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Forța de muncă, judicios folosită 
în scopul creșterii producției 

de cărbuneprocesului rolul ho- oaraenii cu cunoștințe-
In cadrul de producție, tărîtor îl au experiența și le lor. De gradul folosirii potențialului umah - depinde, în ultimă instanță, nivelul calității muncii. Aceste considerente ne-au îndemnat să întreprindem o analiză asupra gradului de folosire a forței de muncă la I.M. Aninoasa. O situație comparativă a trimestrului I 1981 cu perioada corespunzătoare a anului . scoate în evidența pecte interesante.In trimestrul 1 a,c.

1980
as-se

Produse lemnoase 
peste planColectivul U.F.E.T. Petroșani a realizat o depășire "de Plan’ la producția globală industrială în valoare de 1 300 000 lei și de 300 0® lei la producția luna aprilie, bune se :eon» și în prima a lunii ntai,

a- în trimestrul I 1980. Deși, în trimestrul I 1980 planul productivității muncii nu a fost realizat nici la nivelul abatajelor și nici în cărbune, cu toate a- cestea unitatea a realizat o producție mai mare decît în trimestrul I prezentul an. pofida cursul 1981, realizată și chiar șită cu 82 kg/post în a- bataje și cu 51 kg/post în că'bune. Cu toate a- cestea mina înregistrează în cursul trimestrului I al acestui an un minus la producția fizică de 40129 tone de cărbune față de sarcina planificată.Chiar in condițiile cind mina Aninoasa are o structură corespunzătoare

planifică un efectiv propiat celui realizat

din Aceasta, în faptului că întrimestrului Iproductivitatea este depă-

respec- 92,7 la sută mun- 3,4 la sută maiștrila sută personal — nu se realizea-
a forței de muncă la locurile direct productive.-Astfel, în abataje față de 698 posturi planificate pe zi, se realizează doar 587. Dacă înmulțim cele 111 posturi ce nu se realizează în abataj, cu productivitatea plafuficată în abalaj de 5,211 tone/post se poate constata că în fiecare zi Aninoasa pierde o ducțte de 578 tone bune. O situație similară există și la pregătirile în cărbune unde se realizează o.,, plasare cu 38 pos-

a personaluluitiv de citori, si 3,8TESÂ ză o plasare optimă

ușor mina pro- de căr-
■ Teodor ARVINȚE

(Continuate în peg. a 2-a)

Plecarea din CapitalăDelegația : română de partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a plecat, marți, dimineață, într-o vizită o- ficială de prietenie în Republica Socialistă Cehoslovacă, la invitația tovarășului Gustav Husals, secretar general al Comitetului Central al Partidu.

lui Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, a Comitetului Centrai al Partidului Comunist din Cehoslovacia și a Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.Din delegație fac parte tovarășii Gheorghe Oprea, membru ai Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- nistru al guvernului, Ion Pățan, membru al Comi

tetului Politic Executiv al C.C. al I’.C.R., vicepnm- ministru al guvernului, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.GR., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ștefan Andrei,
(Continuare în pag. a i-a)

SosireaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a sosit, marți dimineața, în fruntea delegației române de partid și de stat, intr-o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă Cehoslovacă. la invitația tovarășului Gustav îlusak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, a Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și a guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.

pe aeroportulCeremonia-sosirii a avut Ioc pe aeroportul internațional Ruzyne. pavoazat sărbătorește.La coborîrea din avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat cu multă căldură de tovarășul Gustav Husals. Cei doi conducători de partid .și de stat își. string priete- .riește mîinile, se îmbrățișează, d.înd astfel expresie bucuriei reciproce a reîn- tîlnirii.■Sînt prezenți alți conducători de partid și stat cehoslovaci. .Ceremonia sosirii tinuă cu onorurile

Ruzynemilitare aliniate pe aeroport. Răsună acordurile solemne ale imnurilor de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace. în timp ce, în semn de salut, sînt trase 21 salve de artilerie;Tovarășii N 1 c o 1 a e Ceaușescu si Gustav Husals trec în revistă sarda de onoare.La reședința rezervată șefilor de stat — castelul Prazsky Hrad. tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husalt se întrețin înde
■ \ ?'?■con-.. ' tr-o atmosferă cordială, gărzii prietenească.

mai'fă în■Rezultate semnează jumătate tind s-a raportat depă». șirea cu 5 0® mc la buștenj pentru ciieres- tea. 'De menționat că in primul semestru al a- nuliri, U.F.E.T. Petroșani a depășit cu 28 000 lei producția la export, iar cheltuielile la 1000 lei producție marfă au fost reduse cu circa 4' lei. Ca urmare, da la începutul nilului piuă în prezent au fost vi- l'zaie economii in valoarede700 000 lei la producția marfă.brigăzile de fruntași se
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„Laudă omului mun
cii și creației sale'!• La întreprinderea minieră Uricăni are ioc astăzi (la ora 15) un schimb de , experiență cu tema „Măsuri de protecție a muncii în condițiile introducerii și extinderi; mecanizării la minele din Valea Jiului", organizat de Consiliul municipal al sindicatelor..• Ansamblul artistic „Doina" al Armatei prezintă astăzi (de la orele 17 șj 20), în sala Casei de cultură din Petrei.- șani, spectacolul mu- zical-coregrafie „Cîntă țara primăvara".Printre.forestieri situează cele conduse de Hie Șutu, Nicolae Chiciucă, Ianăș Tomo- . șiioagă, ' loan IvașcuIoan Curcan. (V.Ș.)

Brigada condusă de minerul loan Budiliceanu este una din cele mai o- 
niogene formații de lucru din cadrul sectorului II al minei Lupeni, care lună de 
lună își aduce o contribuție deosebită la realizarea sarc*nil°r de Pian ale sectorului, 

în imagine, brigadierul loan Budiliceanu alături de ortacii din brigadă după 
ieșirea din șut. Foto : Cristian ȘTEFAN

IMUCQTITIII E realizate la termenlitIL.W 111 IILE și de calitate -

J ... colectivul pre* lor din Petrila
i

î

t
v

!

