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Mobilizare exemplară 
pentru îndeplinirea sarcinilor 

economice ale Văii Jiului
AUREL NICOLA,

secretar al Comitetului municipal de partid 
PetroșaniPrin eforturile de muncă și creație, prin realizările obținute în primul an al actualului cincinal, minerii, toți oamenii muncii, făuritorii bunurilor materiale și spirituale ale municipiului au pus bază trainică îndeplinirii cu succes, la înalte cote de calitate și eficiență a pre. vederilor acestui an și a- nilor următori ai cincinalului, pentru traducerea neobosită în viață a ho- tărîrilor Congresului al XII-lea al partidului.în anul 1982 Văii Jiului îi revin sarcini mobilizatoare —o pondere sporită la înfăptuirea obiectivelor planului național unic de dezvoltare econo, mîco-socială. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu într-una din ideile cuprinse în Mesajul de Anul Nou adresat întregului nostru popor, „este necesar să acționăm

cu toată hotărîrea, în spirit revoluționar, pentru lichidarea lipsurilor, întărirea răspunderii și e- xigenței în întreaga viață economico-socială, fă. cînd totul pentru dezvoltarea bazei de materii prime și energetice*.Oamenilor muncii din întreprinderile miniere ale bazinului le revine sarcina de a extrage în acest an 10 820 000 de tone de cărbune, din care, prin contribuția preparatorilor, se vor produce peste 7,7 milioane tone de huilă netă, iar huila spălată pentru cocs va atinge nivel ui de 2 285 000 tone ■— una din sarcinile de bază ale activității economice în acest an, finind seama de creșterile de plan ale anului 1982, în raport u anul precedent, concretizate în sporirea : valorii producției nete. a producției marfă și, în-

deosebi, a producției fîzi. ce de cărbune, adunările generale ale reprezenfanților oamenilor muncii din luna ianuarie — februarie vor fundamenta în detaliu sarcinile fiecărei unități economice, sector sau secție și formație de lucru în parte, stabilind acțiuni concrete menite să asigure realizarea ritmică, la toți indicatorii, a prevederilor acestui an. încă la finele anului trecut, în industria minieră, s-a acționat energic pentru crearea liniei de front la nivelul sarcinilor pentru creșterea prod uctivî- tății muncii. și sporirea numărului de posturi în abataje, a realizării programului de mecanizare a lucrărilor, .miniere : ..stabilit pentru etapa aetjiâlă. în materializarea acestei
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Consiliul de Stat 
al

Republicii Socialiste România

DECRET
pentru instituirea unor reguli privind 

exploatarea și întreținerea instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor, întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă în unitățile cu foc 

continuu sau care au instalații cu grad 
ridicat de pericol în exploatare

Din prima zi a anului 
cărbune peste planRăspunzînd Mesajului de Anul Nou adresat întregului. popor de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerii de la I.M. Uricani, Vulcan și Pâroșeni au extras în prima zi a anului 100 de tone de cărbune cocsificabil peste plan. Prin- tr-o bună organizare a producției, din prima zi, ortacii conduși de pricepuții șefi de brigadă Ilie Amo- răriței, de la complexul mare, și ai lui Gheorghe Scorpie, dintr-un abataj. frontal, ambele brigăzi ale sectorului II de la mina Uricani au extras cărbune cocsificabil peste prevederi.Rezultate remarcabile au obținut în ziua de debut a anului și minerii sectorului I de la mina Parc, seni, care au trimis suplimentar preparației peste 90 tone de cărbune. Cu planul îndeplinit la sfîrșitul primei zile- a anului «-a numărat și colectivul de mineri de la Vulcan, care a raportat peste 60 tone de cărbune extrase suplimentar în această zi de început de an. Printre fruntași: de^la această mină se numără ortacii din brigăzile conduse de Ilie Călugăreanu și Ion Calotă.Rodnicul debut al minerilor din Valea Jiului, reprezintă hotirirea lor fermă de a nu precupeți nici un «fort pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor’ de plan ce le revin pentru acest an.

