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Chiar dacă iarna s-a mai „cumințit", peisajul din jurul nostru ne avertizea
ză că piuă la vremea... ghioceilor va mai trece timp.

I.M, VULCAN

Însemnate cantități de 
cărbune peste plan

Cu două zile înainte 
de încheierea primei luni 
de producție din acest 
an, COLECTIVUL I.M. 
VULCAN A EXTRAS 
863 TONE DE CĂR
BUNE PESTE SARCINI
LE DE PLAN LA ZI. 
Acest demaraj rodnic a 
fost realizat pe seama 
creșterii liniei active de 
front în cărbune, mo
dernizării fluxului de 
transport pe benzi la o- 
rizonturile 360 și 420, în

blocul zero și pe puțul 
nr. 10. Cele mai însemna
te depășiri ale sarcinilor 
de plan le-au raportat co
lectivele sectoarelor V, 
VI și VII. In fruntea în
trecerii socialiste se si
tuează minerii din bri
găzile conduse de TRA
IAN BORȘA, MIHAI 
NESTIAN, GHEORGHE 
BUHUȚAN, IOAN BUD, 
MIHAI DUDESCU si 
PARASCHIV GIURAS- 
CU.

■ Manifestând o inaltă conștiință muncitoreas
că, in actualele condiții cînd țara le cere cît mai 
mult cărbune energetic și cocsificabil, numeroase 
brigăzi și-au luat angajamente concrete de a-și 
depăși planul anual la producția de cărbune. 
Bunăoară MINERII DIN CADRUL SECTORULUI 
III ȘI-AU ASUMAT ANGAJAMENTUL DE A 
LIVRA SUPLIMENTAR 6000 TONE DE CĂRBUNE, 
cei din BRIGADA LUI ANAMA ROMAN1UC DE 
A EXTRAGE IN PLUS 2700 TONE, iar cei din 
BRIGADA LUI GIIEORGHE BUHUȚAN 1000 TO
NE PESTE SARCINILE PLANULUI ANUAL.

■ Prin producțiile suplimentare care vor fi re
alizate în abatajele minei Vulcan în ultimele dquă 
zile din luna ianuarie, SE POATE ESTIMA CA PRI
MA LUNA a anului se va încheia cu o 
PRODUCȚIE SUPLIMENTARA DE PESTE 1000 
TONE DE CĂRBUNE.
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Debutul bun al mi
nerilor de la Bărbăteni 
conjugă fericit efortu
rile tuturor brigăzilor 
fruntașe. Printre ele și 
brigada condusă de Pe
tru Olteanu. care deși se 
confruntă cu greutăți, 
se mobilizează exem
plar. In imagine, cîțiva 
ortaci din schimbul con
dus de Nicolae Olteanu.

Foto: Al. TATAR

Adunări generale ale reprezentanților oamenilor munc"

Hotărîrea minerilor de la Lonea
„Ne vom onora angajamentul asumat!“

Reprezentanții oameni
lor muncii de la întreprin
derea minieră Lonea, pre- 
zenți la adunarea gene
rală, au dezbătut cu exi
gență și înaltă răspunde
re muncitorească modul 
cum consiliul oamenilor 
muncii, întregul colectiv 
a acționat în anul 1984 
pentru a-.și onora sarcini
le de plan, au stabilit mă
surile politico-organizato- 
rice și tehnico-economice 
care să le asigure și în 
acest an realizări de pres
tigiu.

Trebuie consemnat un 
fapt mai deosebit, cu in
fluență pozitivă asupra 
oamenilor, a muncii lor: 
adunarea a avut loc în 
sala clubului, iar în hol, 
organizatorii au realizat 
panouri sugestive, mobili
zatoare, cu realizările ob
ținute în 1984, angajamen
tele asumate de întreprin
dere, sectoare și brigăzi pe 
acest an, lucru ce a atras 
atenția tuturor delegați- 
lor, dar au și determinat 
hotărîrea de a înfăptui 
exemplar ce și-au propus.

Darea de seamă, Jezon-

terile din adunare, cei ca
re au luat cuvîntul — 
Aurel Negru, Ludovic Re- 
paș, Euachim Beraru, Ca
rol Repaș, Gheorghe Bu- 
nea, Ilie Bălănescu, Gheor
ghe Bradu, Petru Cenușă, 
Viorel Boantă — au apre
ciat modul cum conduce
rea colectivă, organizați
ile de partid, sindicat,

Răspunzînd la chema
rea la întrecere lansată 
de I.M. Paroșeni, colecti
vul I.M. Lonea și-a propus 
următoarele obiective:
■ plus 5000 tone față de 
sarcina de plan M La pro
ducția netă și la producția 
marfă — un plus de cite 
2045 mii lei ■ depășirea 
productivității muncii cu 
100 kg pe post ■ plus 50 
ml la lucrările de pregătiri
■ plus 200 ml la lucrările 
de deschideri ■ economi
sirea a 0,2 mc lemn mină 
la 1000 de tone și 0,1 kWh 
energie electrică ■ redu
cerea cheltuielilor mate
riale cu 100 000 lei.

U.T.C. au mobilizat între
gul colectiv, au acționat 
pentru materializarea pro
gramului de măsuri, a de
ciziilor adoptate, cfeîrid 
condițiile realizării chiar 
din prima lună a anului 
1984 a planului la pro
ducția de cărbune. S-a ac
ționat pentru rezolvarea 
operativă a problemelor 
care condiționau planul și

activitatea economico-fi- 
nanciară. Astfel s-a reușit 
ca mina să aibă asigurate 
în permanență linie de 
front activă, capacități de 
producție necesare intro
ducerii unor tehnologii noi 
de lucru atît în cărbune 
cît și la deschideri, mașini, 
utilaje și piese de schimb, 
aprovizionare corespunză
toare a fronturilor de lu
cru. Au fost puse în 
funcțiune două instalații de 
monorai. S-a insistat pe 
creșterea productivității 
muncii, a efectivelor cali
ficate (220 de muncitori în 
1984) pe întărirea ordinii 
și disciplinei. Toate aces
tea au condus la obținerea 
în anul trecut a celei mai 
mari producții din istoria 
minei. Față de 1983, s-a 
realizat în 1984 o produc
ție mai mare cu 117 000 
tone, iar sarcina anuală 
de plan a fost depășită cu 
mai mult de 5000 tone. 
Productivitatea muncii a 
fost realizată și depășită 
cu 11 kg «pe post. La lucră
rile de deschideri s-a ob
ținut un plus de 66 ml. 
iar la pregătiri 1067 ml. 
Contribuții însemnate la 
depășirea planului și-au 
adus sectoarele IV — plus 
35 229; V — plus 7 542 
tone; II — 7334 tone

Teodor RUSII

(Continuare in pag. a 3-a)

Mobilizarea de excepție
starea normala a muncii preparatorilor
...Descărcarea operati

vă a vagoanelor și reda
rea lor fluxului de cir
culație — o problemă a- 
cută, cerință majoră la 
ordinea zilei. Pentru a 
sprijini această operația 
vitală pentru desfășura
rea normală a produc
ției, zilnic vin în spriji
nul personalului de trans
port echipe suplimenta
re formate din 20—25 de

condus de maistrul prin
cipal Toan Turcilă, aju
tat de maistrul Francisc 
Gabor, care a prelucrat 
de la începutul lunii pes
te plan aproape 15 000

Oameni la 
datorie

I oameni de la secția 
cano-energetică, 
nate de maiștri 
Gheorghe, Vasile

Szilaghi
Rezultatul: 
vagoanelor

tne- 
coordo- 

Vasile 
Maio- 

Și

l.

ga, Ti beri u 
Tuliu Antal 
descărcarea 
de la Uricani. Bărbăteni
Lupeni șf carieră se des
fășoară ritmic....