Ir-
...De prin trimestrul I, colectivul preparatori- are oa- îritr-o a mun- Nevoia muncă se tot mai acut sim- Pe-

implicațimenidublă ipostază cii.brațelorcu calificare înaltă făcea țită pe șantierul 1 trila al l.C.M.M. In spri- constructorilor au beneficiarii noneconomic —■ In colecti-s-au trei forma- — pe bacontract în- I.C.M.M. și

Cum ? de

care 
de

de partid ca Frideric Barna, Rudolf Haidu, A- lexandru Cosmuța, și-au asumat sarcina de a executa confecția metalică și montajul pasarelei de circulație. O lucrare frumoasă, dar grea.Pentru Ioan Ciur
Comuniștiijinu] venit lui obiectiv preparatorii, vul preparatorilor constituit ții zăcheiat cu în acord global — au preluat de la construc

tor lucrări de montaj la noua preparație. Comunistul loan Ciur, lăcătuș specialist în întreținerea instalațiilor de preparare, membru al comitetului de partid pe secția de preparare, și-a constituit primul o astfel conducere împreună cu alțl lăcătuși și majoritatea
de echipă a cărei 

a prcluat-o. trei doi sudori, membri

ie o rezolvare de ordinul de partid. De ce echipă securității muncii în folosul beneficiarilor — adică al lor, al preparatorilor. Inginerul Victor Chiaburu, șeful secției de preparare Petri- la, se arată satisfăcut de și ceea ce a realizat echi-
oameni de acțiune

In dublă ipostază 
a munciiortacii, obișnuiți cu lucrări de întreținere a .vechii instalații de preparare, era ceva nou, ce- va care >e stîrnea curiozitatea și pasiunea profesională. Lucrările se execută în condiții dificile, la înălțime — cota +9. O pasarelă metalică pe exteriorul clădirii. Mulțumirea, mîn- drîa echipei este cu a- tît mai mare cu cît muncitorii ei știu că ceea ce construiesc ei constitu-

pa lui I- Ciur, cînd a- firmă : „Sperăm ca in luna aceasta să lie gata lucrarea, o lucrare de calitate, făcută cu multă răspundere muncitorească".La rîndul său comunistul Ion Marcu, membru al biroului organizației de bază nr. 4 transport, în calitate de lăcătuș specialist, și-a constituit o echipă mai mare, din 12 oameni, majoritatea lor membri

mai mare ? Avînd în componența sa sudori și lăcătuși cu o îndelun- profe- co- caPa- Farcaș
gată experiență «tonală, destoinici, muniști de nădejde Alexandru Felea, vel Mihălțan, Frâncisc, Vasile Gaier și alții, echipa lui I. Marcu a preluat de la constructor montajul obiectului flotație — lucrare de mare amploare complexitate a Cărei loare se cifrează 18 000 000 lei. Șeful ției de preparare semnificativa remarcă: „Noutatea la această e- chipă constă în faptul că a luat în montaj un obiect întreg. Aceaștă ne mobilizează și pe noi. Vom avea satisfacția că noi, preparatorii, am montat pînă la capăt noua flotație. piesă cu piesă, șurub cu șurub, ceea ce, de ce să nu re-

I. BĂLAN

Și vata sec- faee
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(Continuare in pag. a 2-a)

Urgențe pe șantierul 
apartamentelor din LupeniIn orașul Lupeni sînt evăzute să fie construite multe apartu- în .toate cele- din municipiu loc. Majorita- acestor apartamen- sint amplasate în Burbățeni. Confrun-

pri în 1981 mai mentă decît lalte orașe luate la tin tea te zona tîndu-se eu numeroase dificultăți, colectivele șantierelor de construcții depun strădanii pentru a realiza la termen sarcinile ce le revin.Pentru a afla cauzele u- nor rlmînerl, care se pot constata chiar și în aceste zile, cînd timpul favorabil permite un ritm susținut de lucru, ne-am propus să analizăm la fata locului activitatea șantierelor. Blocul 39, eu patru e- taje și 42 apartamente, are o întîrziere. față de grafic, de aproape o lună de zile. Să vedem da ce. Aici Sînt în curs de execuție finisajele interioare la scara G. Față de sfîrșltul lunii mai, cum se prevăzuse inițial blocul va fi ‘predat cu o lună mai tîrziu, în iunie. Fundația blocului a fost

turnată la termen de către constructorii Trustului de construcții Brașov. Structura de rezistență și compartimentările interioare, din panouri prefabricate. au fost executate de constructori ai Grupului de șantiere Petroșani al Trustului de construcții Hunedoara. Finisajele interioare sînt executate de aceiași constructori din Brașov. După finalizarea fundațiilor, lucrările sînt predate și apoi reluate de către constructorii celor două șantiere. După aceeași schemă de execuție se construiesc toate celelalte blocuri dintr-o zonă întinsă a noului cartier.'Muncitorii pe care i-am întîl- nit sînt oameni harnici, constructori de nădejde, despre care maistrul Nicolae Sotir, șeful punctului de lucru de la blocurile 38 șl 39 are multe cuvinte de laudă. Pentru a folosi judicios forța de muncă de care dispune, sing. Romi- că Lungu. șeful lotului Lu-
Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Participare responsabilă a minerilor 
înfăptuirea sarcinilorTdeile și măsurile prinse în cuvîntarea varășului Nicol Ceaușescu, •neral al partidului, la plenara Consiliului National al- Oamenilor Muncii — amplu program de acțiune pentru organele de conducere, pentru toți oamenii muncii — au constituit si constituie obiectul unor intense și responsabile dezbateri în adunările generale de partid, U.T.C.. ședințe de grupă sindicală, stimulînd în a- celași timp gîndirea creatoare, voința colectivă a minerilor de la Bărbă- teni în vederea realizării exemplare a sarcinilor e- conomice. In această atmosferă însuflețită se desfășoară inițiativele muncitorești la mina Bărbă- teni, puternică motivație pentru mobilizarea si participarea conștientă a tuturor formațiilor de lucru la înfăptuirea sarcinilor ce le revin.Din conținutul inițiativelor muncitorești rezultă pregnant însușirea de către fiecare ora al muncii de aici a comandamentelor majore formulate în documentele Congresului al XII-lea al partidului, hotărârea lor fermă de a

cu-- 
to- 

a e secretar ge- trece la o nouă calitate înaltei productivități și în activitatea de extrac- educației socialiste" vi- tie. . ,Inițiativa „Brigada înaltei productivități și a.edu- cației socialiste'1 aplicată de 27 de brigăzi, inițiativă la care participă peste 500 de oameni ai muncii, ne informa Zaharia Parasca, președintele comitetului de sindicat pe

zează:♦ înfăptuirea exemplară pe formalii de lucru ♦ dea sarcinilor de plan Reducerea costurilor producție și îndeosebi a cheltuielilor materiale Creșterea productivității muncii ♦ Calificarea și policalificarea oamenilor
Inițiativa „Brigada înaltei productivități 

