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A
Intr-un climat de înaltă exigență comunistă,

la Petroșani a avut loc, ieri,

Adunarea de activ a Comitetului
municipal de partid

Ieri, în Capitală» și-a încheiat lucrările

Primul Congres al științei 
și învățămîntuiui

Participanții au dat expresie hotărîrii de a 
acționa cu pasiune și înaltă răspundere pentru 

înfăptuirea luminoaselor idei și orientări 
cuprinse în cuvîntarea 

tovarășului MICOL4E CEAUȘESCU 
rostită în deschiderea lucrărilor Congresului

Tn climatul de exigență 
și angajare comunistă al 
recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., a îndemnurilor și 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, climat 
ce caracterizează, în acest 
final de an și cincinal, în
treaga activitate creatoare 
a partidului și popo
rului consacrată pro
pășirii patriei, la Petroșani 
a avut loc ieri adunarea 
de activ a Comitetului mu
nicipal de partid. Au luat 
parte membrii și membri 
supleanți ai Comitetului 
municipal de partid, ai 
comisiei municipale de 
revizie, secretari ai comi
tetelor de partid, pre
ședinți de sindicat, secre
tari ai comitetelor U.T.C. 
și conducători din ma
rile unități eco
nomice și instituții, re
prezentanți ai organizați
ilor de masă și obștești,, 
activul de partid și apa
ratul comitetului munici
pal, ziariști.

La lucrări a participat to
varășul Radu Bălan, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid.

Moment de seamă în 
viața comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din 
Valea Jiului, adunarea de 
activ a prilejuit o amplă 
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și profundă analiză asupra 
activității desfășurate de 
organele și organizațiile de 
partid în perioada par
cursă de la alegerile din
octombrie 1984 și pînă în
prezent, pentru 
rea obiectivelor 
Văii Jiului din

înfăptui- 
ce revin 

istoricele
hotărîri adoptate de Con
gresul al XlII-lea al par
tidului, pentru transpune
rea în viață a sarcinilor și 
indicațiilor trasate de to
varășul Nicolae
Ceaușescu în vederea ac
celerării ritmului de dez
voltare multilaterală a 
patriei.

Darea de seamă privind 
activitatea desfășurată în 
perioada octombrie 1984 
— noiembrie 1985, prezen
tată de tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid, a relevat realiză
rile obținute în Valea Jiu
lui în toate domeniile vie
ții economice și sociale. în
scrise sub semnul grijii 
deosebite a conducerii 
partidului și statului pen
tru dezvoltarea municipiu
lui minerilor. In urma in
tensificării preocupărilor 
pentru creșterea rolului 
conducător politic al or
ganelor și organiza
țiilor de partid, prin 
implicarea mai activă a 
comuniștilor, a. cadrelor de 

bază în soluționarea pro
blemelor conducerii, or
ganizării și bunei desfă
șurări a activității econo
mice. în cincinalul 1981— 
1985 a fost obținută creș
terea producției fizice la 
cărbunele net extras cu 
peste 1 milion de tone. 
Au fost consolidate, ex
periența și rezultatele po
zitive obținute în extinde
rea mecanizării și promo
varea tehnologiilor avan
sate, perfecționarea orga
nizării producției și a 
muncii, aplicarea meca
nismului economico-finan- 
ciar, a autoconducerii mun
citorești și autogestiunii.

Darea de seamă a rele
vat în mod critic, construc
tiv, că în perioada raporta
tă organizațiile de partid, 
colectivele de muncă s-au 
confruntat și cu o seamă 
de neajunsuri și neîmpliniri 
datorită cărora s-au înre-

(Continuare în pag. a 3-a)

Aspect din cadrul lucrărilor adunării de activ.

Primul Congres al știin
ței și învățămîntuiui și-a 
încheiat lucrările, la 29 no
iembrie, în' Sala Palatului 
Republicii Socialiste Româ
nia.

In cursul dimineții de 
vineri, lucrările au fost re
luate în plen sub președin
ția tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului.

Prima parte a ședinței a 
fost condusă de tovară
șa Viorica Neculau, ad
junct al ministrului educa
ției și învățămîntuiui.

In continuare, lucrările 
au fost conduse de tovară
șul Ion Ursu, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie.

Dezbaterile asupra pro
blemelor înscrise pe ordi
nea de zi s-au desfășurat 
în spiritul orientărilor de 
excepțională însemnătate, 
teoretică și practică, cu
prinse în cuvîntarea rostită 
de secretarul general al 

Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, în deschiderea 
Congresului științei și în
vățămîntuiui.

Participanții la Congres 
au reafirmat sentimentele 
de nețărmurită dragoste, 
stimă și recunoștință, față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, prin mo- 
.numentala sa operă științi
fică, prin întreaga activita
te, îșl aduce o inestimabilă 
contribuție la elaborarea 
și ’înfăptuirea politicii 
partidului și statului, la 
fundamentarea planurilor 
și programelor de dezvol
tare economico-socială a 
patriei, la mobilizarea tu
turor resurselor țării și sti
mularea energiilor și forțe
lor creatoare ale națiunii, 
la organizarea și conduce
rea operei istorice de edi
ficare a socialismului și 
comunismului în România.

De la tribuna marelui fo
rum, s-a dat o înaltă a- 
preciere magistralei cuvîn- 
tări a conducătorului parti
dului și statului, care, pe 
temeiul unei analize de o 
deosebită profunzime, sta
bilește direcțiile de bază 
în orientarea pe mai . de

parte a întregii activități 
din domeniul științei și al 
învățămîntuiui, constituind 
un însuflețitor program de 
acțiune pentru intensifi
carea cercetării și perfec
ționarea muncii instructiv- 
educative.

Delegații și invitații la 
Congres au adus un res
pectuos omagiu activității 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, ilustru 
savant, de largă recunoaș
tere internațională, care, 
cu remarcabilă competen
ță, cu fierbinte devota
ment patriotic și revoluțio
nar, îndrumă permanent, 
nemijlocit, amplul proces 
de înfăptuire a politicii 
partidului și statului în 
domeniu] științei, ■ învăță
mîntuiui și culturii.

Participanții la dezbateri 
au dat expresie adeziunii 
depline a tuturor slujitori
lor științei șl școlii la po
litica internă și externă a 
partidului și statului nos
tru. care corespunde în cel 
mai înalt grad intereselor 
și aspirațiilor supreme de 
progres și bunăstare, de 
pace, înțelegere și colabo- 

(Continuare în pag a 4-a)

Un nou tronson
de cale ferată

In zona noii preparați! 
pentru cărbune din Uri- 
cani a prins contur un nou 
tronson de calc ferată. Pe 
o lungime de 4,2 km a 
fost montată și linia de 
cale ferată care va lega 
preparația de noua mină 
Valea de Brazi.