... In fruntea întrecerii 
pe uzină se situează 
schimbul de preparatori

tone de cărbune special. .
..Două fapte de mun

că, două relatați apărute 
zilele trecute la panoul 
„Faptul zilei", așezat Ia 
locul cel mai circulat din 
incinta uzinei de prepa
rare Lupeni. Două fapte, 
de fapt doua din preocu
pările de mare actuali
tate pentru preparatori. 
Despre alte preocupări, 
n'-a relatat secretarul

comitetului de partid pe 
uzină Oliviu Florea.

Recenta plenară de ac
tiv a comitetului de 
partid a dezbătut împre
ună cu consiliul oameni
lor muncii sarcinile ce 
revin colectivului de pre
paratori din Lupeni, prin
cipala furnizoare de căr
bune cocsificabil a țării. 
S-a subliniat cu acest 
prilej că producția brută 
ce trebuie recepționată 
zilnic crește in acest an 
cu 1750 tone, iar cantita
tea de cărbune preparat 
pentru cocs sporește față 
de anul trecut de la 1896 
tone la 4320 tone pe zi. 
Obiective de majoră în-

loan DUBI K
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l Adulmeci și
; aer parfum de 
; iarnă; un fulg
i ză pe mîinile
i acolo în subpămînt ca- 
î re acum se odihnesc, tă- 
; cute. Din sudoare și 
: roade mîinile au împle- 
i tit cununi pe care le-au 
; ridicat ușor, le-au pus 
i pe culmea Parîngului

INSCRIPȚII

I și-au așteptat stă ningă i 
i pentru o nouă rodire. i 
i Iarna s-a dovedit cu- i 
: rată, după dorința oa- i 
i menilor. A așternut pe i 
i cîmp troiene, munți i 
i întregi din vată de za- i 
ș hăr, a răcorit mîinile i : j
i muncite, a adus în aer i 
i parfumul curat, de flori i 
; de iarnă, parfum de i 
i pace, de bunăstare, ce ; 
i pătrunde pînă acolo jos, i 
i mîngîind oamenii cîmpu- i 
î rilor negre pătrunde i 
• în inimi de stăpîni pe î 
; fericire — mirabilă și ț 
i românească primăva- ; 
; i'ă !

Cristian FELEA

I........... .. .. „....... i

Adunările și conferințele de dare de seamă și
alegeri - eveniment de maximă importanță in 

viața organizațiilor II. T. C.
Începutul lunii februa

rie marchează, in viața 
tineretului clin întreaga ța
ră, declanșarea adunări
lor și conferințelor de da
re de seamă și alegeri in 
organizațiile U.T.C., mo
ment politie de importan
ță covîrșitoare pentru ac
tivitatea viitoare. Adună
rile și conferințele de da
re de seamă și alegeri în 
organizațiile de tineret se 
desfășoară in contextul 
în care întregul nostru po
por acționează 
ziasm pentru 
rea in fapte a

cu entu- 
trănspune- 
hotărîrilor

celui de-al Xlîl-Iea Con
gres al partidului, pentru 
îndeplinirea exemplară a 
prevederilor actualului 
cincinal și crearea unei 
baze materiale temeinice
pentru realizarea indicato
rilor cincinalului 1986—

1990, precum și a orientă
rilor de perspectivă.

Cadrul politie deosebit 
de mobilizator în care ac
ționează întregul popor 
constituie, pentru tinere
tul țării, cadrul optim de 
manifestare și afirmare 
a energiilor creatoare ale 
tineretului, de participa
re și'implicare tot mai lar
gă a uteciștilor în viața 
econom ico-socială a țării 
In acest context, în care 
spiritul romantismului
revoluționar se concreti
zează tot mai amplu, în 
realizarea unor obiective 
economico-sociale de deo
sebită importanță pentru 
societate, tineretul patriei 
se pregătește să întîmpine 
cu rezultate superioare în 
toate activitățile specifice, 
evenimentul politic de pri
mă mărime al anului — 
C ongresul al XI 1-lea al
U.T.C.

Din acest punct de ve
dere, merită apreciat că 
organele și organizațiile 
de tineret din Valea Jiu
lui au depus și depun e- 
foriuri stăruitoare pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin în creștet ea can
tității de cărbune extras 
in reducerea consumurilor 
de energie și recuperarea 
materialelor refolosibile, 
în educarea și formarea ti
nerei generații in spiritul 
dragostei față de muncă, 
față de țară, în spiritul 
eticii și echității socialiste, 
pentru formarea omului 
nou cu o înalta conștiință 
revoluționară, participa at 
activ și conștient Ia cons
truirea socialismului și co
munismului în patria noas
tră. Adunările și conferin
țele de dare de seamă și

(Continuare in pag. a l-a)

VALEA JIULUI PE COORDONATELE 
UNOR RITMURI ÎNALTE
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VALEA JIULUI PE COORDONA
de creștere cantitat

Planul de dezvoltare economico-socială
In recenta sesiune a Consiliului popu

lar municipal s-a adoptat planul de dez
voltare economico-socială in profil teri
torial a municipiului Petroșani, docu
ment care sintetizează direcțiile de ac
țiune, înfăptuirile din Valea Jiului în 
acest ultim an al actualului cincinal.

Principalii indicatori de plan pe anul
1985 pentru unitățile economice 
următorii:

sint

INDICATORI C/M PLAN

Valoarea producției 
marfă mii. lei 8795,2
Valoarea producției 
nete mii. lei 3890,9
Volumul de investiții 
din fondurile statului mii. lei 3808,1

din care: 
Construcții montaj mii. lei 1415,2
Export valoric mii. lei 246,3
Prestări servicii 
către populație mii lei 419,7
Desfaceri de mărfuri 
prin comerțul 
socialist mii. Iei 2310,5

Producția în unități naturale la 
principalele produse

Energie electrică mil. kWh 1200
Cărbune brut mii to 13080
Cărbune net inii to 8980
Huilă spălată pentru
cocs mit to 2870
Mașini și utilaje tehnologice
pentru lucrări miniere to 18950
Fire de mătase
artificială to 2300
Confecții textile mii. lei 165
Produse tricotate mii buc. 1100
Mobilier din lemn mii. lei 57750
Țesături mii împ. 5000
Carne tăiată to 3192
Preparate carne to 3175
Pline to 14300
Făină piine to 36500
Lapte consum mii hl 72,0
Produse lactate
proaspete mii hl 65,0

ART. 3. Comitetul și birourile execu
tive ale consiliilor- populare municipal, 
orășenești și comunale, consiliile oame
nilor muncii din întreprinderi și insti
tuții vor acționa pentru:

• îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
la producția-marfă prin realizarea rit
mică a produselor fizice și îmbunătăți
rea continuă a structurilor sortimentale 
și nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției, urmărind realizarea de produ
se cu parametri tehnico-funcționali și e- 
conomici ridicați, care valorifică superi
or resursele de materii prime, materiale, 
combustibili și energie; • folosirea com
pletă a potențialului productiv al în
treprinderilor, prin creșterea gradului 
de utilizare a mașinilor, utilajelor, ins
talațiilor, asigurarea la timp a aprovi
zionării tehnico-materiale în structura 
sortimentală necesară realizării produc
ției, ridicarea calificării oamenilor mun
cii și întărirea disciplinei în muncă; 
e funcționarea în condiții de siguranță 
a instalațiilor, mașinilor și utilajelor 
prin respectarea riguroasă a programe
lor de întreținere, revizii și reparații, a- 
sigurarea materialelor, pieselor de 
schimb și subansamblelor necesare și fo
losirea eficientă a acestora; o reducerea 
cheltuielilor materiale și gospodărirea 
rațională a resurselor de materii prime 
și energie. Reintroducerea în circuitul e- 
conomic a materialelor refolosibile și 
extinderea folosirii pieselor și subansam
blelor recondiționate rezultate din pro
cese de producție și consum; • moder
nizarea și diversificarea în continuare a 
producției bunurilor de consum pe cla
se de calitate, extinderea producției re
alizate de industria mică, pe baza pre
lucrării unor materii prime locale, a u- 
nor resurse agricole și subproduse in
dustriale, prin cooperarea cu industria 
republicană.

ART. 4. Volumul total de producție-, 
prestații în gospodăria comunală și lo- 
cativă pe anul 1985 se stabilește la 
280 144 mii lei.

ART. 5. Volumul investițiilor din fon
durile statului, din fondurile unităților

în profil teritorial
(TEXT PRE

economice și din alte surse, la unități
le consiliului popular municipal va fi 
de 267 668 mii lei din care construcții 
montaj 245 345 mii lei care se reparti
zează pe orașe.

ART. 6. Repartizarea apartamentelor 
noi ce se vor construi pe localități se 
aprobă, după cum urmează: Petroșani 
— 450, Petrila — 229, Vulcan — 74, Lu- 
peni — 148, Uricani — 252, Bănița — 14.

ART. 7. In cadrul acțiunilor voluntar- 
patriotice se vor executa lucrări cu ca
racter gospodăresc și de înfrumusețare 
a localităților în volum de cel puțin 
175 mii. lei.

ART. 8. Principalii indicatori pentru 
activitatea întreprinderii Antrepriză de 
construcții montaj se stabilesc după cum 
urmează :

INDICATORI U/M Total 
sumă

Producția netă de 
construcții montaj mii lei 63573
Producția globală 
construcții montaj mii lei 254292
Cheltuieli maxime Ia 
1000 lei producție de 
construcții montaj mii lei 993

ART. 9. Se adoptă planul și retribui
rea muncii la un număr de 66 392 oa
meni ai muncii, repartizați pe sectoare 
de activitate în corelare cu sarcinile de 
producție-prestații și pentru asigurarea 
funcționalității normale a activității în 
unitățile bugetare.

ART. 10. In anul 1985 se va pune în 
circuitul economic un volum de 115 mii 
mc masă lemnoasă din produse princi
pale și secundare (rărituri) din fondul 
forestier, din operațiuni și acțiuni de 
igienizare și din tăieri de îngrijire-cură- 
țiri. Comitetul executiv al Consiliului 
popular municipal Petroșani va lua mă
suri în vederea asigurării înfăptuirii in
tegrale și la un nivel calitativ superior 
a prevederilor Programului național pen
tru conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier.

ART. 11. Comitetul executiv al Con
siliului popular municipal Petroșani va 
lua măsuri de aplicare a prevederilor 
programelor privind protecția mediului 
înconjurător și amenajarea bazinelor 
hidrografice, asigurînd folosirea raționa
lă a resurselor pentru alimentarea cu 
apă potabilă, reducerea la minimum a 
pierderilor, prevenirea degradării fon
dului funciar, protecția faunei, a pădu
rilor și vegetației.

ART. 12. Volumul desfacerilor de măr
furi prin rețeaua organizațiilor comer
ciale de stat va fi de 2310,5 mii. lei.

ART. 13. Comitetul executiv al Con
siliului popular municipal Petroșani este 
autorizat:

a> să desfășoare și să transmită la 
unități și birourile executive ale consi
liilor populare orășenești și comunale 
sarcinile ce le revin din prevederile pla
nului de dezvoltare economico-socială 
a municipiului, să adopte indicatorii 
planului de stat prevăzut în prezenta 
hotărîre cu respectarea dispozițiilor în 
vigoare;

b) să asigure, lunar și trimestrial, a- 
nalize cu toți factorii responsabili asu
pra modului de realizare a indicatorilor- 
planului de stat, să adopte măsurile ce 
se impun pentru asigurarea desfășură
rii normale a activității în toate sectoa
rele ;

c) să reactualizeze planul de investi
ții, construcții montaj și reparații capi
tale pe anul 1985, pe lucrări și obiecti
ve, în raport de realizările la 31 decem
brie 1984, fără schimbarea capacităților 
și termenelor de punere în funcțiune;

d) se va acționa pentru folosirea în- 
tr-o mai mare măsură a resurselor de 
materii prime și materiale din produc
ția internă, inclusiv a stocurilor supra- 
normative;

e) să ia măsuri ca birourile executi
ve ale consiliilor populare orășenești și

SCURTAT)
comunale să asigure realizarea integra
lă a sarcinilor stabilite prin plan pen
tru livrările la fondul de stat a produ
selor vegetale și animale, creșterea nu
mărului efectivelor de animale, a pro
ducțiilor medii și totale a produselor 
animaliere prin îmbunătățirea selecției, 
creșterea indicelui de natalitate, diminu
area mortalității.

ART. 14. In vederea îndeplinirii pre
vederilor de plan pe anul 1985, Comi
tetul Executiv al Consiliului popular al 
municipiului Petroșani și birourile exe
cutive ale consiliilor populare orășenești 
și comunale, organele de specialitate ale 
administrației de stat, consiliile oameni
lor muncii din întreprinderile și unită
țile economice vor asigura realizarea 
următoarelor sarcini:

IN ACTIVITATEA DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ B 

Șl LOCATIVĂ
întreprinderea de gospodărie comuna

lă și locativă va acționa pentru:
• îndeplinirea programului de redu

cere a costurilor și a cheltuielilor ma
teriale de producție, precum și realiza
rea veniturilor din bugetele de venituri 
și cheltuieli în strînsă corelare cu pla
nul național unic și bugetul de stat;

• utilizarea cu eficiență maximă a 
fondurilor fixe, acționîndu-se pentru fo
losirea optimă a capacităților de pro
ducție;

• ridicarea calității lucrărilor de în- 
trețineri-reparații a fondului locativ de 
stat;

• va acționa cu mai multă eficiență 
și spirit de răspundere în direcția salu
brizării tuturor orașelor, curățirii străzi
lor, rigolelor, pentru repararea și vop
sirea staționarelor pentru autobuze, sem
ne de circulație, coșuri pentru hîrtie etc;

• utilizarea rațională a apei potabile 
distribuită consumatorilor, reducerea în 
continuare a pierderilor de apă printr-o 
mai bună exploatare și întreținere a 
instalațiilor și rețelelor, reducerea con
sumurilor industriale.

