un război nu
clear, cînd flăcările pîr- 
jolitoare a 25 000 bombe 
s-au stins, transformîn- 
du-se într-un fel de burni
ță neagră de căderi radio
active. Dar apocalipsul nu 
se oprește aici: pe kilome
tri întregi deasupra scoar
ței terestre, soarele este 
întunecat de nori groși de 
fum produs de vasta con
flagrație care a ras de pe 
fața pâmîntului principa
lele orașe ale emisferei 
nordice. Vălul dens de fu
ningine și cenușă circulă 
Tent printre diferitele pă
turi ale atmosferei, aco
perind continente întregi 
— o lume a frigului și în

tunericului. Deoarece
temperatura solului a scă
zut cu pînă la 40 grade 
Fahrenheit, iar soarele este 

Din presa străină
(„TIME" — S.U.A.)

între-

acoperit, recoltele din nu
meroase zone geografice 
au fost distruse în 
gime.

Această priveliște 
bră imaginează cu 
ximație coșmarul care va 
cuprinde planeta în urma 
unui război nuclear. „Sce
nariul" are la bază studiul 

sum- 
apro-

elaborat de cea mai pres
tigioasă instituție științi
fică americană — Acade
mia Națională de Științe.

...Puterea de explozie a 
arsenalelor nucleare exis
tente este apreciată la 
13 000 megatone. Studiul 
menționat examinează ur
mările unui război ipote
tic, în care ar fi utilizate 
doar jumătate din armele 
actuale, îndreptate atît 
spre obiectivele militare, 

cît și spre cele mai mari 
1000 orașe din statele mem
bre ale NATO și Tratatu
lui de la Varșovia. Explo
ziile respective ar arunca 
imediat în stratosferă 10 
pînă la 24 milioane tone 
de praf. Alte 20—650 mili
oane tone de fum produs 
ca urmare a incendierii o- 
rașelor și pădurilor s-ar 
fixa un timp în cea mai 
mare parte în troposferă. 
Nori imenși de praf și fum 
se vor întinde pe întregul 
continent în decurs de 
cîteva zile, 
nordică soarele fiind 
perit în 
la sută.

în decurs
, în emisfera 

aco- 
proporție de 99

(Agerpres)

20,00 Telejurnal 
color).

memento
Mica publicitate

Căldă- 
de 

O de-

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele 
rar Leon, eliberată 
E.G.C.L. Petroșani, 
clar nulă. (3223)

PIERDUT filă chitanțier 

ANUNȚ DE FAMILIE

I
Soția Sofica și copiii Cristina, Mitică, Ovidiu, a- 

mintesc că se 
scumpului soț

Nu-1 vom

împlinesc cinci ani de la decesul 
și tată

PUTU ZAIIAKie
uita niciodată, (3211)

penalizări în original seria 
09151/1-14 cu 14 chitanțe, 
pe numele Vîrtopeanu Ma
ria, eliberate de I.R.E. De
va ghișeu Vulcan. Le de
clar nule. (3222)
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