Despre faptele de 
muncă ale ortacilor lui 
Pompei Tomolea vor
besc cifrele. Plus 2000 
de tone cărbune extrase 
suplimentar și o depăși
te la productivitatea 
muncii de $00 kg/post 
în anul precedent.
Foto : Șt. NEMECSEK

Be la 
Inspectoratul 

General 
al MilițieiInspectoratul General al Miliției face cunoscut deținătorilor de autoturisme proprietate personală că, în zilele de duminică ale lunii ianuarie 1982 vor a- vea voie să circule, în. funcție de caracterul par sau impar al numerelor de înmatriculare, după cum urmează.:— 10 si 24 ianuarie 1982 : autoturismele cu număr de înmatriculare 

fără soț ;— 17 și 31 ianuarie 1982 : autoturismele cu număr de înmatriculare 
cu soț- (Agerpres).

* Sistem pregătiți 
I să realizăm
I sarcinile acestui an | Oamenii muncii de la ’ Termocentrala Pâroșeni au 
I făcut bilanțul anului 1981• și trecerea pragului in ’82
Iîntr-o atmosferă deosebită.Producția de energie elec- 
I frică și graficul de putere au fost realizate în proporție de 102 la sută. în 
I 1.981 Paroșeniul a devenit 
I cea mai mare centrala de Itermoficare din țară. Contribuția acestor oameni harnici și prieepuți a fost definitorie în înfăptuirea primei etape de termafica- re a Văii.Pe buchetul de realizări al anului ’81 și-a pus amprenta întregul colectiv, nume ca cej.e ale lui Carol Golgoțiu, Albert Vass, • Gheorghe Olariu, Aurelia Petris — prima femeie șef de tură de la termocentrală —fiind binecunoscută la Pâroșeni.— Pentru anul 1982 —ne spunea jng. Alexandru Aruncuteanu, directorultermocentralei Pâroșeni șîntem apgrenați eu toate forțele să ne realizăm și depășim sarcinile economice. Unul din marile noastre obiective este trecerea. unei alte turbine de pe condens pe termoficare pentru înfăptuireă integrală a. programului de termoficare a Văii Jiului. în | felul acesta ne regăsim și I.noi cu părticica noastră de muncă închinată patriei, I poporului, stăpîn pe desti- inele sale, care își făurește viața în mod liber. așa icum o dorește, demonstrînd unitatea sa de granit în cadrul Frontului Democrat 
I ției șl Unității Socialiste, 
I sub conducerea Partidu- Ilui Comunist Român. Mesajul pe care secretarul 
I general al partidului ni l-a adresat în prag de An Nou, poartă girul voinței noastre, 
I al celor 22 de milioane de 
I gînduri și simțiri, care vom 
I acționa neabătut pentruînfăptuirea societății noas- Itre socialiste și comuniste.

Teodor ARVINTEȚaraCasa de cultură din Uricani găzduiește astăzi, ora 
17, o întîlnire cu minerii șefi de brigadă de la I.M. Uri-

câni. Tema : „Inițiativele muncitorești, prilej de a- firmare a tuturor formațiilor de lucru*.
Marginalii la Festivalul obiceiurilor laicea cinstit munca minerilor"

de artăcadrul acțiunilor inițiate de Consiliul o- rășenesc Lupeni -de educație politică și cultură socialistă, la clubul muncitoresc din localitate se află deschisă o expoziție de ar
tă plastică. Exponatele, reunind lucrări ale celor mai valoroși artiști plastici amatori din Valea Jiului, rămîne deschisă publicului pînă în data de 15 ianuarie.