ANTREPRIZA DE 
CONSTRUCȚII MONTAJ 

PETROȘANI
Va lua măsuri pentru desfășurarea 

susținută a activității pe toate șantierele 
de construcții-montaj, extinderea meca
nizării lucrărilor de construcții-montaj 
și a tehnologiilor moderne de execuție, 
urmărindu-se folosirea eficientă a forței 
de muncă, a utilajelor de construcții și 
a mijloacelor de transport, reducerea 
în continuare a costurilor lucrărilor prin 
aplicarea celor mai eficente soluții teh
nologice și constructive, reducerea con
sumului materialelor de construcții și 
utilizarea pe scară mai largă a prefa
bricatelor, specializarea personalului 
muncitor și a cadrelor tehnice.
IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR
Pînă la 31 martie 1985 se va asigura 

de către toți proiectanții și beneficia
rii elaborarea, avizarea și aprobarea no
telor de comandă și a proiectelor de 
execuție pentru toate obiectivele prevă
zute în planul anului 1985.
IN DOMENIUL INVĂȚÂMINTULUI

a) extinderea activităților agricole pe 
lîngă unitățile de învățămînt din mediul 
rural;

b) creșterea calității activităților de 
perfecționare și autoperfecționare, extin
derea tehnologiilor moderne de predare- 
învățare, întărirea caracterului practic- 
aplicativ al învățămîntului;

c) sporirea funcționalității bazei di- 
dactico-materială existentă și amenaja
rea de noi ateliere cu profil de instrui
re practică;

d) îmbunătățirea activității de instrui
re practică a elevilor asigurîndu-se, cu 
sprijinul întreprinderilor patronatoare, 
condițiile optime pentru însușirea și re
alizarea integrală a planului pe anul 
1985, intcnsificînd munca de orientare 

școlară și profesională a elevilor din 
clasele terminale spre profilele și me
seriile prioritare în municipiu;

e) inspectoratul școlar și- oficiul pen
tru probleme de muncă și ocrotiri soci
ale, în colaborare cu unitățile economice 
și beneficiare, vor stabili și asigura, pî
nă la 15 mai 1985, locurile de muncă 
necesare repartizării în producție a tu
turor absolvenților promoția 1985.

IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
A. Se vor continua acțiunile privind 

promovarea medicinei omului sănătos și 
de intensificare a acțiunilor profilactice: 
se vor lua măsuri de îmbunătățire a 
condițiilor igienico-sanitare în institu
țiile de învățămînt, internate, cămine, 
școli de toate gradele, punîndu-se ac
cent pe respectarea normelor de igienă 
individuală și colectivă; îmbunătățirea 
formelor, metodelor și problematicii de 
educație sanitară; formarea, pregătirea, 
perfecționarea profesională a personalu
lui sanitar.

B. Se vor lua măsuri de îmbunătăți
re a formelor de ocrotire și asistență 
medicală a mamei și copilului.

IN SECTORUL DE CULTURĂ 
Șl EDUCAȚIE SOCIALISTĂ

B Comitetele de cultură și educație 
socialistă, așezămintele și instituțiile de 
cultură își vor axa întreaga activitate 
politică, cultural-educativă și artistică 
pe sarcinile desprinse din documentele 
Congresului al XUI-lea al P.C.R. și ale 
sesiunii M.A.N. din decembrie 1984.B Manifestările cultural-educative și ar. 
tistice vor fi subordonate popularizării 
sarcinilor din planul economico-social 
în profil teritorial, militînd permanent 
pentru mobilizarea colectivelor de oa
meni ai muncii la îndeplinirea exempla
ră a planului și a angajamentelor asu
mate.

B Activitatea de răspîndire a cunoș
tințelor științifice va fi mai mult ori
entată pe aprofundarea și însușirea do
cumentelor de partid și de stat, pe 
popularizarea noutăților tehnico-econo- 
mice în cadrul cursurilor universităților 
cultural-științifice la cadrele politice și 
economice și în activitatea brigăzilor 
științifice.

îj In faza de masă a Festivalului na- 
al „Cîntarea României" se va pune 

un accent sporit pe manifestările cultu
ral-educative și în același timp se va in
tensifica preocuparea pentru antrenarea 
întregului potențial de interpretare și 
creație la o activitate permanentă, pro
movarea unui repertoriu militant, revo
luționar în spectacole de înaltă ținută 
artistică pentru a asigura oamenilor mun
cii posibilitatea petrecerii timpului liber 
în mod plăcut, recreativ și educativ.

ART. 15. Normele de consum pentru 
combustibil și energie se vor reduce cu 
cel puțin 32 la sută față de realizările 
anului 1984, în condițiile îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan pe anul 
1985.

ART. 16. întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă Petroșani și Antre
priza de construcții-montaj Petroșani 
vor întocmi, pînă la 31 ianuarie 1985, 
programe de măsuri care să asigure în
cadrarea și reducerea în continuare a 
normelor de consum, respectarea norma
tivelor de materii prime, materiale și 
comustibil, reducerea consumurilor de 
energie, prin creșterea randamentelor 
energetice.

ART. 17. Deputății consiliilor populare 
vor mobiliza cetățenii la realizarea sar
cinilor economice și Ia rezolvarea trebu
rilor obștești, pentru buna gospodărire 
a localităților.

ART. 18. Organizațiile Frontului De
mocrației Unității Socialiste vor depune 
eforturi susținute pentru mobilizarea tu
turor oamenilor muncii în vederea în
deplinirii în bune condițiuni a planului 
economico-social în profil teritorial și 
a angajamentelor asumate pe anul 1985.

ART. 19. Comisiile permanente vor în
treprinde acțiuni de control și îndruma
re și vor efectua studii pentru realiza
rea sarcinilor economice și social-cultu- 
rale, prezentate comitetului și birouri
lor executive pentru îmbunătățirea acti
vității din sectoarele respective.
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10 845 porcine și 37 017 
capete ovine. Atît crește
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Dezvoltarea agriculturii și 
industriei alimentare

de autoconducere și au- 
toaprovizionare pentru a- 
sigurarea unei mai bune 
aprovizionări a populați
ei municipului cu produ
se agro-alimentare. In a- 
nul 1985 se vor livra la 
fondul de stat 985,3 tone 
carne (cu 372 tone mai 
mult ca în 1984); 30 357
hi lapte.

Realizarea sarcinilor 
stabilite în domeniul pro
ducției vegetale impune 
ca toate unitățile de 
stat și producătorii agri
coli să gospodărească mai 
bine fondul funciar, să 
cultive întreaga supra
față agricolă și să se o- 
cupe cu mai multă răs
pundere de ridicarea

ANGAJAMENT DE RĂSPUNS 
marea la întrecerea socialista pe anul 1985 
itâ de Consiliul popular al municipiului Brăila

elanul, alături de întregul popor, la înfăptuirea sarcinilor 
•inal, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al

Nicolae Ceaușescu, privind realizarea tuturor indicatorilor 
orial, colectivele de oameni ai muncii din Valea Jiului, sub 
și organizațiilor de partid, au reușit să asigure în anul 1984 
altare, să încheie anul cu rezultate pozitive în toate sectoa- 

iă de a consolida și a amplifica rezultatele obținute, Consi- 
ipiului Petroșani, răspunzînd chemării la întrecerea socia- 
siliul popular al municipiului Brăila, se angajează cu toate 
neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIU-lea 

ptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și inche- 
ualului cincinal, realizînd următoarele;
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teriale planificate vor fi 
reduse cu 2 lei la 1000 
lei producție în construc- 
ții-montaj, prin diminu
area consumurilor cu 
50 tone ciment, 80 tone 
metal, 10 000 KW/h ener
gie electrică.