Noul tronson de cale fe
rată cu linii de triaj in 
zona preparației a fost e- 
xecutat de constructorii 
din cadrul brigăzii nr 3 
Uricani a Antreprizei de 
construcții căi ferate Pe
troșani. S-a evidențiat for
mația complexă condusă 
de Constantin Nica.

De-a lungul noii linii fe
rate au fost finalizate și 
lucrările la 10 podețe, din 
cele 15 prevăzute in pro
iect pînă la Valea de Brazi. 
(V.S.)

Lucrări de dezvoltare la 
mina Valea de Brazi
La I.M. Valea de Brazi minerii din 

brigada condusă de Ioan Buza.ș au în
ceput o nouă și importantă lucrare. Este 
vorba de montajul și amenajarea flu
xului de benzi transportoare la orizon
tul 400. care va asigura evacuarea căr
bunelui spre suprafață.

Concomitent, brigada condusă de Ște
fan Nagy a început construcția unui si
loz subteran inclus în viitorul flux de 
transport. Silozul va asigura autonomia 
funcționării abatajelor din zonă pe du
rata a trei schimburi și optimizarea 
transportului cu consum redus de e- 
nergie electrică.

In incinta principală a minei au fost 
finalizate lucrările de amenajare a unui 
depozit, de către minerii din brigada 
condusă de loan Tamas.

Producții suplimentare 
de cărbune

Colectivele întreprinderilor miniere 
Paroșeni, Dîlja, Lonea, Aninoasa și Uri
cani au raportat joi, 28 noiembrie pro
ducții suplimentare care totalizează a- 
proape 1800 tone de cărbune energetic 
și cocsificabil. Cea mai mare cantitate 
— plus 825 de tone de cărbune — a 
fost expediată la ziuă din abatajele me
canizate ale minei Paroșeni. De la în
ceputul lunii noiembrie, din abatajele 
IM. Paroșeni au fost extrase 18 021 to
ne de cărbUne peste sarcinile de plan. 
Este remarcabilă perseverența cu care, 
zi de zi, se depășește preliminarul zilei 
și la l.M. Lonea, de unde și joi au fost 
extrase peste plan 300 tone de cărbu
ne, în condițiile aplicării cu bune rezul
tate a tehnologiei de susținere cu grinzi 
îngropate în vatră și tavan de rezistență.

Mineri, ingineri, tehnicieni!
® Toate forțele din subteran — concentrate pentru sporirea 

producției de cărbune I Mai mult cărbune, înseamnă mai multă 
energie electrică I

Oameni ai muncii din industrie!
• Acționați cu responsabilitate și stăruință pentru organiza

rea rațională a lucrului, contribuind astfel la un consum echili
brat de energie electrică, pe toată durata zilei I

Cetățeni!»

• Evitînd orice consum inutil de energie electrică, dovediți 
spirit gospodăresc, patriotic !
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Comuniștii — in fruntea eforturilor stăruitoare 
consacrate dezvoltării economice și sociale a Văii Jiului 

.1 PREOCUPĂRI ■ EXPERIENȚE ■ CERINȚE 
Acțiuni susținute pentru înfâptuirea roiului conducător 

al organizației de partid în toate domeniile de activitate
Principalele realizări și sarcini desprinse din Darea de seamă a Comitetului municipal de partid

In tot ceea ce a între
prins comitetul municipal 
de partid, biroul și secre
tariatul, s-a avut în ve
dere creșterea și exercita
rea deplină a rolului de 
conducător politic al orga
nizațiilor de partid, aplica
rea neabătută a hotărîrilor 
de partid și legilor țării, 
înfăptuirea sarcinilor și o- 
biectivelor economice, po
litice și social-culturale ce 
ne-au revenit. Obiectivele 
stabilite de conferința mu
nicipală din anul trecut, în 
linii generale, au fost rea
lizate. Am reușit nu nu
mai să consolidăm ceea ce 
am realizat în anul 1984 
dar să și dezvoltăm, este 
adevărat intr-un ritm mai 
lent, producția de cărbune 
în Valea Jiului și să îm
bunătățim situația econo
mică și edilitar-gospodă- 
rcască a tuturor localități
lor din municipiu. In
formăm adunarea activu
lui nostru de partid că 
producția marfă a muni
cipiului a crescut cu a- 
proape două miliarde lei, 
iar producția de cărbune 
brut extras cu peste un 
milion de tone.

In anul în care ne a- 
flâm, cu toate greutățile 
întîmpinate, s-au obținut 
o seamă de rezultate bune 
ca urmare a activității 
fructuoase desfășurate de 
colectivele de muncă, sub 
îndrumarea organizațiilor 
de partid. Producția de 
cărbune net pe 10 luni este 
mai mare cu aproape 140 
mii tone decît cea din 
perioada corespunzătoare 
a anului trecut. La cărbu
nele brut extras, în com
parație cu anul trecut, re
alizările din acest an sînt 
mai mari la întreprinderi
le miniere din Lupeni, Pa
roșeni, Vulcan, Aninoasa. 
Pe primele 10 luni din a- 
nul 1985, I.M. Lonea, I.M. 
Paroșeni au realizat pla
nul în proporție de 
100,5 și, respectiv, 100,9 la 
sută. Pe ansamblul Văii 
Jiului a fost depășită și 
producția de huilă sorta
tă cu 79,4 la sută, iar cea 
de brichete cu 11,1 la sută. 
In același timp, planul de 
punere în funcțiune a fost 
realizat în proporție de 
149,4 la sută, al lucrărilor 
de deschidere de 101,5 la 
sută, producția de oțel a- 
liat, 120,6 la sută, echipa
mente hidraulice și pneu
matice, 102 la sută, stîlpi 
hidraulici, 122,2 la sută, iar 
cea de confecții textile în 
proporție de 109,2 la sută. 
Planul producției marfă a 
fost depășit de IPSRUEEM 
cu 5.2 la sută, de IACMM 
cu 22 la sută și IGCL Pe
troșani cu 4,2 la sută. De 
la începutul anului s-au 
realizat lucrări de investi
ții în valoare de 3 miliar
de lei, constînd din mo
dernizarea preparației din 
Petrila, continuarea lucră
rilor de construcții la pre- 
parațiile Livezeni și Uri
cani, pregătirea capacită- 

•. ților de producție de 100 
mii tone pe an, la I.M. 

Lupeni, 30 mii tone la 
I.M. Uricani, 50 mii tone 
la I.M. Livezeni, moderni
zarea centrelor civice din 
Petroșani, Petrila, Vulcan, 
Lupeni și Uricani, darea în 
folosință a 500 apartamen
te și a peste 6300 mp spa
ții comerciale. întreprin
derile de tricotaje Petro
șani, confecții Vulcan și 
„Vîscoza” Lupeni au în
deplinit și depășit planul 
producției destinate expor
tului.

☆
Analizînd activitatea des

fășurată, trebuie să sub
liniem că rezultatele ob
ținute pînă acum nu sînt

♦ In cincinalul 1981 — 1985, produc
ția marfă a municipiului a crescut cu 
2 miliarde lei, iar producția de cărbune 
brut cu peste 1 milion de tone.