încă nu s-au stins e- 
courilc Ia cea de-a doua 
ediție a Festivalului o- 
biceiurilor laice de iar
nă, „Colinda țării 
tru minerii Văii Jiului' 
o 
lă

© „Un inestimabil aport la cauza 
păcii și dezarmăm”

.©• Știri din țările socialiste

I i » I II I
V I I ILI
| cipal de cultură si edtl-
I

pen- 
.. ______ . . ......____ i“,
manifestare cultura- 
de mare amploare, de 

o deosebită importanță 
-- păstrarea neîntinatăin .
a tradițiilor multisecu
lare ale poporului nos
tru. Despre această fru
moasă, interesantă și bi
nevenită „Colindă a ță
rii pentru minerii Văii 
Jiului", am stat de vor
bă cu tovarășul Vasile 
Chirculescu — președin
tele Comitetului muni-

j cație socialistă - 
(j dintre principalii
l

unul 
orga.

nizatori ai acestei ma
nifestări.— Și la a doua ediție, țara a venit să cinstească faptele de muncă, cu adevărat «roice, ale minerilor din Vale. Pentru a doua oară am trăit, alături de locuitorii municipiului Petroșani, bucuria reîntâlnirii cu tradiția și cu spiritualitatea neaiterată a ’ . neamului românesc. A- șest festival va i avea, sîntem siguri, viață lungă, pentru că românii știu întotdeauna să-și întîmpine semenii întru ale muncii cil urări mult așteptate peste an.

— Ca unul care ați 
participat la inițierea,

organizarea și desfă
șurarea festivalului, 
spuneți-ne, vă rugăm, 
de ce tocmai în Valea 
Jiului un festival de 
colinde ?— Am dorit ca mines’! primească mesa- de bine, de pace, la acasă și satisfacția

ase- 
sau 

în

rii< iul ei lor s-a putut vedea cu ocazia emoționantelor întîlniri din sălile de apel ale întreprinderilor miniere, pe străzile localităților Văii, pe la curțile și casele celor ce trăiesc și muncesc laolaltă pentru a împlini țara cu nodul strădaniei lor. Iar strădania' minerilor, este una dintre

cele mai nobile, mai grele și mai fruîhoase.
—« Mai există 

menea festivaluri 
inițiative similare 

'■ țarii ? ■— Da. Dar la nivel mai restrîns, județean sau, cel mult, zonali Festivalul nostru este, dacă vreți, un festival național al colindătorilor. Apoi, celelalte manifestări similare se desfășoară undeva pe o scenă, la o casă de cultură, nu pe mari platforme industriale și la am.
Interviu realizat de 

Mircea BUJORESCU

(Cont, in pag. a'4-a)



2

Dezvoltarea economico-socială a țării în condiți
ile promovării ferme a progresului tehnic, corespun
zător cuceririlor revoluției tehnico-științifice contem
porane a determinat ridicarea continuă a nivelului 
calitativ și complexității proceselor de producție, u- 
tilizarea în mai. mare măsură a unor instalații, uti
laje și mașini cu foc continuu sau cu grad ridicat de 
pericol în exploatare, a căror funcționare impune un 
regim special de folosire, supraveghere, verificare, 
întreținere și reparare.

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii, inginerii, toți cei 
care lucrează sau i conduc procesele de producție la 
instalațiile, utilajele și mașinile cu foc continuu sau 
cu grad ridicat de pericol în exploatare poartă întrea
ga răspundere pentru asigurarea funcționării neîn
trerupte și în condiții de deplină siguranță a utilaje
lor, pentru preîntîmpinarea și înlăturarea oricăror 
situații care ar putea pune în primejdie viața și să
nătatea oamenilor. .

în întreaga sa activitate, personalul muncitor din 
unitățile care au asemenea instalații, utilaje și ma
șini trebuie să asigure respectarea strictă a disciplinei 
tehnologice, instaurarea unei ordini și discipline ri
guroase în muncă; să dea dovadă de dăruire și com
petență profesională, să combată cu fermitate orice 
abatere de Ia normele stabilite.