3. in domeniul 
dezvoitârii agricul
turii și înfăptuirii 
programului de au
toconducere și au- 
toaprovizionare te
ritorială

Prin aplicarea tuturor 
măsurilor stabilite vom 
depăși producțiile pla
nificate cu 20 tone car
tofi, 100 kg legume. In 
domeniul creșterii anima
lelor, prin asigurarea u- 
nei natalități de 84 la 
sută și reducerea pierde
rilor, vom asigura reali
zarea efectivelor de ani
male planificate în gos
podăriile populației, pre
cum și preluarea la fon
dul de stat a cantităților 
planificate. In vederea 
obținerii unor producții 
sporite de furaje vom 
organiza, cu contribuția 
populației, defrișarea a 
20 hectare pășuni, precum 
și fertilizarea cu îngrășă
minte naturale și chimi
ce a 300 ha teren. In gos
podăriile anexă ale uni

continuă a potențialului 
productiv al pămîntului. 
Pe baza programelor a- 
probate la toate culturile 
se va acționa pentru În
cadrarea în perioadele 
optime de semănat și 

plantat, executarea la 
timp și de calitate a lu
crărilor de întreținere, 
recoltarea și depozita
rea producției astfel in
cit fiecare unitate socia
listă și fiecare gospodă
rie a populației să obți
nă recolte pe măsuța 
condițiilor create și să 
se îndeplinească în mod 
exemplar obligațiile în 
ceea ce privește livrările 
de produse la fondul de 
stat.

Prin organele de speci
alitate se vor lua măsuri 
pentru a realiza întocmai 
programul adoptat de 
îmbunătățirea pajiștilor 
naturale, a furajării și 
îngrijirii animalelor, a 
selecției și reproducției, 

tăților economice se vor 
crește, peste prevederi, 
100 capete porcine.

4. In domeniul 
gospodăriei comu
nale și locative și 
al transportului lo
cal

Prin dezvoltarea, di
versificarea și ridicarea 
ca'ității întregii activități 
de gospodărie comunală 

și locativă vom depăși pla
nul de producție cu 36,4 
milioane Iei. Vom recu
pera și reda în circuitul 
economic, peste preve
deri, 50 tone metal, 10 
tone hîrtie și 5 tone ma
teriale textile.

5. In domeniul 
gospodăririi, înfru
musețării și siste
matizării localită
ților

Locuitorii municipiu
lui Petroșani, mobilizați 
de consiliile populare, 
vor realiza prin muncă 
patriotică un volum de 
lucrări în valoare de 
peste 250 milioane lei, 
asigurînd astfel continua 
creștere a gradului edi- 
litar-gospodăresc și de 
înfrumusețare a- locali
tăților. Acest volum de 
lucrări se va materiali

a asistenței zooveterina- 
re în vederea creșterii 
indicilor de natalitate, re
ducerea pierderilor, spo
rirea producțiilor medii 
și a greutății de tăiere 
a animalelor.

In industria alimenta
ră se are în vedere uti
lizarea mai judicioasă a 
capacităților de pro
ducție, perfecționarea 
proceselor de fabricație, 
întărirea disciplinei teh
nologice și îmbunătăți
rea calității produselor 
în vederea unei mai bu
ne aprovizionări a popu
lației cu produse agro- 
alimentare. In anul 1385 
se va realiza în abatorul 
din Petroșani, din fon
dul de stat, mai mult cu 
1192 tone carne tăiată iar 
prin unitățile comerciale 
se vor desface 3175 tone 
preparate de carne, 72 000 
hl lapte pentru consum, 
200 tone brînzeturi și 
14 300 tone pîine, înre-

za în întreținerea și re
pararea a 42 mii mp străzi 
și trotuare, 87,5 km dru
muri, plantarea a 110 mii 
bucăți arbori și arbuști, 
repararea a 100 poduri și 
podețe, amenajarea și în
treținerea a 35 terenuri 
sportive și de joacă pen
tru copii. Se vor executa, 
de asemenea, lucrări de 
întreținere a spațiilor 
dintre blocuri pe o su
prafață do 190 ha.

Prin contribuția în bani 
și muncă a cetățenilor se 
vor da în folosință toate 
lucrările planificate, rea- 
lizîndu-se suplimentar, 
peste prevederile de plan, 
lucrări în valoare de 
50 000 lei.

In domeniul sistema
tizării în anul 1985 se vor 
îmburătăți, pînă Ia 30 
mai, schițele de sistema
tizare pentru municipiu, 
orașe și celelalte centre 
urbane și pînă Ia 30 no
iembrie pentru comune, 
în scopul perfecționării 
zonificării funcționale, 
pentru gruparea mai 
bună a gospodăriilor și 
unităților economice, re
ducerea suprafețelor agri
cole cuprinse în perime
trele construibile.

6. In domeniul 
învățămîntului și al 
ocrotirii sănătății

Se va pune accent 
deosebit pe obținerea u- 
nei noi calități în întrea

ga activitate instruc
tiv educativă, pe o mai 
bună integrare a învăță
mîntului cu practica și 
cercetarea. Prin a- 
portul elevilor din unită
țile școlare vom realiza 
100 mii lei producție.

In activitatea de ocro
tire a sănătății se vor 
intensifica acțiunile și 
măsurile de profilaxie 

gistrîndu-se creșteri subs
tanțiale față de anul 1984. 
Pentru înfăptuirea obiec
tivelor prevăzute în 
plan, industria alimenta
ră va beneficia în anul 
1985 de fonduri de inves
tiții de 10 161 mii lei, 
din care construcții- 
montaj 9260 mii lei.

In domeniul investiți
ilor în industria alimen
tară trebuie să se acți
oneze cu toată răspun
derea pentru asigurarea 
din timp a documentați
ilor tehnico-economice și 
de execuție, pentru in
trarea obiectivelor în fo
losință la termenele pla
nificate și atingerea în 
timp cît mai scurt a 
parametrilor proiectați.

Consiliul popular mu
nicipal, consiliile popu
lare orășenești și comu
nale vor acționa cu exi
gență și perseverență 
pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor de 
muncă în vederea înde
plinirii integrale a sarci
nilor de creștere a pro
ducției agroalimentare 
și gospodărirea cît mai 
eficientă a mijloacelor 
materiale și financiare.

generală, pentru ameli
orarea stării de sănătate 
a populației și creșterea 
nivelului calitativ al 
vieții, în special in ma
rile colectivități indus
triale. Se va urmări mo
dul în care evoluează in
dicatorii demografici și 
creșterea sporului natu
ral al populației.

7. In domeniul 
educației politice 
și al culturii socia
liste

Toate activitățile cul
tural-educative și artisti
ce organizate în anul 
1985 în municipiu vor 
fi dedicate transpunerii 
în viață a hotărârilor ce
lui de-al XIU-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român.

8. Veniturile pro
prii ale bugetului 
local

Prin măsurile luate 
pentru dezvoltarea in
dustriei mici, prestărilor 
de servicii și o mai bună 
folosire a bazei materi
ale existente și atragerea 
a noi surse de venit se 
vor asigura depășirea 
beneficiilor planificate cu 
1,1 la sută, iar veniturile 
proprii cu cel puțin 2,8 
la sută.