♦ La cărbune net, producția realiza
tă de la începutul acestui an este cu 140 
mii tone superioară perioadei corespun
zătoare a anului trecut.

♦ In fruntea întrecerii socialiste pe 
bazin se situează întreprinderile miniere 
Paroșeni și Lonea, care au depășit sarci
nile de plan la zi cu peste 30 000 tone de 
cărbune.

♦ Valea Jiului a beneficiat în acest 
cincinal de însemnate fonduri de investiții 
pentru dezvoltarea potențialului econo
mic, modernizarea localităților și crește
rea nivelului de trai.

♦ In acest an planul punerilor în 
funcțiune de noi capacități de producție 
a fost depășit cu 49,4 la sută, iar al lu
crărilor de deschidere cu 1,5 la sută.

♦ S-a acționat stăruitor pentru mo
dernizarea centrelor civice în toate loca
litățile municipiului. Au fost date în folo' 
sință 500 noi apartamente și 6300 mp 
spații comerciale.

pe măsura sarcinilor, a ce
rințelor economiei națio
nale. Planul producției fi
zice industriale pe muni
cipiu a fost realizat în 
proporție de 93,3 la sută,

Pe aceeași perioadă, pla
nul producției marfă a 
municipiului a fost rea
lizat în proporție de 86,5 
la sută. Cu neîmpliniri mai 
mari la acest indicator se 
înscriu: CMVJ, IUMP,
„Vîscoza”, Cuarț Uricani 
și Țesătoria de mătase Lu
peni. Planul total de in
vestiții este realizat în 
proporție de 89,8 la sută.

Avem mari rămîneri în 
urmă, pe 9 luni, la chel
tuielile la 1000 lei pro
ducție m a r f ă. Ne- 
realizarea planului pro
ducției fizice și nete, a 
producției marfă, a pro
ductivității muncii și de
pășirea cheltuielilor de 
producție au condus la 
neîndeplinirea planului de 
beneficii.

Cauzele principale care 
au condus la aceste nerea- 
lizări sînt cunoscute. Ele 
s-au analizat de mai mul
te ori, însă nu s-a acțio
nat cu toată fermitatea 
pentru înlăturarea lor. Este 
adevărat, în anul acesta, 
unitățile combinatului și 
alte întreprinderi din mu
nicipiu s-au confruntat cu 
o seamă de greutăți de 
natură obiectivă, înrăută
țirea condițiilor de zăcă- 
mînt în unele perimetre și 
eîmpuri miniere, nelivra- 
rea la timp a unor utila
je, piese de schimb, mașini, 
utilaje și instalații de că
tre unii furnizori și alte

le. Dar, alături de acestea, 
au existat multe neajun
suri de ordin organizato
ric, atît la nivelul com
binatului, la întreprinderi, 
cît și în munca de partid. 
Față de anul tre
cut în minerit s-a realizat 
un progres nesemnifica
tiv pe linia folosirii utila
jelor de mare productivi
tate și randament. In în
treprinderile miniere, la 
IFA „Vîscoza”, Țesătoria 
de mătase, pe șantierele de 
construcții și în unele uni
tăți de transport s-a men
ținut o fluctuație accen
tuată, din cauza căreia 
s-au întîmpinat greutăți 
în realizarea planului și 
in stabilizarea oamenilor. 
N’ci în privința utilizării 
timpului de lucru nu ne 
situăm la nivelul cerințe
lor.

Organizațiile de partid 
și consiliile oamenilor mun
cii de la unități nu au a- 
cordat atenția necesară îm

bunătățirii calității produ
selor. La cărbune, procen
tul de cenușă este depășit 
cu 3,5 puncte, ceea ce 
pentru unitățile aparțină
toare combinatului. re
prezintă o pierdere însem
nată de cărbune. La alte 
unități au fost dese refu
zuri pentru slaba calita
te a produselor livrate.

Deși s-au făcut unele 
progrese, încă nu ne pu
tem declara mulțumiți de 
modul cum este asigurată 
securitatea și protecția 
muncii, mai cu seamă în 
minerit și pe șantierele de 
construcții.

In domeniul activității 
de investiții, cele mai în
semnate nerealizări sînt 
la IFA „Vîscoza” 155 mi
lioane lei, CMVJ 66 mili
oane lei, IUMP 40 milioar 
ne lei, IGCL 20 milioane 
lei și Direcția comercială 
municipală 27 milioane 
lei. In același timp avem 
rămîneri în urmă la une
le stadii fizice, 300 apar
tamente, iar 6 capacități 
de producție, între care mi
na Petrila-Sud, Lupeni-Sud, 
IUMP și Preparația Live
zeni nu au fost puse în 
funcțiune. Antrepriza din 
Petroșani a Trustului ju
dețean de construcții- 
montaje execută și în pre
zent simultan un număr 
prea mare de lucrări, une
le din ele fiind restante de 
2—3 ani, fără ca execuția 
la vreun ansamblu de lo
cuințe din cele realizate 
în această perioadă să fie 
încheiată.

Preocupări stăruitoare, 
finalizate cu bune rezulta
te au existat pe linia pre
gătirii și desfășurării a- 
dunărilor generale ale or
ganizațiilor de partid în 
cadrul cărora au fost su
puse spre analiză și dez
batere aspecte și probleme 
majore, fapt ce a condus 
la creșterea răspunderii 
membrilor de partid și 
mobilizarea lor în vede
rea îndeplinirii sarcinilor 
politice și economice. Men
ționăm că în adunările ge
nerale ale organizațiilor de 
bază, în ședințele și în 
plenarele comitetelor de 
partid au fost ouse cu 

prioritate spre dezbatere 
problemele economice, ale 
vieții interne de partid și 
de educație comunistă.

Apreciem că s-a acționat 
sistematic și corect pe li
nia îmbunătățirii structu
rii organizatorice, în con
dițiile noului program de 
lucru în minerit, a genera
lizării muncii în acord 
global și a celorlalte con
diții specifice de lucru. 
In prezent, considerăm că 
structura organizatorică 
corespunde cerințelor din 
fiecare unitate economi
că și instituție, iar dacă 
va fi necesar vom acțio
na în continuare pentru a- 
daptai ea ei la realitățile o- 
biective existente.

De asemenea s-a acționat 
cu răspundere pentru întă
rirea numerică și calitativă 
a organizațiilor de partid.

Organele șl organizațiile 
de partid au asigurat o 
bună desfășurare a discu
țiilor individuale cu mem

brii de partid, fapt ce a 
condus la antrenarea lor 
mai intensă la viața de or
ganizație și creșterea răs
punderii față de realiza
rea sarcinilor de plan, ur- 
mărindu-se totodată ca 
fiecare membru de partid 
să aibă sarcini concrete și 
să fie ajutat să le înfăp
tuiască.