și a educației socialiste"mină, reprezintă suportul dinamizator al unei intense munci politico-educative de masă, reprezintă. prin obiectivele concrete de la nivelul fiecărui om, al fiecărei formații de lucru, hotărîrea conștientă a minerilor de a face mai mult, de a da mai mult cărbune patriei. In cadrul sectorului III, de pildă, brigăzile care s-au situat în primele patru luni din acest an în fruntea întrecerii socialiste. sînt cele conduse de Androne Grumăzescu cu plus 220 puncte. Sigismund Kovacs cu plus 219 puncte, loan Pintecan cu plus 205 puncte. Obiectivele inițiativei „Brigada

muncii < întărirea ordinii și disciplinei, eliminarea nemotivatelor și a întîrzierilor < Respectarea cu strictețe a normelor de protecție a muncii:Referitor la această inițiativă Vasile' Sabău, miner șef de schimb în brigada lui Grumăzescu, ne mărturisea : „Pentru noi inițiativa amintită este un act de conștiință si angajare comunistă, muncitorească. care se exprimă fidel în depășirea productivității muncii cu 1,07 tone/post. Ea reprezintă totodată calitatea noastră de proprietari, producători și beneficiari ai bunurilor materiale.

participarea directă a oamenilor muncii la actul aiitoconducerii și auto- gestiunii"; „Realizările obținute de formațiile care "aplică inițiativă „Brigada înaltei productivități și a educației socialiste", ne spunea Mihai Călugă- ru, președintele comitetului de sindicat pe sector. nu înseamnă o simplă inventariere a cifrelor, ci mai mult, ele determină o nouă conștiință, o amplă mobilizare a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea politicii economice a partidului și statului nostru".In - consecință, inițiativele muncitorești reprezintă surse majore de sporire a producției de cărbune. Brigăzile care a- plică această inițiativă, toți oamenii muncii de la Bărbăteni, în frunte cu comuniștii, șînt chemați ca în întîmpinarea Congresului consiliilor oamenilor muncii, să se mobilizeze mai mult. în vederea obținerii de noi succese, făcînd ca anul 1981 să pună bazele trainice realizării obiectivelor cincinalului ealitătii și eficienței. Constantin GRAURE

i a muncii

rit- îhcadra- de exe- lucră-

(Urmare din pag.. O--------- .------------ —. >■> cunoaștem, ne dă garanția unui montaj de calitate, 8 bunei funcționări a instalațiilor Ia punerea în funcțiune".„De fapt despre mul lucrărilor, rea in graficele cuție, calitateaI rilor, atît șefii de echi- ' pă cît Și ceilalți comuniști din cele trei formații raportează în dunările generale organizațiilor despre
i a-ale de bază, modul cum își îndeplinesc această sarcină, iar odată pe mestru analizăm în mitetul de partid ceastă importantă blemă" — ne spune» tovarășul Nicolae Vîjdea, secretarul comitetului de partid din secția de preparare .Petrila.O a treia echipă constituită tot în sprijinul constructorului, condusă de comunistul Ștefan Cazan Și avînd în componență membri de partid ca Nicolae Puiu- leț, Ioan Vitez, Mihai Lenard, Ștefan Adam și alții, preparatori har-

nici, de meserie vulca- nizatori și curelari, a început de curând lucrul și a montat, după orele de program, o serie covoare de cauciuc secțiile de epurare spălare. Echipa ȘÎ-a sumat, prin contract I.C.M.M., sarcina de monta toate benzile covor de cauciuc din treaga preparație tă în construcție.mare dar pc măsură ce constructorii avansează cu lucrările la viitoarele instalații de preparare, echip» înaintează în urma lor cu montajul benzilor transportoare....Bătrîna din Petrila tr-un amplu întinerir-e. citate ce se aici facilitează carea superioară a resurselor energetice — creșterea producției decărbune pentru serni- cocs, important obiectiv economic stabilit de conducerea partidului, tru a cărui preparatorii, cu comuniștii, pun mărul alături de constructori.

de la Ș« a- cu a cu în- afla- Un volum de lucru.
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Urgen(e pe șantierul 
apartamentelor din Lupeni(Urmare din pag I)peni al T.C.I. Brașov, și-a asigurat front de lucru riguros calculat. Zidarii, dulgherii, tîmplarii. betoniștiî sînt pe deplin folosiți. Un fapt remarcabil— dulgherii sînt polica- lificațh ei execută cofra- jele și tot ei toarnă betonul în cofraie. Dulgherii Petru Gheorghe, Ilie Gher- jan, tîmplarii Vasile Boboc și Gheorghe Gurgău, zidarii Tudor Ignat. Andrei, Mailat. pe care i-am în- tîlnit pe șantier pot executa o gamă largă de lucrări. In timp ce la unele blocuri se sapă sau se toarnă fundațiile. în altele se execută finisajele interioare. Ritmul de lucru este bun. Au fost zile în care pe acest șantier s-au turnat 55 mc de betoane. Iar betonul nu este transportat decît cu autobetonierele si nicidecum cu autobasculante. asa cum se mai întîl- nesc cazuri pe alte șantiere din municipiu... „Cum se explică, totuși, întîrzierea termenului de execuție la blocul 39? In faza intermediară, dar esențială de execuție, montarea structurii de rezistentă si compartimentarea interioară, ritmul lucrărilor este scăzut. Constructorii nu sînt aprovizionați la timp cu panourile și prefabricatele necesare, pe faze de lucrări. In plus, calitatea finisajelor prefabricatelor lasă mult de dorit. La blocul 38. după cum am constatat, zidarii Tudor Ignat. Andrei Mailat, Aurel Mi- hăilă, de la T.C.I. Brașov

întîmpină dificultăți la o- perațiunea de gletuire datorită rugozităților de pe suprafețele interioare ale panourilor pereților despărțitori. „La noi. Ia Brașov. susține maistrul Nicolae Sotir. cofrajele se ung înainte de a fi montate. Astfel suprafețele betoanelor turnate sînt netede, u- șurind efortul zidarilor, a- sigurînd o bună calitate lucrărilor de finisare interioară".O altă cauză a întîrzierilor o oenstituie aprovizionarea cu betoane. Stația de preparare a betoanelor din Bărbăteni, care are O capacitate de producție de 150 mc pe schimb, nu poate a- sigura tot materialul solicitat de șantierele pe. care le servește. Pentru a se ieși din acest impas. la Vulcan a fost începută construcția unei instalații de preparare a betoanelor. cu o capacitate de producție de 400 mc. Dar. cum am aflat de la Gheorghe Băcanu, șantierului 7 al T.C.I. _ iova, care răspunde de punerea în funcțiune a noii instalații de preparare a betoanelor din Vulcan, „a- bia s-au montat cele două stații de preparare..."Situația de întîrziere termenului altor sute nu numai la Vulcan celorași cauze — lipsa betoane și aprovizionarea cu prefabricate fără o corelare strictă cu fazele de execuție. Vom merge pe firul acestor cauze, cu o anchetă viitoare.