Răspunzînd chemării 
adresate de Consiliul 
popular al municipiului 
Brăila, oamenii muncii 
de pe meleagurile Văii 
Jiului se angajează să 
facă totul pentru înde- 
plinirea exemplară și 
depășirea prevede, ilor 
planului de dezvoltare 
economico-socială, adu- 
cîndu-și astfel eontnou- 
ția la edificarea societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul 
României.

Electricienii Victor Vîrlan — șef brigadă și 
Elena Boca lucrează la secția „bobinaj motoare 
6KV“ a I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, obținînd, constant, 
rezultate bune.

Foto. T. ALEXANDRU

„Ne vom onora 
angajamentul asumat!“

(Urmare din pag. I) 

și microcarierele Cimpa 
și Jieț cu un plus de 2518 
tone. Dintre brigăzile cu 
cele mai însemnate depă
șiri au fost remarcate în 
adunare cele conduse de 
Grigore Mîndruț, Andrei 
Antal, Iosif Bucur, Carol 
Repaș, Dumitru Paraschiv, 
Cornel Țîr, Grigore 
Fatol, Anton Florea, Tra
ian Botar, Mihai Anton, 
Ștefan Goangă, Ion Boteanu. 
La realizările obținute o 
contribuție de seamă și-au 
adus sectoarele VI inves
tiții, VII transport, VIII e- 
lectromecanic, aeraj și 
suprafață.

Colectivul minei Lonea a 
obținut rezultate bune și la 
majoritatea indicatorilor 
economico-financiari: la
prețul de cost s-a obținut 
o economie de 25,6 lei pe 
tonă; economie de 1,93 mc 
lemn de mină la 1000 to
ne; 1,2 kWh energie elec
trică pe tona de cărbune; 
25,2 lei economii la 1000 
lei producție marfă și s-a 
realizat un benficiu de 11 
milioane lei. Dacă mi
na Lonea se încadra și 
în indicatorul de calitate, 
bilanțul economico-finan- 
ciar era și mai fructuos.

Pornind de la rezultate
le bune obținute în 1934, 
minerii de la Lonea sînt 
hotărîți ca în acest an sâ-și

Mobilizarea de excepție
(Urmare din pag. I)
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semnătate care cer 
concentrare pe măsură 
eforturilor comuniștilor, 
ale întregului colectiv, 
permanentizarea stării de 
mobilizare, de angajare 
responsabilă pentru des
fășurarea unei activități 
ritmice în toate secțiile 
uzinei.

Că această cerință se 
materializează o dovedesc 
numeroase fapte de 
că și preocupări, 
constau, mai ales, 
spunea secretarul 
partid în întărirea
tenței tehnice, pe schim
buri a controalelor asu
pra desfășurării optime 
a procesului de prepara
re. In acest scop,- cadre 
de bază ale preparației 
— Pavel Irimia, Grigore 
Bălăceanu, Octavian To- 
doacă, Ferdinand Cinca 
și altele — au fost repar
tizate cu sarcini precise 
pe schimburi și locuri 
de muncă-cheid ale pi o- 
ducției. S-a pus ac
centul mai ales pe acti
vitatea de la recepție, se
parație, descărcare, 
cuarea sterilului, 
pe funcționarea 
larelor. 
relevat 
nară a 
partid, 

eva- 
deci 

funicu- 
Dar, precum s-a

și în recenta ple- 
comitetului de 
scopul urmărit

onoreze exemplar planul, 
colectivul fiind mobilizat 
să realizeze — pe seama 
încadrării în indicatorul 
de calitate — o producție 
mai mare cu 55 000 de to
ne decît în 1984.

Venind în spirijinul an
gajamentului colectiv, de 
la mina Lonea a fost lan
sată chemarea la întrecere 
către toate brigăzile de 
abataje frontale din Valea 
Jiului. Este vorba de che
marea lansată de brigada 
condusă de GRIGORE 
MINDRUȚ, care și-a pro
pus: realizarea unei pro
ducții suplimentare de 
6000 tone de cărbune; de
pășirea productivității
muncii cu 500 kg pe post; 
stabilizarea și calificarea 
a cel puțin 6 noi Încadrați 
in muncă; reducerea cu 
1 kWh pe tonă a consumu
lui de energie electrică.

Cifrele de plan pe acest 
an au fost dezbătute și în
sușite în adunarea genera
lă cît și la nivel de sectoa
re și brigăzi, stabilindu- 
se și măsurile care vor a- 
sigura realizarea planu
lui. O dovadă concluden
tă este că, prin munca în
tregului colectiv, încă din 
această primă lună a a- 
nului, minerii înregistrea
ză un plus de 3000 tone 
de cărbune — garanție că 
angajamentul asumat va 
fi exemplar îndeplinit.

nu a fost realizat pe > 
Jeplin; mai sînt resurse i 
încă nevalorificate, mai i 
sînt și avarii, deci se cer J 
in continuare strădanii ț 
pentru creșterea gradu- 1 
lui dc siguranță în func- •' 
ționarea i 
aceea, s-a stabilit și 
complex de măsuri 
vizează realizarea 
grală a sarcinilor 
tative și calitative 
preparației privind 
rirea producției de căr
bune pentru cocs și e- 
nergetic. S-a prevăzut, 
bunăoară, urgentarea în
locuirii transportorului 
nr. 25 prin mărirea ecar- 
tamentului la 1400 mm — 
problemă de maximă im
portanță pentru îmbună
tățirea recepției pro
ducției minei Lupeni.

S-au stabilit și alte 
priorități, și alte direcții 
de acțiune. Dintre toate, 
reținem una care vizea
ză o problemă de fond 
și anume — dinamizarea 
activității tuturor cornu 
niștilor, a întregului co
lectiv, valorificarea pe 
plan superior a inițiati
vei și priceperii fiecărui 
preparator pentru a ridi
ca activitatea uzinei la 
nivelul cerințelor calită
ții sporite ale acestui 
sfîrșit de cincinal.

gurania in iunc- / 
instalațiilor. De 1 

un 
care 
inte- 

canti- 
ale 

spo-

I

I
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Acțiuni, luări de poziție în favoarea 
dezarmării și păcii

BRUXELLES 30 (Ager
pres). — Reprezentanți ai 
Partidului Comunist din 
Belgia și ai Partidului 
Comunist din Olanda au 
examinat, în cadrul unei 
reuniuni desfășurate la 
Anvers, probleme privind 
securitatea în Europa, în
cetarea cursei înarmări
lor, în primul rînd a înar
mărilor nucleare, elimina
rea rachetelor cu rază me
die de acțiune de pe con
tinentul european.

Intr-o declarație dată 
publicității la încheierea 
reuniunii, cele două parti
de se pronunță împotri
va amplasării în Belgia și 
Olanda a rachetelor nu
cleare cu rază medie.

WSCU/'C
IN PRIMELE ZECE 

LUNI ALE ANULUI 
TRECUT prețurile cil a- 
mănutul au crescut în 
Italia cu '.’.1 la sută, in
formează agenția ANSA, 
citind un raport oficial dat 
publicității la Roma.

INTRE 4000 și 5000 DE 
Ph.FcOANE AU PARTI
CIPAT, în centrul Parisu
lui, la un miting în spri
jinul cererii Frontului de 
Eliberare Kanak Socia
list (FLNKS) din Noua Ca- 
ledcnie, de acordare a in
dependenței acestui arhi
pelag avînd statut de „te
ritoriu francez de peste 
mări**. Manifestația s-a 
bucurat de sprijinul mai 
multor partide și organiza
ții de stînga, între care 
Partidul Comunist Fran
cez și centrala sindicală 
Confederația Generală a 
Muncii.