In spiritul hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea al 
P.C.R. și al Programului 
educațional, comitetul mu
nicipal de partid a orien
tal activitatea politico- 
ideologică și cultural-edu- 
cativă în direcția formării 
și afirmării conștiinței so
cialiste înaintate a comu
niștilor și celorlalți oa
meni ai muncii. In orga
nizarea și desfășurarea pro
pagandei. a întregii activi
tăți ideologice, s-a urmărit 
ca activitatea din acest do
meniu să se desfășoare ca 
un proces complex de conști
entizare a maselor, pu- 
nînd accent pe laturile sa
le calitative.

Organizațiile de sindicat, 
sub îndrumarea consiliu
lui municipal, vor trebui 
să-și sporească aportul la 
mobilizarea oamenilor
muncii în producție, orga
nizarea și desfășurarea mai 
bună a întrecerii socialis
te. întărirea ordinii și 
disciplinei. La rîndul lor 
organizațiile de tineret tre
buie să-și îmbunătățească 
stilul și metodele de 
muncă și să desfășoare o 
activitate eficientă de e- 
ducare a tinerei generații 
în spiritul muncii și prin 
muncă și să cultive în rîn
dul lor dragostea și ata
șamentul profund față de 
patrie, partid și popor.

In perioada care a mai 
rămas pînă la finele anu
lui 1985, toate organele și 
organizațiile de partid, de 
masă și obștești, consiliile 
oamenilor muncii vor tre
bui să acționeze perseve
rent pentru recuperarea a 
tot ceea ce este posibil din 
restanțele înregistrate și 
pentru pregătirea condi
țiilor optime în vederea re
alizării ritmice a sarcini
lor de plan pe anul 1986.

In spiritul indicațiilor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceau.șescu la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
13—14 noiembrie 1985 se 
va acționa pentru realiza
rea integrală a producției 
planificate, a lucrărilor de 
investiții, pentru creșterea 
productivității muncii, îm
bunătățirea calității pro
duselor, reducerea chel
tuielilor, îmbunătățirea ac
tivității de autoconduce- 
re, autoaprovizionare și a- 
plicarea mecanismului e- 
conomico-finaciar, precum 
și pentru realizarea celor
lalte obiective din domeniul 
vieții social-culturale pre
văzute în cincinalul 1986— 
1990 și în perspectivă pînă 
în anul 2 000, pentru ridi
carea pe noi trepte a bu
năstării materiale și spi
rituale a întregului popor.
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Angajare fermă, revoluționară pentru
îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan

O» Inițiative creatoare, răspundere 
sporită pentru mai mult cărbune, 
mai multă energie electrică l

«s Obiectivele cincinalului
1986-1990 — sub semnul calității 
și eficienței!

Opinii, propuneri reieșite din cuvintul participanților la dezbateri

IOSIF BOCAN, di
rectorul I.M. Vulcan :

„Sub conducerea comi
tetului de partid, colectivul 
minei a acționat cu con
secvență pentru întărirea 
răspunderii cadrelor și 
formațiilor de luciu față 
de realizarea indicatorilor 
de plan, pentru obținerea 
unor producții sporite, în 
condițiile unor cheltuieli 
tot mai reduse. Activul de 
partid, cadrele minei au 
acționat cu perseverență 
pentru atragerea și stabili
zarea forței de muncă, a- 
plicarea fermă a progra
mului de lucru continuu. 
Toate aceste preocupări au 
a\ut drept rezultat obține
rea în 1985 a unui spor de 
producție de 27 000 tone 
de cărbune față de anul 
trecut, depășirea planului 
la pregătiri.

In același timp în activi
tatea minei s-au manifes
tat și o seamă de neajun
suri. Ele au fost dezbătute 
pe larg, cu răspundere, de 
activul de partid, de or
ganul colectiv de conduce
re și acționăm cu stăruin
ță să obținem rezultate su
perioare la producția de 
cărbune".

IOAN SAV, secreta
rul comitetului de 
partid I.M. Bărbăteni :

„Apreciez sprijinul con
cret pe care organul muni
cipal de partid ni l-a a- 
cordat. Un rol deosebit de 
important, în acest sens, 
l-au avut controalele și a- 
nalizele la fața locului, ac
țiuni ce s-au constituit pen
tru noi, în ajutoare de ma
re eficiență în mobilizarea 
întregului colectiv la înde
plinirea sarcinilor de ex
tracție". In continuare, vor
bitorul s-a referit la prin
cipalele neajunsuri din ac
tivitatea comitetului de 
partid, în special în ceea 
ce privește menținerea u- 
nei stări disciplinare cores
punzătoare și. mai ales, a 
eliminării definitive a ab
sențelor nemotivate.

a Comitetului municipal
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gistrat rămîneri în urmă 
față de sarcinile de plan. S-a 
desprins că pentru înlătu
rarea lor, este necesar ca 
organele și organizațiile de 
partid să dovedească fer
mitate în conducerea poli
tică a activității economi
ce, exigență și neîngăduin- 
ță față de abateri, inițiati
vă și responsabilitate în 
înfăptuirea neabătută a 
măsurilor proprii. Pe fon
dul întăririi continue a 
muncii și vieții de partid 
și al afirmării combativi
tății comuniste, preocupă
rile organeloi și organiza
țiilor de partid privind mo
bilizarea colectivelor la 
o activitate mai bună tre
buie să se înscrie pe noi 
coordonate calitative, ast

CORNELIU BOLO- 
LO1, secretar al comite
tului orășenesc de 
partid Uricani :

„Aprecierile pozitive din 
darea de seamă referitoa
re la întreaga activitate a 
comuniștilor din Uricani 
relevă faptul că în ultima 
perioadă de timp s-a îm
bunătățit substanțial sti
lul de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid. 
Aceasta este reflectată în 
creșterea producției de 
cărbune, cu aproape un mi
lion de tone față de ace
eași perioadă a anului tre
cut, în rezultatele bune 
obținute la întreprinderea 
minieră Valea de Brazi, la 
noile preparații de cărbu
ne și cuarț în ceea ce pri
vește investițiile.

Sarcinile sporite, crește
rea cantitativă și calitativă 
a producției de cărbune 
cocsificabil, realizarea in
vestițiilor, impun întărirea 
permanentă a rolului con
ducător al organizațiilor de 
partid, instaurarea unei dis
cipline ferme în întreaga 
activitate economico-socia
lă"

CONSTANȚA STAN, 
secretar al comite
tului de partid I.F.A. 
,.Vîscoza“ Lupeni:

Vorbitoarea a insistat a- 
supra sarcinilor care au 
stat în fața comuniștilor, a 
întregului colectiv de oa
meni ai muncii de Ia „Vîs- 
coza. In mod autocritic a 
arătat cîteva dintre cauzele 
care au condus Ia nereali- 
zai ea planului de produc
ție, msistînd în mod deo
sebit asupra necesității în
tăririi spiritului de exi
gență și responsabilitate 
comunistă ale tuturor comu
niștilor întreprinderii, în 
special al comitetului de 
partid pentru sporirea pro
ducției de fire, pentru îm
bunătățirea continuă a ca
lității acesteia.