după ing. șeful Cra
a a de apartamente la Luperii, ci si se datoreste a- de

de predare

Pentru valorificarea masei lemnoase
in cadrul sectorului forestier Petroșani se depun lăudabile eforturi pentru valorificarea întregii mase lemnoase rezultate din parcelele de pădure tăiate. Esie vorba in exemplul concret pe care-1 relatăm de valorificare a buturugilor de fag prin, transformarea acestora în mangal de bocșă. Obiectivul aparatului de fotografiat • al corespondentului nostru

loan Ciur a surprins de data aceasta momentul pregătirii unei bocșe de buturugi pe Valea Sașa-Izvor. Pentru a putea fi transformate în mangal, buturu- &iie de fag sînț acoperite și cu un „strat" de lemn subțire. Iscusința bocșerilor asigură astfel valorificarea u- nor mari cantități de buturugi de fag, sortite înainte vreme, 
U ezirii.

(Urmare din pag. I)turj pe zi mai mică de- cît cea planificată. Opus acestei situații în plasarea efectivelor, sjnt creșteri la pregătiri în steril de 16 posturi. la întreținere de 47 posturi și servire în subteran, 39 posturi. Dacă cele 102 posturi realizate în plus la lucrările amintite ar fi plasate în cărbune, ar însemna un cîștig pentru mină de 531 tone cărbune De zi.Aceste calcule îndemnat să ne inginerului șef al Aninoasa. Teodor— Noi am ținut de starea reală a de faptul că avem de treținut puțuri, stații trafo, garaje, tori Și circuite de care totalizează 50 000 mlniere. Unele din acestea puncte de producției, cadrul sec- fost nevoiți

ne-au adresăm minei Cosma.cont minei, în- galerii, sui- puț aproape lucrări mi-au .devenitstrangulare aCa urmare în torului I am să rearmăm pe o distan-

CURS DE PERFECȚIO
NARE. La I.M. Dîlja fost organizat un curs de perfecționare pregătiriiEste vorba de cursul pentru mecanici instalații de extracție, cu durata de patru luni. înscrierile se primesc pînă ia 1 iunie a.c.

a nou a profesionale.

BUNI GOSPODARI, fața blocului 22 de strada Independenței troșani, cetățenii au menajat în primăvara a- cestui an ronduri de flori și o alee străjuită de trandafiri cățărători. Un fapt obișnuit, desigur. Dar tot aici a prins viață șî inițiativa de a se cultiva legume.- In zona din spatele aceluiași bloc au fost cultivate 10 straturi cu ceapă, țelină, usturoi.

InPe Pe.a-
morcovi, pătrunjel. Legumele au început să crească, fiind bine îngrijite.NOI BLOCURI. La Lupeni, în zona Bărbăteni au început săpăturile pentru fundațiile unor noi blocuri — 44 și 45. Cele două blocuri care vor fi ridicate aici vor avea cite patru etaje și cîte 40 apartamente cu termen de predare prevăzut în ultimul trimestru al acestui an.
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pen- îndeplinire în frunteu

tri-co- a- pro-

a

Forța de muncă, 
judicios folosităde 400 ml galeria di-ță .recțională în orizontul X, apoi am captat și di. rijat apele din sector, care îngreunau rea normală » tului cu benzi. E rat apar în plus posturi prestate față de cele planificate la activitatea de întreținere. Bunăoară, producția de la sectorul II o extragem acum pe două puțuri, ca urmare a intrării în reparații capitale a transversalei principale. De asemenea, pentru dezvoltarea minei, pentru asigurarea capacităților de producție prevăzute, mai ales că a- vem rămîneri în' urmă la acest capitol din anii trecuți, am prevăzut o creștere' a plasării la lu- -în

funcționa- _ transpor- adevă-

trecuți, aOT prevăzutcrările de pregătire sterii de 28 de posturi pe zi în trimestrul I al a- nului curent. Acestea sînt o parte din urgențele

preparație trece prin, proces de Noua capa- clădește valorifi-
I 
I*
I*
I

sarcinilor de plan. De a- ceea în completarea celor relatate, inginerul șef al minei adăuga: -Vom acționa pentru extinderea muncii în acord, paralel cu introducerea micii mecanizări, o parte că care sată în mitent muncii în rândurile lor de la abataje care fac în general mai multe absențe de la lucru în zilele de plată și avans".Datele statistice, cît șî precizările interlocutorului nostru sînt concludente. Pentru realizarea productivității muncii, la mina Aninoasa sînt necesare o preocupare mai susținută a cadrelor de conducere la toate nivelele pentru utilizare» tehnicii din dotare, îmbunătățirea structurii efectivelor, creșterea indicelui

și necesitățile minei noastre care stau la rientării noastre sirea efectivelor.Pe lîngă cele nate pînă acum am abordat problema folosirii e- feetivelor la I.M. Ani- noasa și din alt punct de vedere. Indicele de utilizare a fondului de timp maxim disponibil a eres, cut în acest an ca urmare a reducerii absențelor nemotivate și zilelor de boală etc. Or, în aceste condiții realizarea unei producții mai mici față de anul trecut duce la concluzia că nu se utilizează corespunzătortimpul efectiv de lucru de către fiecare muncitor din regie. Aceasta' fa
il-. ' . . . ..... ... _ _la • de utilizare a timpului e- îna-

baza o- în folo-
consem-

eliberânda forței de mun- să poată fi pl«-< abataje, coneo- cu intensificarea politico-educative muncitori-

ce necesară prezența nui efectiv mai mare lucrările din regie detrimentul celor din bataje ce duce în mod implicit
fectiv de lucru. Acestea sînt de altfel orientări prioritare șl pentru con. la nerealizarea siliul oamenilor muncii.

MAGAZINUL alimen- asfaltare pe aleile tar nr. 39 din Aninoasa, micul pajrc din fața aparținînd I.C.S.A. și A.P. Petroșani, s-a redeschis ieri, după reparațiile generale la care a fost tinat parcării supus. Unitatea dispune de o sală cu raioane de produselor i panificație este bine .
i autoservire, desfacere a din carne, de și lactate și aprovizionată.