In cadrul mitingului, a 
luat cuvîntul președintele 
FLNKS, Jean-Marie Tji- 
baou, care s-a pronunțat

BRASILIA 30 (Ager
pres). — Inundațiile pro
vocate de ploile torenția
le care s-au abătut de la 
începutul lunii asupra re
giunilor de sud-est ale 

î Braziliei au provocat 
i moartea a 122 de persoa- 
î ne, lăsînd fără adăpost 
i alte 53 000, relevă bilan- 
; țul provizoriu dat publi- 
i citații de Oficiul apără-
■ rii civile din trei state 
; afectate — Espirito San-
■ to, Minas Gerais și Rio 
ș de Janeiro.

☆
Î BRUXELLES 30 (Ager- 
i pres). — La Bruxelles a 
i luat sfîrșit Festivalul in-

HAGA 30 (Agerpres). — 
Din inițiativa unor orga
nizații antirăzboinice, în 
Olanda s-a desfășurat o zi 
de acțiune sub deviza „Nu 
— rachetelor!“. Aseme
nea manifestări vor fi or
ganizate periodic pînă 
în luna octombrie 1985, 
cînd ele se vor încheia cu 
o mare demonstrație na
țională în favoarea păcii 
și dezarmării în primul 
rînd a dezarmării nuclea-

cial-Democrat din R.F.G., 
a cerut guvernului vest-

re.

BONN 30

☆

(Agerpres)
Egon Bahr, membru al
prezidiului Partidului So-

pentru acordarea inde
pendenței statului Kanak 
la 1 ianuarie 1986.

DELEGAȚIILE ITALIEI 
ȘI AUSTRIEI la Confe
rința internațională con
sacrată dezarmării și 
destinderii, care a avut loc 
la Viena au dat publicită
ții o declarație comună 
în care protestează îm
potriva eliberării antici
pate dintr-o închisoare 
italiană a criminalului de 
război Walter Reder, fost 
maior SS, și primirii ce 
i s-a făcut în Austria, in
formează agenția APA.

POTRIVIT DATELOR 
OFICIALE publicate Ia . 
Madrid, numărul șomeri
lor din Spania a ajuns la 
peste 2 600 000, ceea ce 
constituie aproximativ 20 
Ia sută din populația acti
vă a țării. Peste un milion 
și jumătate de șomeri nu 
au împlinit încă vîrsa de 
25 de ani.

PE TOT
ternațional al filmului, 
în cadrul căruia au fost 
proiectate 70 de pelicule 
din diverse țări, informea
ză agenția France Presse.

Marele premiu al fes
tivalului a fost acordat 
filmului „Paris — Texas1*, 
realizat de regizorul 
vest-german Wim Wen
ders. Cei mai buni inter
pret au fost desemnați 
Nastassia Kinski și Al
bert Finney.

☆
GENEVA 30 (Agerpres). 

Directorul general al 

german să se pronunțe pen
tru preîntîmpinarea mi
litarizării spațiului extra- 
atmosferic. El a spus că 
prevenirea cursei înarmă
rilor în spațiul cosmic ar 
putea avea o importanță 
deosebită pentru succesul 
viitoarelor convorbiri so- 
vietc-americane de la Ge
neva.

☆

TOKIO 30 (Agerpres). — 
Potrivit datelor apărute 
în presa niponă, pînă la 
sfîrșitul acestei luni, 415 
otgane ale puterii locale 
ar adoptat rezoluții potri
vit cărora centrele de sub 
administrarea lor sînt 
proclamate teritorii fără 
arme nucleare. Printre a- 
cestea se numără mari o- 
ra.șe și zone industriale, 
cinci prefecturi, dintre 
care numai prefectura 
Kanagawa are o populație 
de șapte milioane de locui
tori.

încheierea convorbirilor egipteano- 
israeliene asupra zonei de 

frontieră Taba
TEL AVIV 30 (Agerpres). 

In localitatea Beersheba, 
din Israel, s-au încheiat 
convorbirile egipteano- 
israeliene asupra zonei de 
frontieră Taba, din Sinai 
ocupată de Israel în urma 
conflictului din anul 1967. 
Un comunicat comun citat 
de agențiile internaționa
le de presă relevă că, de
și s-a ajuns la o apropie
re a punctelor de vedere, 
între cele două părți nu 
s-a realizat un acord final. 
Potrivit agenției Kuna, 
ele au fost de acord asu
pra instalării în regiunea 
Taba a unor unități ale 
Forțelor multinaționale 
pentru menținerea păcii

GLOBUL
UNICEF, James Grant, a 
declarat la Geneva că din 
cauza foametei, provocată 
de secetă, peste un milion 
de persoane din Sudan, în
tre care circa 600 000 de 
copii sînt amenințați cu 
moartea. La reîntoarcerea 
sa dintr-o vizită în aceas
tă țară, ci a lansat un a- 
pel la ajutorarea victime
lor foametei, atît din Su
dan, cît și din alte state 
africane.

☆
DELIII 30 (Agerpres).

— Compania americană

„Union Carbide11 și filia- i 
la ei din India poartă în- i 
treaga răspundere pen- - ! 
tru tragedia din orașul i 
Bhopal, unde, ca urmare i 
a emanării unui gaz toxic . i 
de la o fabrică de pești- i 
cide aparținînd acestei ■ 
companii, peste 2 500 de ■ 
persoane au murit și pes- i 
te 500 000 au fost intoxi- ; 
cate, a declarat ziariștilor. ș 
un reprezentant al gu
vernului statului Madhya 
Pradesh. El a informat 
că administrația statului a 
încheiat întocmirea do- i 
sarului pentru intentarea 
unui proces administrați- i 
ei companiei americane. i

Comunicatul 
final al reuniunii 

ministeriale a OPEC

GENEVA 30 (Agerpres). 
— La Geneva s-au înche
iat miercuri lucrările con
ferinței extraordinare a 
miniștrilor petrolului din 
statele membre ale 
OPEC (Organizația Țări
lor Exportatoare de Pe
trol) convocată pentru a 
reanaliza prețul la petrolul 
brut.

Comunicatul final anun
ță, că, de la 1 februarie, 
prețul minim al petrolului 
brut a rămas la 26,50 do
lari barilul, în timp ce 
prețul maxim a fost redus 
cu un dolar și jumătate, 
fiind stabilit la 29 dolari 
barilul. Președintele Con
ferinței, Subroto (Indone
zia), a informat că Alge
ria, Jamahiria Libiană, I- 
ranul și Gabonul s-au di
sociat de acordul realizat.

din Sinai. Comunicatul 
menționează că delegați
ile egipteană și israeliană 
vor remite guvernelor lor 
un document consemnînd 
punctele de acord și deza
cord, în special cu privi
re la rolul care să fie 
încredințat acestor forțe. 
Documentul, s-a afirmat 
în comunicatul comun, va 
servi drept bază pentru 
continuarea convorbirilor 
egipteano-israeliene.

Zona de frontieră Taba, 
aflată sub ocupația israe
liană, nu a fost retroceda
tă Egiptului în aprilie 1982, 
cînd a avut loc retragerea 
Israelului din Sinai.