Adunarea de activ
fel îneît în fiecare colectiv 
în anul 1986, primul an al 
cincinalului care va înce
pe în curînd, să se obțină 
realizări superioare indi
catorilor de plan, la nive
lul condițiilor create plin 
adîncirea programului de 
modernizare a bazei noas
tre economice.

In cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii 
Iosif Bocan, loan Sav, Cor- 
neliu Bololoi, Cornelia Ilo- 
iu, Constantin Popa, Ion 
Predoi, Constanța Stan, 
Aurel Suciu, Petru Barb, 
Ioan Vărășeț, David Gavri- 
lă, Cornelia Stănescu, Ioan 
Toacă, Emilia Man, Iu
lian Costescu ca
re au evidențiat preocu
pările actuale, resursele in
terne și posibilitățile de 
sporire a realizărilor. în

CONSTANTIN PO
PA, miner șef de briga
dă la I.M. Lupeni, E- 
rou al Muncii Socialiste:

„La nerealizările cu care 
se prezintă în fața adună
rii de activ mineritul Văii 
Jiului au contribuit și res
tanțele minei Lupeni Cau
zele rămînerilor în urmă 
au fost și unele greutăți in
dependente de voința noas
tră, dar și propriile lipsuri, 
în ceea ce privește efectua
rea reviziilor și reparați
ilor nerespectarea ordinii, 
disciplinei și a tehnologi
ilor de lucru. Am acționat 
și acționăm cu răspundere 
pentru remedierea neajun
surilor, pentru perfecțio
narea activității productive.

Brigada pe care o conduc 
raportează o producție su
plimentară de peste 23 000 
tone. Vom stărui pentru 
îmbunătățirea calității pro
ducției, întărirea ordinii 
și disciplinei, ca din pri
mul an al noului cincinal 
să fim la înălțimea cerin
țelor de cărbune cocsifica- 
til ale economiei națio
nale".

ION PREDOI, secre
tar al comitetului de 
partid din I.U.M. Pe
troșani :

„Comuniștii, toți oamenii 
muncii din I.U.M.P depun 
eforturi susținute pentru 
ca neajunsurile manifes
tate în activitate în pe
rioada trecută, să fie eli
minate In aceste 
condiții organizați
ile de partid, de sindicat 
și U.T.C. sînt angrenate 
într-un amplu proces de 
creștere a gradului de ca
lificare a forței de muncă. 
Menționînd că I.U.M.P. dis
pune de o dotare tehnică 
la nivel mondial, a arătat 
că în anul care urmează 
vor crește sarcinile. în 
mod deosebit la exportul 
de utilaj minier, angajîn- 
du-se în numele tuturor 
comuniștilor de a face to
tul pentru întărirea disci
plinei în producție, pentru

de partid 
colectivele p<_ care le re
prezintă. S-a desprins ho- 
tărîrea unanimă ca, sub 
conducerea organizațiilor 
de partid, activitatea eco
nomică și socială din Va
lea Jiului să se situeze la 
nivelul cerințelor majore 
ale acestei etape pentru 
creșterea substanțială a 
contribuției municipiului 
nostru la înfăptuirea isto
ricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XlII-lea. 
a sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In încheierea dezbateri
lor adunării de activ a luat 
cuvîntul tovarășul Radu 
Bălan.

Adunarea de activ a a- 
doptat măsuri în comple
tarea hotărîrii Conferinței 
organizației municipale de 
partid din octombrie J0P4 

loiosirea la maximum a 
capacităților existente".

CORNELIA ILOIU. 
directoarea Întreprin
derii de Tricotaje Pe
troșani :

„Principalele probleme 
ale activității economice 
pe 1985 a întreprinderii 
constau fn neacoperirea 
cu comenzi a planului la 
export. în neasigurara u- 
nei aprovizionări materia
le corespunzătoare, în ne- 
utilizarea la întreaga ca
pacitate a utilajelor și a 
forței de muncă, a timpu
lui de lucru. In continuare, 
vorbitoarea s-a referit la 
necesitatea acoperirii cu 
comenzi și contracte a pro
ducției anului viitor, pre
cum și la sarcinile ce re
vin comitetului de partid 
pe întreprindere, comuniș
tilor, întregului personal 
muncitor pentru înfăptui
rea tuturor sarcinilor în
treprinderii".

AUREL SUCIU, se
cretar adjunct al comi
tetului de partid de la 
Institutul de mine :

„In noua etapă de dez
voltare a mineritului ro
mânesc, un rol deosebit în 
asigurarea cadrelor tehni- 
co-inglnerești revine insti
tutului. Pornind de la noi
le cerințe de creștere a ca
lității procesului instructiv- 
educativ, ale intensificării 
activității de cercetare ști
ințifică de masă, comuniș
tii din institut au tre
cut la înfăptuirea unor 
măsuri privind reașezarea 
și modernizarea planuri
lor de învățămînt și pro
gramelor analitice, cola
borarea sporită cu unită
țile productive, cu institu
tele de cercetare și proiec
tare, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea la 
Congresul științei și învă- 
țămîntului".

PETRU BARB, pre
ședintele Consiliului 
municipal al sindicate
lor :

„Sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, cu spri
jinul nemijlocit al acesto
ra, sindicatele au adus o 
contribuție importantă la 
elaborarea și înfăptuirea 
măsurilor adoptate pentru 
realizarea sarcinilor de dez
voltare economico-socială.

In activitatea sindicate
lor s-au manifestat și o 
seamă de neajunsuri, mai 
ales în ceea ce privește a- 
sigurarea unor condiții mai 
bune formațiilor de lucru, 
îmbunătățirea condițiilor 
de locuit în căminele de 
nefamiliști, întărirea ordi
nii și disciplinei, a răspun
derii fiecărei 
lucru față de 
tehnica securi

In perioada 
se vor stabili 
să determine 
rea activității

formații de 
normele de 
tății muncii, 
ce urmează, 
măsuri care 
perfecționa- 
sindicatelor.

sporirea contribuției aces
tora la generalizarea expe
rienței pozit'voța Colective
le. ■

IOAN VĂRĂȘEȚ, di
rector A.C.M. Petroșani: 

„Conștienți de faptul că 
o activitate de producție 
normală nu se poate des
fășura decît în condițiile 
în care ordinea și discipli
na reprezintă o stare per
manentă. comitetul de 
partid, conducerea ACM 
și-au intensificat activita
tea de educație a oameni
lor, evidențiind în mod 
deosebit exemplul viu al 
comuniștilor și, totodată, 
combătînd cu promptitu
dine orice tendință de în
călcare a răspunderii față 
de lucrările executate. 
Nouă, constructorilor. ne 
revin sarcini deosebite pen
tru îmbunătățirea organi
zării muncii și producției, 
a calității lucrărilor exe
cutate, pentru creșterea 
randamentelor, pentru în
deplinirea integrală a sar
cinilor pe 1985 și pentru 
ridicarea întregii activități 
din anul 1986 la un nivel 
calitativ superior"