In scopul întăririi ordinii și disciplinei persona
lului muncitor din unitățile cu foc continuu sau care 
au instalații, utilaje și mașini cu grad ridicat de pe
ricol, precum și al reglementării unitare a obligațiilor 

, și răspunderilor ce revin ministerelor, celorlalte or
gane centrale sau locale, întreprinderilor, centralelor, 
tuturor colectivelor de oameni ai muncii in legătură 
cU asigurarea continuității și siguranței producției 
în aceste unități.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează : __

b) respectarea riguroasă 
a normativelor tehnice pri
vind exploatarea instala
țiilor, utilajelor și mașini
lor, precum și echiparea 
acestora cu aparatură de 
măsură, control și auto
matizare ; verificarea și 
menținerea aparaturii în 
stare de perfectă funcțio
nare ;

funcțiune a ins- 
utilajelor și ma
ca respectarea 
prevederilor din

a) recepționarea și pu
nerea în 
talațiilor, 
șinilor, 
strictă a
documentația tehnică de 
execuție; ;

tuturor normelor privind 
buna desfășurare a pro
cesului de muncă, în 
care scop au obligația să 
asigure;

pentru instituirea unor reguli pr
instalațiilor, utilajelor și mașinii 

în muncă în unitățile cu <

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. — Organizarea ac
tivității in unitățile care 
au în dotare instalații, u- 
tilaje și mașini cu regim 
de funcționare continuu 
sau cu un grad ridicat de 
pericol in exploatare, din 
ramurile chimiei, minelor, 
petrolului, metalurgiei, 
construcțiilor de mașini, e- 
nergiei electrice și termice, 
materialelor de construc
ții, industriei lemnului, ce
lulozei și hîrtiei și alte sec
toare. trebuie să asigure 
desfășurarea neîntreruptă 
a proceselor de producție 
potrivit regimului de lucru 
aprobat, respectarea cu 
strictețe a disciplinei teh
nologice, a tuturor reguli
lor <le ordine și disciplină 
a muncii, prevenirea orică
ror avarii, explozii, incen
dii sau alte accidente teh
nice.

normele și instrucțiunile 
'referitoare la desfășurarea 
procesului dd producție, 
să-și îndeplinească su simț 
de înaltă răspundere înda
toririle de serviciu, să ma
nifeste intransigență față 
de orice abatere de Ia re
gulile stabilite.

c) efectuarea Operațiilor 
de întreținere, revizii și 
reparații cu respectarea 
riguroasă a normelor și 
normativelor tehnice ; gst;

cu grad ridicat de /

Art. 2. — Personalul mun
citor din unitățile cu foc 
continuu sau care au ins
talații, utilaje și mașini cu 
grad ridicat <!e pericol în 
exploatare răspunde di
rect, indiferent de funcția 
îndeplinită, de desfășurarea 
procesului de producție în 
condiții de deplină siguran
ță. de supravegherea, 
rificarea, exploatarea, în
treținerea și repararea ins
talațiilor, utilajelor și ma
șinilor, cu respectarea în
tocmai a prevederilor din 
documentațiile tehnice și 
a normelor pentru preveni
rea oricăror avarii, explo
zii, incendii sau alte 
cidente tehnice.

Personalul prevăzut 
alineatul 1 este obligat

Art. 3. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale sau 
locale răspund împreună 
cu centralele și întreprin
derile din subordine de a- 
sigurarea bunei exploatări 
și întrețineri a instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor cu 
regim de funcționare con
tinuu sau care prezintă pe
ricol ridicat in exploatare, 
în care scop sint obligate 
să ia și să aplice toate 
măsurile necesare pentru 
buna organizare și desfășu
rare a activității de pro
ducție, cu respectarea ri
guroasă a normetor de ex
ploatare, întreținere și re
parații, prevenirea oricăror 
avarii, explozii, incendii 
sau altor accidente tehnice, 
întărirea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de mun
că.