Adunările si conferiți ele de
* t

dare de seamă și alegeri
(Urmare din pag. I)

alegeri, ce se vor desfășu
ra la toate nivelele, trebuie 
să constituie un moment 
cu implicații deosebite in 
activitatea de viitor, să 
ofere cadrul politic de 
înaltă responsabilitate în 
care uteciștii din între
prinderi și instituții vor 
analiza cu exigență activi
tatea organelor și organi
zațiilor U-T.C. și vor alege 
în fruntea acestora pe cei 
mai buni dintre cei mai 
buni tineri.

In organele de conduce
re ale organizațiilor U.T.C. 
vor fi aleși tineri cu o 
înaltă pregătire politică și 
profesională, cu un înalt 
nivel de conștiință patrio
tică revoluționară, cu un 
pronunțat spirit de iniția
tivă care să constituie pen

Timpul probabil 
în luna februarie

După cum ne comuni
că Institutul de meteo
rologie și hidrologie, luna 
februarie a acestui an va 
fi mai rece decît în mod 
obișnuit, mai ales in 
centrul și nord-estul țării, 
înregistrîndu-se însemna
te fluctuații termice. Re
gimul pluviometric va fi 
excedentar în cea mai 
mare parte a țării.

Prima decadă a lunii 
se va caracteriza prin- 
tr-o vreme în general în
chisă, cu precipitații mai 
frecvente în jumătatea 
sud-estică a țării. Tem
peratura aerului în cursul 
nopții va coborî izolat, 
in Transilvania și Mol
dova, sub minus 15 grade, 
iar ziua maximele se vor 
situa între minus 3 și 
plus 7 grade. Diminea
ța și seara se va semna
la ceață. Vîntul va pre
zenta intensificări de 
scurtă durată din secto
rul nordic în estul țării, 
unde va viscoli zăpada.

In a doua decadă va 
piedomina o vreme rece, 
îndeosebi in centrul și 
nord-estul ță-.i. unde nop
țile vor fi geroase cu 
temperaturi ce vor cobo
rî, izolat, sub minus 20 
de grade. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse 
intre minus 6 și plus 4

TELEX ■ TELEX ■ TELEX
RIMNICU VILCEA 30 

(Agerpres). — La Călimă- 
nești — Căciulata se află 
în plină desfășurare festi
valul șahist vîlcean, la ca
re, în cele șapte turnee, 
participă 136 de jucători 
și jucătoare.

In concursul masculin 
de categoria I, după opt 
runde, conduc Iulian Spi

tru tinerii pe care îi re
prezintă, în toate sectoare
le de activtate, exemple 
demne de urmat.

Adunările generale și 
conferințele de dare de 
seamă și alegeri vor cons
titui totodată, pentru tine
retul Văii Jiului minunate 
prilejuri pentru a-și expri
ma hotărîiea fermă de a 
acționa cu tot elanul în 
vederea înfăptuirii hotărî- 
rilor celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, a 
sărcinilor specifice care 
vor reieși din documentele 
celui de-al XII-lea Congres 
al U.T.C. pentru ca apor
tul uteciștilor din Valea 
Jiului la îndeplinirea pre
vederilor viitorului cincinal, 
în ceea ce privește spori
rea producției de cărbune, 
de energie electrică și ter
mică, să fie substanțial.

grade, izolat mii ridica
te în sud-estul țării. Vor 
cădea nimori mai frec
vente în nordul țării In 
zona muntoasă și în 
Moldova vîntul va pre
zenta intensificări din 
sectorul nordic, viscolind 
zăpada. Dimineața și sea
ra local se va produce 
ceață, care în zona de 
munte va fi asociată cu 
depunere de chiciură.

In ultima parte a lunii, 
vremea va fi închisă, ex- 
ceptînd jumătatea nord- 
vestică a țării, unde 
cerul va fi variabil. Vor 
cădea precipitații loca
le, mai ales sub formă de 
ninsoare, în jumătatea 
de sud-est. In celelalte 
regiuni, ninsorile vor fi 
slabe, izolate. Vîntul va 
sufla moderat, iar în
sudul țării și în zona de 
munte va prezenta inten
sificări de scurtă durată, 
viscolind pe alocuri ză
pada. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în
tre minus 12 și minus 2 
grade, local mai coborîte 
în Transilvania și no’ rltil 
Moldovei, iar cele maxi
me între minus 2 și plus 
8 grade, izolat mai ridi
cate în sud-vestul țării. î 
Dimineața și seara se va I 
semnala ceață.

(Agerpres)

nii (Voința București și 
Nicolae Popescu (Voința 
Craiova) cu cite 6,5 punc
te. In turneul similar fe
minin, tot după opt runde, 
pe primul loc al clasamen
tului se află Dana Toma 
(C.S.Ș. Rm. Vîleea) — 7
puncte.

mernenio
FILME

• PETROȘANI — 7 No- 
Iiembrie: Avertismentul,

I—II; Unirea: Tinerețea 
I patriei, tinerețea noastră; 
I Paringul: Moara lui Că- 
| lifar.
a PETRILA: Cîinele din
■ sertar.
| LONEA; Campionul,
• I—II.
I LUPENI: Surorile.
I URIC ANI: De 4 ori
• start.
I

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI11, la se
diu, ora 18 — Milionarul 
sărac; orele 16,30 și 19 — 
Videotecă.

TV

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Actualitatea în e- 
conomie.

20,25 Studioul tineretu
lui (parțial color). 
In program:

— Semnături tinere în 
cartea marilor pre
faceri revoluționa
re ale țării.

— AIT ’85. O deviză

generoasă pentru 
tineretul lumii — 
Participare — Dez
voltare — Pace.

— De strajă patriei.
— Amfiteatru studen

țesc.
— Serial științific:

„Călătorie în Uni- - 
vers1*.
Episodul 9. .

— Performanța cm te- I
cului și poeziei pa- | 
triotice, revoluția- . 
nare. ’

I 
I

21,50 Telejurnal 
color).

(parțial

22,00 închiderea progra- | 
inului >

VIND garaj in Vulcan. 
Telefon 70457, Angliei. 
(3257)

COLECTIVUL motelu
lui „Gambrinus*1 urează 
colegei Zapali Virginia, 
cu ocazia ieșirii la pensie, 
multă sănătate și fericire. 
(3254).

In pragul pensionării, 
ing. Bogye Carol, soția, fiii, 
nora și nepoțelul îți urea
ză un „La mulți ani cu 
sănătate !“.

CAUT femeie îngrijire 
copil 2 ani, strada Repu
blicii 85/27, Petroșani. 
(3253)

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu, eliberată de Ofi
ciul P.T.T.R. Petroșani, pe 
numele Tănașie Elena. O 
declar nulă. (3252)

PIERDUT diplomă cali
ficare electrician, pe nu
mele Florea Gheorghe, e- 
liberată de I.M. Paroșeni. 
O declar nulă. (3256)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mîrza 
Ioan, eliberată de I.M. 
Aninoasa. O declar nulă. 
(3259)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Țînțar 
Vasile, eliberată de I.U.M.

Petroșani. O declar nulă. 
(3245)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Bucerzean 
Radu, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani ll 
declar nul (3247)

PIERDUT diplomă de 
calificare eliberată dc Școa
la profesională Găești, in 
anul 1983, pe numele Cor- 
nescu Nicolae-Doru. O de
clar nulă. (3249)

PIERDUT foaie matricolă 
nr. 182, eliberată de Școa
la generală • nr. 5 Petro
șani, în anul 1973. O de
clar nulă. (3251)
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