ASFALT ARI. Ieri au fost efectuate lucrări de

din clădirii I.C.P.M.C. Petroșani. Tot în acea zonă s-a asfaltat șî noul spațiu des- autoturis-melor.sarbatoritul sap- 
TAMÎNII. O frumoasă i- nițiativă a comitetului sindicatului I.M, Lonea se intitulează „Sărbătoritul săptămînii". In această săptămînă, pe panoul

de onoare din sal» de a- pel sărbătoritul este minerul șef de brigadă Gheorghe Dobrogeanu, care a împlinit 10 ani de cînd conduce cu rezultate bune brigada ce fost. încredințată.
“I I

Rubrică redactată de 
Viorel STRAUȚ
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ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN IMPUNE

Respectarea fermă a exigentelor protecției
O obligație permanentă

COMBATEREA Șl PREVENIREA METANULUICombaterea și prevenirea acumulărilor de metan reprezintă, una din acțiunile esențiale ce se cer aplicate cu consecvență în sub-* teran pentru asigurarea unei depline securități a zăcămîntului și protecție a muncii personalului muncitor. Dispunindu.se de o Puternică bază tehnico-materială, creată prin grija permanentă a partidului față de condițiile de muncă și de viață ale minerilor, măsurile de natură minieră sau electromecanică prevăzute în
Să asigurăm un aeraj optim 

in lucrările minierei 

acest scop, precizate cu claritate în normele departamentale de protecție a muncii pentru activitatea minieră, de instrucțiunile cu același caracter elaborate de minister, combinat și întreprinderile miniere, trebuie respectate ferm, cu maximă responsabilitate, Ia toate nivelele de competență, pentru a se înfăptui dezideratul major al minerilor Văii Jiului •— cit maț mult cărbune dat patriei, în condiții de securita te deplină.
Sistemul de control al concentrațiilor 

să funcționeze ireproșabili

IN VIZORO formație de lucru din sectorul VII — transpori al minei Lonea a fost plasată la reprofilarea galeriei duble de la puțul orb' nr. 9, din care făcea pari te și muncitorul Ion Bur-> dea. In această zonă staționau două garnituri de
Putea fi 

și mai rău...
Sistemul de aeraj al minelor asigură în măsură hotărîtoare condițiile climatului de muncă în subteran, reducerea concentrațiilor de gaze corespunzător normelor prescrise. Orice dereglare în realizarea aeraj ului, general sau parțial, a debitelor programate pe traseele miniere are efecte directe asupra procesului „ productiv, determinînd funcționarea sa defectuoasă. Asemenea situații, deși se cer eliminate în totalitate, se descoperă, totuși, la unele mine cu ocazia controalelor de protecție a muncii efectuate de forurile de resort. Astfel, la I.M. Live- zeni, în cursul lunii aprilie a.c., s-au constatat abateri privind realizare,, aerajului general și parțial pornind chiar de la calculul debitelor de aer pe circuitele din subteran. De exemplu, nu au fost respectate în totalitate prevederile „Instrucțiunilor tehnice" la N.D.P.M.-AM și precizările C.C.S.M. Petroșani privind calculul debitelor necesare, > în sensul că nu au fost luate în evidență debitele' relative de emanații de gaze după măsurători de ultimă oră, ci după determinări mai vechi. De asemenea, s-a practicat pentru anumite circuite alegere3 arbitrară a debitelor sau au fost omise din calcul unele lucrări. O verificare pe ansamblul sistemului de aeraj a evidențiat diferențe între pa- rajpetrii ventilatoarelor principale și parametrii minei. In urma constatărilor făcute, s-au luat măsuri ferme pentru îndrepta, rea stării de lucruri. aIntr-un alt plan de analiză, se constată întîrzieri în execuția unor lucrări miniere menite să asigure aerajul orj se folosesc ventilatoare pentru aeraj parțial fără să se întocmească proiectele obligatorii. Nu se ia corect în calcul valoarea coeficienților stabiliți pentru aerajul parțial, nu se calculează debitele rela

tive și absolute, lipsesc vize ți aprobări pe proiecte, iar instalațiilor de aeraj și coloanelor aferente nu li’ se asigură parametrii funcționali optimi.Cu ocazia unui nou control, efectuat în cursul acestei luni, o Seamă din deficiențele maj vechi de la I.M, Livezeni au apărut din nou. în consecință, n-au dispărut nici situațiile în care se consemnează acumulări de metan peste lihnitele admise. Dintre acestea, numai două — din cele șapte apărute într-o perioadă scurtă — au fost cercetate, nerespectîndu-se astfel decizia dată ca fiecare caz în parte 
să fie cercetat în detaliu, să se sancționeze cei vinovați și să fie adoptate măsuri care să conducă la eliminarea acumulărilor.In zona stratului 13 din sectorul II al I.M. Paroșeni s-a ajuns în situația ca, din dispoziția conducerii C.M.V.J., să se închidă eu dig galeria de cap a panoului 8 și să se treacă la degazarea zonei. Această situ, ație se datorează faptului că în zonă au apărut acumulări de metan din cauza aerajului parțial deficitar și neîntreținerii căilor de aeraj la profile corespunzătoare pentru evacuarea aerului viciat dintr-o zonă tec- tonizată. S-a constatat că măsurile de acționare a aerajului au întîrziat zile în șir deoarece nici o persoană din conducerea sectorului II nu a verificat registrul de evidență a metanului. Pentru deficiențele consemnate s-au dispus măsuri severe de sancționare a tuturor celor răspunzători de starea creată.Toate situațiile prezentate reclamă cu stringență respectarea întocmai a prevederilor legale de protecția muncii pentru a asigura aerajul optim al lucrărilor miniere.

Ing. Diniitrie RUSTICEANU, 
compartimentul protecția muncii, 

■ C.M.V J.