d) repartizarea sarcini
lor de producție pe sectoa
re, ateliere, șantiere, lo
turi, formații de lucru, 
astfel îneît să se asigure 
în permanență desfășura
rea procesului de produc
ție în condiții de siguranță 
și eficiență ;

e) organizarea judicioa
să a muncii în schimburi, 
a controlului și a asistenței 
tehnice în toate schimbu
rile prin personal calificat, 
în măsură să intervină o- 
perativ pentru îndruma
rea procesului de produc
ție și prevenirea oricăror 
dereglări, întreruperi sau 
avarii; desemnarea per
soanelor care asigură asis
tența tehnică și a celor 
autorizate să dispună o- 
prirea sau repunerea în 
funcțiune a instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor ;

cu 
au 

ma-

Art. 4. — Unitățile 
ve- foc continuu sau care 

instalații, utilaje ori 
șini cu grad ridicat de pe
ricol în exploatare, res
pectiv fabricile, uzinele, 
secțiile, sectoarele, atelie
rele sau alte compartimen
te de producție similare 
care au în dotare astfel de 
mijloace se stabilesc 
Consiliul de Miniștri

Ministerului 
Tehnico- 

Controlului 
Fondurilor

fj selecționarea și în
cadrarea personalului cu 
calificarea necesară pentru 
exploatarea, întreținerea 
și repararea instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor și 
organizarea formelor de 
perfecționare a pregătirii 
profesionale, precum și a 
verificării periodice a cu
noștințelor și a aptitudini
lor acestuia;

ac- de 
la

la 
să 

. respecte cu strictețe ordi
nea și disciplina la locul 
de muncă, să urmărească 
și să aplice cu fermitate

propunerea 
Aprovizionării 
Materiale și 
Gospodăririi 
Fixe și Ministerului Mun
cii împreună cu ministere
le și celelalte organe cen
trale.

g) luarea măsurilor pen
tru protecția muncii, pre
venirea și stingerea in
cendiilor, dotarea locurilor 
de muncă cu mijloace de 
protecție a instalațiilor și 
cu aparatura și materiale
le necesare în acest scop;

Capitolul II
Obligațiile și răspunderile 
personalului muncitor din 

unitățile cu foc continuu sau 
care au instalații, utilaje 

• și mașini cu grad ridicat 
de pericol în exploatare

h) asigurarea personalu
lui muncitor cu echipa
ment de protecție și de 
lucru specific locurilor de 
muncă cu grad ridicat de 
pericol în vederea preve
nirii 
ilor

accidentelor, explozi- 
și incendiilor ;

folosirea, depozitareai)
și transportul materiilor 
explozive, inflamabile și a 
altor materiale ce pre
zintă pericol, în conformi
tate cu reglementările spe
cifice în vigoare ;

introducerea de țigări, chi
brituri, brichete, materia
le ori produse care ar pu
tea provoca incendii sau 
explozii;

k) efectuarea serviciului 
de pază și ordine în con
dițiile prevăzute de lege, 
stabilirea regulilor stric
te privind intrarea și ie
șirea din unitate; inter
zicerea accesului în uni
tate a persoanelor care se 
prezintă la programul de 
lucru sub influența alco
olului ;

l) respectarea și* aplica
rea riguroasă a tuturor re
glementărilor privind si
guranța în funcționare a 
instalațiilor, utilajelor, ma
șinilor, cazonelor, instala
țiilor sub presiune, insta
lațiilor de ridicat, apara
telor consumatoare de 
combustibil, aparaturii de 
măsură, control și automa
tizare.

Art. 6. 
nităților 
ia toate 
pentru prevenirea avari
ilor, exploziilor, incendi
ilor și altor accidente, pre
cum și eliminarea fără în- 
tîrziere a oricăror defec
țiuni tehnice ivite în desfă
șurarea procesului de pro
ducție.