GAVRILA DAVID, 
prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de 
partid Petrila :

„In perioada analizată, 
organizațiile de partid din 
orașul Petrila și-au întă
rit rolul conducător, capa
citatea de mobilizare a co
lectivelor la realizarea sar
cinilor economico-sociale. 
S-a acționat cu bune re
zultate în ceea ce privește 
deschiderea noilor orizon
turi și zone de producție, 
înfăptuirea programului 
de investiții industriale 
și social-culturale. Totoda
tă, în activitatea organiza
țiilor de partid, a colecti
velor de conducere, mai 
ales a celui de la I.M. Pe
trila, s-au manifestat lip
suri în menținerea liniei 
de front, creșterea produc
tivității muncii. îmbună
tățirea calității producției, 
în sprijinirea formațiilor 
de lucru rămase în urmă, 
ceea ce a condus la res
tanțe de producție. Sînt 
neajunsuri pentru a căror 
înlăturare se acționează 
cu stăruință, concomitent 
cu preocuparea pentru în
făptuirea indicatorilor de 
eficientă".

CORNELIA STANES- 
CU, președinte al Co
mitetului municipal de 
cultură și educație so
cialistă :

Reliefînd preocupările 
existente la nivelul orga
nizației municipale de 
partid pentru ridicarea ni
velului de conștiință al 
tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului, vorbitoa
rea a menționat atenția a- 
cordată de către Comitetul 
municipal de cultură 
și educație socialistă creș
terii calității fiecărui act 
de cultură, a muncii poli
tico-educative O aten
ție aparte se va acorda 
prezenței Teatrului de stat 
„Valea Jiului” prin acțiuni 
cultural-educative în rîn- 
dul colectivelor de mineri, 
în rîndul tuturor oameni-

■ ’■’’inicipiu.

IOAN TOACA, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal U.T.C. :

„In colectivele întreprin
derilor și instituțiilor mu
nicipiului, un rol deosebit 
în realizarea sarcinilor e- 
conomico-sociale revine or
ganizației U.T.C. Tineretul, 
prin elanul și entuziasmul 
său caracteristic, își aduce 
o contribuție însemnată la 
înfăptuirea planului de 
producție. Prin formele sa
le specifice organizația de 
tineret trebuie să acțione
ze cu mai multă răspun
dere pentru implicarea mai 
activă a tineretului în via
ța colectivelor, pentru per
fecționarea întrecerii ute- 
ciste, pentru educarea prin 
muncă și pentru muncă a 
tinerei generații, activitatea 
noastră urmînd să cunoas
că în viitor, îmbunătățiri 
substanțiale în toate do
meniile de activitate".

EMILIA MAN, pre
ședinte al Comitetului 
municipal al femeilor :

Cele peste 50 000 de fe
mei din municipiu, au per
manent în atenție lărgirea 
gamei de activități pentru 
ca aportul lor în dezvolta
rea economico-socială a 
Văii Jiului să crească. 
Pornind de la faptul că 
femeilor le revin sarcini 
sporite în producție, dar 
și în familie, vorbitoarea a 
insistat asupra necesității 
îmbunătățirii stilului de 
muncă al comisiilor de fe
mei, asupra lărgirii cadru
lui în care acestea acțio
nează. în conformitate cu 
documentele de partid, cu 
propriile hotărîri.

IULIAN COSTESCU, 
director general adjunct 
al C.M V.J. :

„Criticile aduse colective
lor miniere, conducerii 
combinatului pentru nerea
lizările înregistrate sînt 
juste. Deși au fost greutăți, 
deși s-au perpetuat unele 
neajunsuri, unitățile mi
niere au înregistrat pro
grese în ceea ce privește 
creșterea capacităților de 
producție, introducerea pro
gramului de lucru continuu 
care a asigurat o mai bu
nă folosire a forței de 
muncă. Restanțele sînt to
tuși mari, atît în produc
ția brută, cît și la huila 
spălată pentru cocs, ceea 
ce denotă deficiențe mai 
ales în folosirea utilajelor, 
a forței de muncă și tim
pului de lucru.

Conștiente de sarcinile 
ce Ie revin, pe baza unor 
programe judicios elabora
te, colectivele miniere ac
ționează cu fermitate pen
tru asigurarea creșterilor 
prevăzute pe 1986. atît la 
producția brută cît și a ce
lei destinată cocsificării. 
Se stăruie mai ales pentru 
creșterea productivității 
muncii, prin extinderea 
■mecanizării, perfecționarea 
organizării producției și a 
pregătirii cadrelor, precum 
și pentru realizarea pro
gramului amplu de investi
ții menit să asigure noile 
capacități de producție"
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Congresul științei și învățămintului țin întreprinderii 
matografice Județene 
nedoara.

Cine-
Hu-

(Urmare din pag 1'

rare internațională ale po 
porului român.

In cuvîntul lor, vorbito
rii au înfățișat activitatea 
plină de dăruire desfășu
rată de oamenii muncii din 
cercetare, inginerie tehno
logică și proiectare. din 
învățămîntul de toate gra
dele, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce 
le revin din documentele 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, din programe
le speciale adoptate, în ve
derea sporirii aportului ști
inței și școlii românești la 
realizarea grandioaselor o- 
biective ale construcției so
cialiste în patria noastră.

Tn același timp, expri- 
mînd acordul unanim față 
de conținutul documente
lor supuse dezbaterii și 
aprobării Congresului, par
ticipanții s-au angajat. în 
numele tuturor celor ce 
muncesc în aceste domenii 
de cea mai mare importan
ță, să acționeze cu pasiune, 
cu întreaga răspundere, 
pentru transpunerea în via
ță a luminoaselor orientări 
și idei cuprinse în cuvîn- 
tarea secretarului general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
realizarea obiectivelor pri
vind intensificarea și per
fecționarea continuă a ac
tivității în știință și învă- 
țămînt, parte inseparabilă 
a Frogramului de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de

înaintare a României spre 
comunism.

La propunerea prezidiu
lui, care a informat că în 
cadrul dezbaterilor, în ple
nul Congresului și în sec
țiuni, au luat cuvîntul 203 
tovarăși. fiind abordate 
toate problemele cuprinse 
pe ordinea de zi, partici
panții au stabilit sistarea 
discuțiilor

S-a trecut, apoi, la adop
tarea hotărîrilor în legătu
ră cu documentele supuse 
dezbaterii Congresului.

Avînd in vedere deosebi
ta importanță teoretică și 
practică a magistralei cu- 
vîntări rostite, în deschide
rea lucrărilor, de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, cuvîntare 
ce jalonează cu clarviziu
ne luminoase perspective 
în activitatea de realizare 
a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., prezidiul a propus 
ca aceasta să fie adoptată 
ca document al Congresu
lui științei și învățămintu
lui, ca program de muncă 
în cercetare și învățămînt.

Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm, a fost adoptată, 
în unanimitate de voturi, 
strălucita cuvîntare rosti
tă, în cadrul Congresului 
științei și învățămintului, 
de eminentul conducător al 
partidului și statului nos
tru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ca document 
al Congresului, ca program 
de muncă al întregii acti-

membrilor

academician
Elena

vitali de cercetare și din 
invățămint.

In continuarea lucrări
lor, au fost aprobate, în 
unanimitate, propunerile 
privind desemnarea pre
ședintelui Consiliului Na
țional al Științei și Invăță- 
mîntului si a 
Consiliului.

Tovarășa 
doctor inginer
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C, al P.C.R., prim vi
ceprim-ministru al guver
nului, a fost desemnată, 
in unanimitate, in funcția 
de președinte al Consiliu
lui Național al Științei și 
învățămintului.

Dînd glas glodurilor și 
sentimentelor participan- 
ților la congres, ale tuturor 
celor ce-și desfășoară acti
vitatea în știință .și în în- 
vățămînt, tovarășul Ion 
Ursu a spus :

„Desemnarea tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant 
de seamă al partidului nos
tru, eminent om de știință, 
în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului 
Național al Ști
inței și învățămintului re
prezintă pentru noi toți 
chezășia sigură a înfăptui
rii, la nivelul celor mai 
înalte exigențe, a progra
melor stabilite de cel de-a] 
XIII-lea Congres al parti
dului în acest important 
domeniu de activitate, a 
dezvoltării puternice, în 
continuare, a științei și în- 
vățămîntului în scumpa 
noastră patrie".

S-au adoptat, în unani
mitate, rapoartele și pro-

gramele supuse dezbaterii 
congresului.

Au fost adoptate, de ase
menea, Hotărîrca și Apelul 
Congresului științei și în- 
vățămîntului către oamenii 
de știință, cultură și cadre 
didactice din întreaga lume 
pentru colaborare. dezar
mare și pace

In aplauzele asistenței, 
a luat cuvîntul tovarășa a- 
caJcmician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic 
cutiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al 
vernului, președintele 
siliului Național al 
și învățămintului.

Intr-o atmosferă 
toare, de puternic 
tism, participanții au adop
tat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar
general al ' Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, expfi- 
mînd vibrant nețărmurita 
dragoste, profunda prețuire 
ale slujitorilor științei și 
învățămintului față de 
conducătorul iubit al parti
dului și statului, care că
lăuzește cu înțelepciune, 
clarviziune și cutezanță re
voluționară destinele țării, 
ale națiunii, pe calea socia
lismului și comunismului, 
a bunăstării și păcii.

La încheierea lucrărilor 
Congresului, a fost intonat 
Imnul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — 
„E scris pe tricolor unire".

(Agerpres)

FILMt
TV.

Geneva PE SCURT

Exe- 
prim 

gu-
Con- 

Științei

îriălță- 
patrio-

■ PE SCURT

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Masca de argint; 
Unirea : Amurgul fîntîni- 
lor; I’arînguî: Marele șar
pe.

LONE A: Mireasma ploi
lor tîrzii.

ANINOASA: Ziua Z.
VULCAN — Luceafărul: 

Rămășagul.
LUPENI — Cultural : 

Piciu.
URI CĂNI: Acasă.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar-

13,00 Telex. 13,05 
sfîr.șit de săptămînă 
14,30 Tirana — documen
tar (c). 14,40 Noiembrie — 
cronica evenimentelor po
litice. 19,00 Telejurnal. 
19,15 Știința — forță mo
trice a progresului eco- 
nomico-social. 19,25 Tele- 
enciclopedia (pc). 19,50 în
semne ale unui timp eroic 
(c). — reportaj. 20,10 E 
scris pe tricolor Unire (c). 
Spectacol literar-muzical- 
coregrafic. 20,35 Teatru 
TV. Frații (c). 21,50 Tele
jurnal. 22,00 Muzică popu
lară (c).

La 
(pc).

ALCOOLUL!TOT

pretext anotimpul 
numai în ultima 

conducă- 
-din municipiul 

volan
pro- 

în- 
în

Noi inițiative românești pentru 
soluționarea crizei mondiale 
GENEVA 29 (Agerpres).

La Geneva a avut loc se
siunea anuală a părților 
contractante ale Acordu
lui General pentru Tarife 
și Comerț, care a examinat 
activitățile desfășurate de 
GATT în anul în curs și a 
dezbătut problemele pri
vind inițierea unei noi run
de de negocieri comerciale 
multilaterale.

Șeful delegației române 
a prezentat în cadrul se
siunii concepția țării noas
tre privind căile și moda
litățile depășirii crizei e- 
conomico-financiare mon
diale și așezării relațiilor 
comerciale internaționale 
pe baze echitabile. S-a 
subliniat că, în condițiile 
în care relansarea economi
că din unele țări dezvolta
te nu se extinde și asupra 
țărilor în curs de dezvol
tare, acestea din urmă vor 
continua să se confrunte 
cu grave dificultăți econo
mice și financiare, cele 
mai multe dintre ele avînd

se- 
accesul 
piețele 

fluctua- 
ale 

nive-

de rezolvat probleme 
rioase legate de 
produselor lor pe 
țărilor dezvoltate, 
țiile imprevizile 
cursurilor valutare.
Iul ridicat al dobinzilor, 
datoria externă.

Pornind de la stadiul ne
satisfăcător al punerii în 
aplicare a programului de 
lucru adoptat de conferin
ța ministerială a GATT 
din 1982 și de la situația 
actuală a comerțului mon
dial, caracterizată prin 
multiplicarea măsurilor 
neconforme cu principiile 
și regulile GATT, repre
zentantul român a arătat 
că țara noastră se declară 
în favoarea continuării pro
cesului de pregătire a u- 
nei noi runde de negocieri 
comerciale, multilaterale cu 
convingerea că, în condiți
ile actuale, este imperios 
necesară intensificarea dia
logului și cooperării țări
lor membre GATT.

7 A’ PERU s-au 
două cutremure 
magnitudinea de 4,5 și 4,8 
grade pe scara Richter —in
formează agenția EFE. Seis
mele, care nu au provocat 
victime sau daune mate
riale, au fost resimțite în
deosebi în localitățile Cas- 
ma și Ica, situate la 
și, respectiv, la sud 
Lima. Epicentrul 
lor telurice a fost 
într-o zonă din
Pacific, la circa 110 km de 
amintitele localități.

produs 
avînd

nord 
de 

mișcări- 
localizat 
Oceanul

TIMP de aproape o oră, 
pasagerii mai multor a- 
vioane aflate în aer au aș
teptat cu teamă reluarea 
activității aeroportului din 
Tokio, unde s-au defectat 
sistemele de aproviziona
re cu energie electrică, o- 
prindu-se funcționarea ser
viciilor de control al zbo
rurilor, relatează agenția 
TASS. Specialiștii aprecia
ză că pana de curent s-a 
datorat unei... invazii a șo
bolanilor, care au ros ca
blurile de înaltă tensiune.