întreprinderile miniere din Valea Jiului dispun de o bogată bază tehnico-materială de urmărire și control automatizat al concentrațiilor de metan prin centrale telegrizumetrice de o înaltă eficiență. Numărul de de. tectoare de metan de care dispune fiecare mină asigură, de asemenea, ca în fiecare front de lucru să se poată efectua măsurători exacte ale concentrațiilor de metan, prevenindu-se astfel apariția acumulărilor periculoase.Indisciplina însă constituie una din cauzele cele mai frecvente care conduc la întreruperea funcționării continue a centralelor telegrizumetrice. Recent, la I.M. Dîlja din cauza exigenței slăbite a dispecerului de serviciu, funcționarea stației automate de urmărire a concentrațiilor de metan a fost întreruptă timp de peste două ore. Din cercetarea cauzulul s-a constatat că butonul stației a fost oprit de către dispecer, în timp ce acesta se afla într-o intervenție la separația de cărbune a minei. La I.M. Lonea, tot din cauza neglijenței (de fapt, situația dovedește că 
nu se cunoaște în permanență, așa cum ar trebui, starea capetelor de detecție din subteran) a apărut de curînd o alarmă falsă, provocată de faptul că unul din capetele de detecție, demontat din front, se afla pentru în-, cărcare, chiar în cabina dispe
cerului. Firesc, stația înregistra nefuncționarea capului de detecție, care, cu toate căutările celor trimiși să-l „pună la punct" în mină - nu era de găsit... Situația, hilară la prima vedere, constituie c gravă acuzație pentru cei numiți să asigure buna funcționare a sistemului de control al concentrațiilor de metan. Tot astfel, la I.M. Livezeni, cu 

prilejul controalelor făcute, se constată că abia in ultimul timp se face o urmărire conștiincioasă a funcționării capetelor de detecție.Există mult formalism în exercitarea controlului concentrației de metan cu detectoare portative. Nu toate cadrele de conducere și control de la întreprinderile miniere utilizează meta- nometre. Verificarea situațiilor la distribuția detectoarelor de metan evidențiază pregnant a- cest fapt, foarte grav dacă avem în vedere că la efectuarea controlului locurilor de muncă una din obligațiile principale ale cadrelor tehnice este și cunoașterea concentrațiilor de metan. în condițiile cînd la I.M. Livezeni există cazuri de apariție a metanului, în cursul primei decade a lunii mai s-au constatat 27 neridicări de metanometre de către șefi de formații de lucru și în unele cazuri de cadre medii tehnice. Aici, ca Și la alte mine, deși se prevăd sancțiuni pentru asemenea abateri, acestea nu se aplică sau. chiar atunci cînd se aplică, nu se respectă, pină la capăt.Este imperios necesar ca, acolo unde există asemenea practici, 
ele să fie imediat înlăturate, a- cordîndu-se atenția cuvenită măsurilor stabilite prin normele departamentale de protecție a muncii și instrucțiunile în vigoare, cu scopul recunoscut ca ele să conducă la urmărirea eficientă, operativă a regimului concentrațiilor de gaze din subteran, chezășia unei activități productive neîntrerupte, în condiții de securitate deplină.

Ing. Petru IOSIP, 
compartimentul protecția muncii, 

C.M.V. J.

vagonete. Muncitorul Ion Burdea încearcă să traverseze printre vagonetele din garnitura de goale fără să avertizeze mecanicul de locomotivă de intenția lui. Dar... ghinionul lui. Trenul cu vagonete a fost pus în mișcare prinzîndu-1 între vagonete. vinovatul a- legîndu-se cu o fractură și traumatisme. Accidentul putea fi evitat dacă se respectau prevederile art. 43 din N.D.P.M., ediția 1977, care interzice trecerea peste și printre vagonetele a~ flate în convoi. Pentru încălcarea N.D.P.M. vagonetarul Ion Burdea s-a a- les și cu o binemeritată sancțiune...
MINERI, INGINERI 

Șl TEHNICIENI!
Numai respectând 

cu strictețe normele 
de protecție a muncii 
puteți obține rezul
tate superioare în 
procesul de produc
ție, asigurîndu-Vâ 
prin cîștigurile reali
zate bunăstarea fa
miliilor.

Pagină reaMzatfi 
la cererea 

Combinatului minier 
Valea Jiului

Printre multiplele măsuri întreprinse în vederea îmbunătățirii radicale a activității de protecție a muncii și creșterea gradului de securitate în cadrul tuturor unităților miniere, un loc important revine autocontrolului muncitoresc. Despre modul cum înțeleg și mai ales cum aplică autocontrolul la locurile lor de muncă și-au exprimat opiniile unii conducători ai formațiilor de lucru și cadre tehnice de la I.M. Lonea.Iosif Clamba, șef de brigadă 5 „Autocontrolul muncitoresc înseamnă că noi, componenții fiecărei formații de lucru și ai fiecărui schimb, ne asigu- ,răm toate condițiile ca munca în abataje să se desfășoare în deplină siguranță. Astfel, la predarea-preluarea abatajului. Șefii de schimb își pot pune semnătura în caietul de control doar după verificarea prealabilă a fiecărui detaliu — controlul metanului și concentrațiilor de praf de cărbune, al aerajului, stării armăturilor, instalațiilor de iluminat, al situației găurilor state, precum și după executarea unor operații strict necesare pentru siguranța locului de muncă, cum ar fi cop- turirea ortului, verificarea

AUTOCONTROLUL MUNCITOiiEâC 
înseamnă siguranță sporită 

la fiecare loc de muncăstării de funcționare a u- tilajului etc.“
Ludovic Repaș, hiîner șef de brigadă : „De la începutul anului brigada noastră a extras suplimentar peste 1000 tone cărbu

ne; tot în această perioadă în abatajul nostru nu s-a înregistrat nici un accident de muncă, nici o zi de foaie de boală. Ne-am desfășurat activitatea fără surpări, fără concentrații periculoase de gaze, am lucrat adică în condiții de securitate deplină. La a- ceasta a contribuit în ma

re măsură autocontrolul muncitoresc. Adevărul e că și înainte se făcea un control al abatajului. al locului de muncă la începerea fiecărui schimb. Dar eventualele observații, nereguli se comunicau verbal de la un schimb la al

tul. Acum, toate aceste specificații se trec în caietul de control, ca- de altfel și măsurile întreprinse, pentru asigurarea condițiilor optime de securitate. A- ceasta asigură urmărirea cu atenție a tuturor condițiilor de protecție a muncii ceea ce sporește și răspunderea schimburilor pentru respectarea N.D.P.M."Gheorghe Lujm. maistru minier : „Odată cu introducerea caietului de control, noi, maiștrii minieri, sîntem obligați să predăm revirul de la un schimb la 

altul cu evidențierea precisă a criteriilor de protecție a muncii, cu specificarea expresă a eventualelor deficiențe existente la locurile de muncă, fie din punct de vedere minier, fie electromecanic ca și a măsurilor întreprinse pentru remedierea lor".Sing. Petru Nemeș, responsabilul cu problemele de aeraj și protecție a muncii, sectorul IV : „Autocontrolul muncitoresc s-a intensificat la mina noastră în temeiul Dispoziției nr. 13 a conducerii C.M.V. J. din ianuarie a.c. Este o măsură binevenită, ea asigurînd reglementarea — atît la nivelul brigăzilor, al formațiilor electromecanice, cit și al maiștrii lor minieri. Specificările pe < are le cere caietul de control previn scăpările și oi bligă la urmărirea atît pe orizontală, cit Și De verticala ierarhiei organizatorico- functionale a producției, brevenireă situațiilor periculoase și remedierea e- .ventualelor deficiențe".
I. DUBEK