In cazul întreruperilor 
accidentale, conducerile u- 
nităților vor lua măsuri 
neîntirziate pentru repu
nerea in funcțiune în cel 
mai scurt timp a capaci
tăților de producție, vor 

analiza cauzele, vor stabi
li măsuri de prevenire 
a unor asemenea eveni
mente și vor trage la răs
pundere pe cei vinovațL

Conducerile unităților 
gini obligate să asigure e- 
vidența avariilor și ori
căror accidente tehnice în 
producție, precuir. și ra
portarea imediată a aces
tora, in condițiile legii.

Art. 7. — Șefii de sec
ții, ateliere, instalații sau 
alte compartimente de pro
ducție similare asigură și 
răspund de luarea tutu
ror măsurilor pentru 
instalațiile, utilajele 
mașinile din dotare 
fie exploatate in, condiții avariilor, 
de deplină siguranță, în 
care scop au următoarele 
obligații ;

male a instalațiilor, utila
jelor și mașinilor; stabi
lesc măsurile ce trebuie 
luate în caz de dereglări, 
întreruperi sau avarii ;

c) asigură stabilirea și 
aducerea la cunoștința fie
cărei persoane a atribu
țiilor și răspunderilor ce-i 
revin la locul de muncă, 
verifică modul cum aces
tea au fost însușite și 
îndeplinesc 
personal ;

d) elaborează programe 
de fabricație care să asi
gure funcționarea instala
țiilor la parametrii nomi
nali și in deplină securi
tate ;

se
de întregul

pentru intrarea în regim 
normal de funcționare.

Art. 8. — Maiștrii și cei
lalți conducători ai forma
țiilor de lucru răspund 
pentru organizarea și des
fășurarea activității d» 
producție în deplină secii 
ritate și pentru realizare 
integrală a măsurilor pri 
vind buna funcționare, ex
ploatare și întreținere 
instalațiilor, utilajelor 
mașinilor încredințate, 
ace^t scop, sint obligați să 
ia măsuri pentru :

a) respectarea riguroasă 
a tehnologiilor de fabrica
ție și a instrucțiunilor pri
vind întreținerea instalați
ilor, utilajelor și mașinilor;

b) funcționarea instala-

g) efectu: 
operațiilor 
participarea 
nice și rej 
cate;

>..••■«'51 SC':-- j în) i,'
din

M'- 
subord
preiusii 

formației < 
precedent 
cinilor 
mător, 
tivelor

— Conducerile u- 
sînt obligate să 
măsurile necesare

ca 
și 
să

Art, 5. — Conducerile 
unităților care au instala
ții, utilaje și mașini eu 
regim de funcționare con
tinuu sau cu grad ridicat 
de peritol in exploatare

răspund de funcționarea, 
utilizarea- și exploatarea 
sigură și fără întrerupe
re a acestora, de respecta
rea riguroasă a disciplinei 
tehnologice și aplicarea

j) stabilirea locurilor de 
muncă unde accesul sau 
circulația este interzisă sau 
permisă numai în anumite 
condiții, precum și a lo
curilor de muncă unde es
te interzis fumatul sau

a) organizează procesul 
de producție și repartizea
ză sarcinile de muncă pe 
întreg personalul din sub
ordine; ... •

b) iau măsuri pentru a- 
sigurarea fiecărui loc de 
muncă cu instrucțiuni teh
nice specifice privind ex
ploatarea în condiții nor

e) repartizează perso
nalul tehnic pe schimburi 
pentru a asigura asisten
ța tehnică necesară aplică
rii corecte a tehnologiilor țiilor, mașinilor și utilaje- 
de fabricație ;

f) controlează și răspund 
ca la locurile de muncă cu 
pericol de explozie și in
cendii personalul munci
tor să utilizeze echipa
mentul de protecție speci
fic acestor locuri, de ■ la 
începerea pină la termina
rea programului de lucru;

g) controlează zilnic sta
rea tehnică a instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor, res
pectarea normelor de ex
ploatare a acestora și a 
regimului de lucru stabilit;