Luînd 
friguros, 
săptămînă, șase 
tori auto 
nostru s-au suit la 
„cu presiune". Cifra 
voacă și mai multă 
grijorare, dacă luăm 
seamă faptul că profesi
oniștii constituie majori
tatea celor care au încăl
cat cu premeditare pre
vederile regulamentului de 
circulație. Să fie vorba de 
profesioniști 
lui ? Intre 
s-au aflat :
(31 HD 506) de la A.C.M., 
Vasilc Sestun (31 IID 6500) 
de la I.A.C.M.M. și Florin 
Claudiu Tîrîian (31 IID 6632) 
de la I.J.T.L. Lor li se adau
gă Mihai DăscălescU (1 IID 
4060), lăcătuș mecanic la 
I.M. Livezeni, și Ladislau 
Farkas, student la I.M.P. 
Nota de plată, după o ast
fel de „consumație", 
destul de pipărată, 
avem în vedere și 
rea pietonală (cam

fastă pentru imprudentul 
conducător auto. In culpa 
lui, dar fără consecințe 
grave, a căzut și Ilie Lin
gurar (21 HD 3294), care a 
fost sancționat cu promp
titudine. Vorba aceea, du
pă faptă și răsplată.

IMPRUDENȚA

Ale- 
cu 
ai 

HD

ai... paharu- 
contravenienți 
Nicolae Tuca

PROVERB

este 
dacă 

recicla- 
lungă!).

într-o
Victor

ID 5091)

Aventurîndu-se 
depășire riscantă, 
Vladimir Rusu (2 I 
a intrat cu autoturismul
în coliziune cu un autove
hicul care circula din 
sens opus. Cei doi condu
cători auto au fost 
accidentați, soartă pc 
re im a împărtășit-o 
autoturismele, grav
variate. Ziua de 26 noiem
brie s-a dovedit așadar ne-

ușor 
ca-

Și 
a-

Tirana Adunare solemnă 
joi o adunare solemnă, 
care au fost prezenți con
ducători de partid și de 
stat, oameni ai muncii din 
diferite sectoare ale eco
nomiei, veterani ai luptei 
pentru eliberare, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, militari.

TIRANA 29 (Agerpres). 
Cu prilejul celei de-a 73-a 
aniversări a proclamării 
independenței de stat și a 
celei de a 41-a aniversări 
a eliberării Albaniei de sub 
dominația fascistă și a 
victoriei revoluției popu
lare, la Tirana a avut loc

la

Carosabilul Bulevardu
lui Republiccii din Petro
șani fiind acoperit cu mîz- 
gă, în dimineața zilei de 
29 noiembrie, totuși, 
xei Răduca biciuia 
furie, „caii putere" 
autobasculantei 31
6032. Derapînd, vehiculul 
a acroșat o altă basculan
tă (31 HD 3192), condusă 
de Petru Ababei. Impac
tul s-a dovedit extrem- de 
puternic, de vreme ce, 
propulsată pe trotuar, au
tobasculanta lovită a ac
cidentat un pieton, aflat 
acum sub îngrijiri medi
cale la spitalul munici
pal. Cit privește cele două 
autovehicule ce s-au ava
riat într-o secundă, se vor 
repara după multă 
me și cu mulți 
prudența costă I

vre- 
bani. Im-

☆
Duminică, 1 

a.c. au dreptul 
autoturismele 
personală înmatriculate sub
număr FARA SOȚ.

decembrie 
să circule 
proprietate

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșani

Evoluția vremii în luna decembrie
ne comunică 
meteorologie 
în luna de

se 
sub 

multianua-
jumătatea

După cum 
Institutul de 
și hidrologie, 
cern brie, temperaturile 
vor situa, în general, 
valorile medii 
le, mai ales în
de est a țării. Regimul plu
viometric va fi excedentar 
în cea mai mare parte a 
țării. Cantități mai însem
nate de precipitații se pre
văd în vestul și sudul țării.

In prima decadă va pre
domina o vreme închisă și 
umedă. Vor cădea precipi
tații atît sub formă de 
ploaie cît și sub formă de 
lapoviță și ninsoare, mai 
frecvente 
sud a 
zenta 
tare, 
cep ut

ninsoare,
în jumătatea de 

țării. Vîntul va pre- 
intensificări pînă la 
predominînd la în- 
din sud-vest. apoi

din sectorul estic. Tempe
raturile minime vor fi cu
prinse între minus șase și 
plus patru grade, mai co
borîte in Transilvania și 
nordul Moldovei, iar cele 
maxime între minus două 
grade și plus opt grade, 
mai ridicate în sud-vestul 
țării. Dimineața și seara, 
local, se va produce ceață.

In a doua decadă, după 
o încălzire trecătoare, vre
mea se va răci accentuat. 
Cerul va fi mai mult noros. 
La început, precipitațiile 
vor fi mai ales sub formă 
de ploaie, apoi predomi
nant sub formă de ninsoa
re. Vintul va sufla mode
rat, prezentînd intensifi
cări pînă la tare, predomi- 
nînd din est și nord. în 
sudul și estul țării visco-

hnd pe alocuri zăpada în 
ultimele zile. Temperatu
rile minime vor fi cuprin
se între minus opt și plus 
două grade, mai scăzute la 
sfîrșitul intervalului, cînd - 
izolat, se vor înregistra va
lori sub minus 15 grade 
în Moldova și Transilvania. 
Temperaturile maxime se 
vor situa între minus cinci 
și plus cinci grade, mai ridi
cate în sud-vestul țării în 
prima parte a decadei. Lo
cal se va produce ceață .. 
cu depunere de chiciură. - 
Izolat condiții de polei.

In decada a treia, vre
mea va fi rece, chiar fri
guroasă în primele zile. Ce
rul va fi temporar acope
rit. Vor cădea precipitații 
predominînd sub formă de

lapoviță și ninsoare. Vîn
tul va sufla moderat cu 
intensificări de scurtă du
rată pînă la tare din secto
rul mord-est, în sudul și 
estul țării și în zona de 
munte spulberînd pe alocuri 
zăpada. In prima parte a 
decadei, temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 
minus 12 și 
grade, izolat 
în centrul și 
rd, apoi vor
gistrîndu-se valori ușor po
zitive în multe zone din 
țară. Temperaturile maxi- i 
me se vor situa între mi
nus șase și plus patru gra
de, mai ridicate în sud-ves
tul țării la sfîrșitul perioa
dei. Dimineața și seara, în 
centrul țării, pe alocuri, se 
va produce ceață

minus două 
mai coborîte 

nord-estul ță- 
crește înre-
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