Dispunindu.se


Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU 
în R. S. Cehoslovacă

Plecarea din Capitală
(Urmare clin pag. ')membru supleant al Comitetului Politic Executiv 

ai C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., Ionel Diacones- ci£ ambasadorul țării noastre la Praga.Ceremonia plecării a a- vut loc pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele partidului și statului, care încadrau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.La plecare, tovarășulNicolae Ceaușescu a fost satisfacție

Activități cosmice comune româno-sovietice 
la bordul complexului orbital 

„Saliut-6" — „Soiuz T-4" — „Soiuz-40"

La scurt timp - după sosirea la Praga, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut o vizită protocolară tovarășului Gustav Ilusak, se-
C" Marți, 19 mai, au început, la Praga, convorbirile oficiale între delegația de partid și de stat a^ Republicii Socialiste România. ! con dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar genejal al Partidului Co- mtinisf Român, președintele Republicii Socialiste România, și delegația de partid si de stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, condusă de tovarășul Gustav : Ilusak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii .Socialiste Cehoslovace. ,In cadrul convorbirilor, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a înfățișat realizările dobîndite de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în dezvoltarea și modernizarea industriei și agriculturii, în înflorirea științei și culturii, în ridicarea bunăstării materiale Și spirituale a oamenilor muncii, în perfecționarea formelor democratice de conducere a societății, în înfăptuirea sarcinilor primului an al cincinalului 1981—1985, a obiectivelor Congresului al XII-lea. a programului partiduluiTovarășul Gustav. Ilusak a prezentat realizările repurtate de poporul cehoslovac, sub conducerea partidului comunist, în dezvoltarea economică și socială a țării, pe tărâmul științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai 

și a relevat preocupările partidului și statului ceho-
1 Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a depus, marți Ia amiază, coroane de flori Ia mor- mîntul eroului necunoscut și la Mausoleul lui •Kle-

de tovarășa Elena tovarășulcondusCeaușescu, deIlie Verdeț, de alțj tovarăși din conducerea de partid și de stat.Erau, de asemenea, pre- zenți numeroși oameni ai muncii din Capitală, care l-au aclamat îndelung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei și-au reafirmat vibrant dragoste^ și profunda stimă față de conducătorul partidului și statului, pen. tru activitatea rodnică, neobosită, pe care o consacră bunăstării și fericirii poporului, propășirii patriei noastre socialiste, creșterii neîntrerupte a presli- g'ului ei în lume. Totodată, și-au exprimat deosebita față de noua 
Vizită protocolarăcretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii. Socialiste Cehoslovace. XTovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Hu- sak s-au întreținut într-o atmosferă 1 prietenească, 

o n v o r b islovac privind îndeplinirea prevederilor noului cincinal, a hotărîrilor Congresului al XVI-lca al Partidului Comunist din Cehoslovacia.\Cei doi conducători de partid și de stat au subliniat că rezultatele remarcabile obținute de România si Cehoslovacia în edificarea noii orînduiri reprezintă o contribuție însemnată la creșterea prestigiului și a influenței socialismului în lume. ?în legătură cu evoluția relațiilor bilaterale, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak au relevat cu satisfacție că în perioada care a trecut de la ultima lor întilnire, desfășurată la București, în iunie 1977, s-au înregistrat, prin transpunerea în viață a măsurilor si acordurilor convenite, noi progrese în extinderea conlucrării dintre partidele, țările și popoarele noastre, pe plan politic, economic, tehnlico-științific, cultural și în alte’sfere de activitate. S-au intensificat, de asemenea, contactele pe linie de partid între organizațiile de masă și obștești, precum și schimburile de experiență, de păreri în probleme de interes reciproc. Totodată, s-a apreciat că potențialul în creștere al economiilor naționale ale României și Cehoslovaciei și rezultatele obținute în colaborarea bilaterală creează condiții favorabile pentru promovarea și mai intensă a 
Depuneri de coroanement Gottwald, aflate pe colina Zizkov din Praga.După depunerea coroanelor, se păstrează un moment de reculegere.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este rugat să semneze în Cartea de aur a monumentului, în ca

întilnire româno-cehoslovi. că la nivel înalt, eveniment de mare însemnătate, care deschide perspectiva unei dezvoltări și mai puternice a colaborării și prieteniei dintre partidele și țările noastre. în folosul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns cu căldură aclamațiilor și u- ralelor bucureștenilor ve- niți să-1 conducă.Grupuri de pionieri au oferit flori. tovarășului Nicolae Ceaușescu.f-a ora 1^.15 aeronava prezidențiala a decolat, îndrepți ndu-se spre Praga.
sub semnul dorinței comune de a întări și dezvolta în continuare conlucrarea dintre partidele,' țările si popoarele noastre, în folosul reciproc al cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.
r icolaborării româno-ceho- slovace.Tovarășii N j c o 1 a e Ceaușescu și Gustav ilusak au reafirmat voința de a întări conlucrarea dintre Partidul Comunist Roman și Partidul Comunist dm Cehoslovacia, subliniind rolul ei determinant în dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre țările și popoarele noastre. S-a a. preciăt că promovarea tot mai susținută, în viitor, a colaborării româno-ceho. slovace este în interesul celor două țări și popoare, al progresului și prosperității lor, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume. - T’In cadrul convorbirilor s_a început, de asemenea, schimbul de păreri in legătură cu problemele vieții internaționale actuale. A fost exprimată îngrijorarea în legătură cu agravarea situației internaționale, ca rezultat al perpetuării politicii imperialiste de dominație și asuprire, al accentuării cursei înarmărilor, al nesoluționă- rii unor conflicte și stări de încordare existente în lume, subliniindu-se că în aceste condiții trebuie făcut totul pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, de independență, colaborare și pace.Schimbul de opinii în probleme internaționale va continua în următoarea rundă de convorbiri.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de prietenie, cordialitate și înțelegere reciprocă.
re scrie i „Aducem un profund omagiu memoriei patrioților și revoluționarilor care au luptat și s-au jertfit pentru eliberarea și independenta Cehoslovaciei, pentru cauza poporu- lui“.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Trimisul Agerpres, I. Dumitrașcu, . transmite : Complexul orbital „Saliut- 6“ — „Soiuz T'-4“ — „So- iuz-40“, cu cele peste 32 de tone ale sale, îșj continuă zborul prin Univers, străbătînd spațiul sideral cu o viteză de 28 000 km pe oră, la o altitudine de peste 360 km.La pupitrele de comandă și control ale Centrului de dirijare operatorii zborului comun româno, sovietic mențin o legătură permanentă, prin radio, cu cei patru temerari zburători cosmici — Prunariu, Popov, Kovalionok și Sa- vinîh, aflațl la bordul complexului. orbital. în sală se aiflă și grupul de specialiști români care au lucrat la elaborarea și pregătirea multor experi-
Pe