h) asigură executarea re
viziilor tehnice obligatorii 
și reparațiilor planificate 
ale instalațiilor, utilajelor 
și mașinilor, potrivit pre
vederilor documentațiilor 
^JP1Ce ’. Ae pre~ ' vind ordinea și disciplina deplinire.
gătirea instalației in ve- - - - - -
derea executării reparați
ilor și controlează asigura
rea tuturor măsurilor de 
securitate a acesteia ;

căt 
cu 
de

9.Art 
unităților 
soane cu; 
ducere tr< 
plinească i 
îndatoririi;

lor in condiții de deplină 
siguranță ; prevenirea și 
eliminarea întreruperilor 
sau deficiențelor în func
ționarea acestora ;

c) organizarea fiec 
de muncă și pr 
condițiilor de fa - 151 
repartizarea lucrări 
fiecare echipă, brii 
pe muncitorii forn 
lucru, supraveghere 
drumarea fiecărui 
tor în vederea 
cunoștințelor și de 
lor necesare executor a ■■■ 
bune condiții a sarcinilor 
de producție, 
rea executării 
pe întreg timpul 
rării lucrărilor ;

d) însușirea de 
membrii formației 
cru a reglementărilor pri- dul cum

supraveghe- 
operațiilor 
I desfășu-

către 
de lu-

st

' * •' ■

Art 10. 
funcții d< 
obligația i 
petenței s 
ziții clare 
sigure co 
pentru e: 
să control

ii organizează instruirea 
periodică a personalului 

muncitor cu privire la func
ționarea, exploatarea și 
întreținerea instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor în 
condiții de siguranță, cu
noașterea 
normelor 
muncii, 
re și stingere a incendiilor 
și a normelor de interven
ție pentru 
reglărilor,

și aplicarea 
de 

de
protecția

p reveni-

tehnice și 
re. /

prevenirea de- 
întreruperilor, 

a accidentelor 
uzurii prematu-

în caz de avarii sau alte 
accidente tehnice, șefii de 
secții, instalații, ateliere 
sau alte compartimente de 
producție similare sînt o- 
bligați să participe nemij
locit Ia lichidarea urmări
lor acestora, Ia cercetarea 
cauzelor și stabilirea măsu
rilor pentru repunerea în 
funcțiune a instalațiilor și 
Ia conducerea operațiilor

tehnologică și de muncă, a 
prescripțiilor de exploatare 
și întreținere a instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor, pre
cum și a regulilor de ma
nipulare, transport și depo
zitare a materiilor prime 
și produselor ;

e) instruirea muncitori
lor din formație și supra
vegherea aplicării stricte 
a prescripțiilor privind 
protecția muncii, a reguli
lor de igienă a muncii și 
de prevenire și stingere a 
incendiilor; re
petarea periodică a ins
tructajului și verificarea 
însușirii acestuia de către 
membrii formației;

f) asigurarea dispoziti
velor de 
cii și a 
montelor 
de lucru 
mele specifice fiecărui loc 
de muncă; urmărirea rea
lizării lucrărilor de protec
ție a muncii și de preve
nire a incendiilor, dotarea 
locurilor de muncă du pre- a dispos 
scripțiile tehnice de exploa- ță, apar 
tare necesare; control;

securitate a muu- 
utilizării echipa
je protecție 
prevăzute de nor

$i

Persons 
este oblit 
tocmai și 
țiite prin

Art. 11 
celălalt 1 
răspund 
ționarea, 
guranță 
lui de lu 
instalații' 
mașinilor 
primire, 
următoai

a) să 
risticile 
function; 
ilor, util 
lor la c< 
aplice i 
de tune1 
nere a a 
ție a mu 
incendii!

b) să 
prescripi 
pravegh 
a instal 
și mașii 
mijloac.'c 
verifice



ui roșu 3

și mașinilor similare din 
unitățile în subordine.