RECENT a avut loc în R.P. Ungară ședința a 54-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru a- grieultură. Au participat delegații din țările membre 'ale C.A.E.R. și R.S.F.I. Un loc central în lucrările ședinței l-a ocupat analiza activității desfășurate de comisie pentru realizarea prevederilor Programului complex, a sarcinilor trasate de sesiunea și de Comitetul Executiv al C.A.E.R. și stabilirea direcțiilor dezvoltării în continuare a colaborării multilaterale în domeniul agriculturii.
LA BELGRAD au în

ceput convorbirile dintre 
Serghej Kraigher, pre. 
ședințele Prezidiului R.S.F, 
Iugoslavia, și Hilla Li- 
mann, președintele Gha- 
nei, aflat în vizită oficială 
în Iugoslavia. Agenția 
Taniug relevă că a fost 
realizat cu acest prilej un 
schimb de' păreri asupra 
relațiilor bilaterale. De 
ambele părți s-a subliniat 
dorința de a continua dez
voltarea relațiilor priete
nești existente între Iugo
slavia și Ghana.

COMITETUL CENTRAL 
AL P.S.U.G., Consiliul de Stat,. Consiliul de Miniștri și Consiliul Național al Frontului Național ale R.D.G. au anunțat încetarea din viață în vîrstă de 85 de ani a lui ‘Erich Correas, președintele Consiliului Național al Fron. tulul Național al Republicii Democrate Germane, 

mente .științifice — fizice și biomedicale, precum și tehnologice.Comisia română pentru activități spațiale a orientat Și canalizat cu precădere eforturile oamenilor de știință din țara noastră, care se ocupă de cercetarea Și studierea problemelor spațiului cosmic; spre aplicațiile tehnicilor spațiale. Reprezentanții vieții științifice din România participă la actjvitățile’ legate de cunoașterea unor noi aspecte ale universului, studierea multilaterală a biosferei, a scoarței Pământului. precum și de a- profundarea cercetării Cosmosului, a proceselor extraterestre, a comportamentului organismului u- man în spațiul interplanetar. Cercetătorii științifici din România participă tot mai activ la eforturile desfășurate pe plan internațional pentru investigarea

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: încă o dată la Veneția ; Republica : Detașament cu misiune specială ; Unirea; Nervi de otelPETRILA : Love story pc ring.

LONEA : Siberiada 
I—II.ANINOASA: Capcana mercenarilor.VULCAN — Luceafă
rul : M.ișina timpului ; 
Muncitoresc : Ancheta.LUPENI - Cultural 1 Lancea de - argint ; 
Muncitoresc: Povestedin Taiga.URICANI : Lumina palidă a durerii.

Mica publicitateV1ND radio marca „Ge- rofon stereo" în stare bună. Informații Petrila, strada Minei nr. 2 A. (422)SCHIMB apartament două camere. Independenței bloc 12 B/35 cu apartament 3 camere, prefer In
ANUNȚURI DE FAMILIEMIRCEA Pânișoară, fiu, anunță cu adâncă durere încetarea din viață după o scurtă și grea suferință a mult iubitei și neprețuitei sale mameVERONICA PÂNIȘOARĂîn vîrstă de 84 ani. înhumarea va avea loc azi 20 mai, ora 16 la cimitirul din Petroșani. (462)

COLECTIVUL Teatrului de stat „Valea Jiului" Petroșani transmite întreag3 sa compasiune actorului Mircea Pânișoară în marea durere pricinuită de pierderea mamei sale.VERONICA PÂNIȘOARĂ.
NEPOȚII Florina șî Dandu anunță că s-a împlinit un an de cînd ne-a părăsit iubitul nostru unchiDI AM AND JAN (Mielu)11 vom păstra veșnică amintire, (465)

universului și folosirea în scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic. printre acestea” numărîndu-se si activitățile din cadrul programului „Intercosmos", destinate unei mai bune cunoașteri a spațiului extraterestru.La bordul navei s-a consumat marți încă o zi — a patra — de muncă susținută în condițiile speciale de imponderabilitate in care cei patru cosmonauți au continuat. cu succes ac-< tivitățile prevăzute în programul de zbor româna- sovietic.Potrivit informațiilor te- lemetrice și datelor primite de la bordul complexului orbital „Saliut-6“ — „Soiuz T-4" — „Soiuz-40“ zborul se desfășoară in condiții normale. Cosmo- nauții Prunariu, Popov, Kovalioiiok și Săvinih se simt bine.
16,00 Telex. •16,05 Teleșcoala' •17,00 Fotbal : Semifma- ș lele „Cupei Romă- ; niei“. Sport club ; Bacău —• Universitatea Craiota ; i Politehnica Tirul- i ?<>ara — Sticli | Ariești] -Turda 3 în pauză : Trage- j :--a Pronoexpres. | 18,50 1001 de seri. 319,00 Telejurnal. j19,25 Actualitatea ■ eco- J. 1-oinjcă. |19 50 Fapte de eroi ai 5 muncii și vieții 3 socialiste. ,20,10 Teatru TV : „Iu. I 

liu Cezar" de I William Shakes- ?peare. Partea a 2-a. I21,40 Tînăr cînt în grai Jstrăbun. Program jmuzical-folcloric. 522,05 Telejurnal. i
dependenței. Păcii; Oituz, Unirii, Viitorului, (după o- ra 17) (464)PIERDUT legitimație de Serviciu pe numele Curela- ru Florin Costel. eliberată de I.M. Paroseni. Se declară nulă. (461)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚI A1 Petroșani, «U. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 42464 (secții). TIPARUL 1 Tipografia Petroșani, sta. Republicii ni. 67,