ind exploatarea și întreținerea

Art, 15. — Ministerele, 
celelalte organe centrale, 
comitetele executive ale 
consiliilor populare jude
țene și al municipiului 
București trebuie să exer
cite un control permanent 
cu privire la aplicarea dis
pozițiilor prezentului de
cret și a celorlalte preve
deri 
buna 
tare, 
re a
și mașinilor și să acțione
ze pentru prevenirea orică
ror cauze care pot produce 
perturbări în desfășurarea 
procesului de producție.

legale referitoare la 
funcționare, exploa- 
întreținere și repara- 
instalațiilor, utilajelor

, întărirea ordinii și disciplinei
ntinuu sau care au instalații
•icol în exploatare

timp a 
reținere ; 
iziile teh. 
i planifi-

c) să folosească și să 
păstreze, în conformitate 
cu regulile stabilite, echi
pamentul de protecție și 
dispozitivele de siguranță;

sarcinilor 
schimbul 
irea sar- 
ibul ur
la obiec-

ducătorii 
<te per- 
<je con- 
și înde- 
xemplar 
ziciu, să

să se prezinte la ser
in deplină capacitate 

uncă, pentru a putea 
4a în bune condiții 

■ ile ce le revin ;
sa aducă de îndată la 

os.ința conducătorului 
scjîui de muncă orice ne- 
-; * 15 defecțiune, anoma- 

altă situație de 
uu.uiu să constituie un pe
ricol, pe care le constată 
Ia locul de muncă, pre
cum și orice încălcare a 
normelor de protecție a 
muncii sau de prevenire a 
incendiilor ;

părăsească locul 
fără aprobarea 

sau a altui con
formației de lu-

poate părăsi locul de mun
că pînă nu se prezintă în
locuitorul, iar încetarea ac
tivității se face numai du
pă predarea instalației, u- 
tilajului sau mașinii de 
care răspunde lucrătorul 
din schimbul'următor, în 
prezența inginerului de 
schimb, șefului, de instala
ție, maistrului sau altui 
conducător al formației de 
lucru din schimbul 
preia activitatea;

j) să asigure, cu respec
tarea strictă a prescripți
ilor tehnice, instalația, uti- 

' care 
care, 

de 
pre-

care

laiul cu 
re are 
ui coni- 
1 dispo- 
b, să a- 
lecesare 
lor și 
atic mo. 
> la în-

bordine 
iute in- 
dispozi-

torii și 
șperativ 
<e fune- 

de si- 
-egimu- 
t, “ 
■-lor și 
i au in 
p au

aracte-
Și 

stalați- 
nașini- 

să 
ormete 
■ntreți- 
protec- 
itiire a

lotrivit 
> Im
anentă 
lajelor 
orlalte 
te, să 
ionare 
guran- 
iură și

lajul sau mașina la 
lucrează în cazul în 
potrivit programului 
lucru, acestea nu 
dau altui schimb.

Muncitorii și 
personal operativ 
să-și îndeplinească 
mai îndatoririle de servi
ciu, să prevină orice fap
tă care ar putea- pune în 
pericol securitatea persona-

se

celălalt 
trebuie 

intoc-
f) să nu 

de muncă 
maistrului 
ducător al
cru, dată în condițiile pre
văzute de lege; în timpul îului și integritatea inștala- 
serviciului 
permanent de

să

ori alte

se preocupe 
buna desfă-

> 
urgente 
-iilor și 

cind 
progra- 

acest 
loziția 
ezinte

Ia 
avarii

necesități urgente; 
respecte regulile 
în unitatea în care 
și să nu primeas-

h) să 
de acces 
lucrează 
că persoane străine în in
cinta unității, decit în con
formitate cu dispozițiile în 
vigoare;

i) să respecte cu strictețe 
dispozițiile referitoare la 
predarea-primirea organi
zată, A schimbului; la ter
minarea programului nu

țiilor, utilajelor, mașinilor 
și altor bunuri, să înlăture 
operativ orice situații care 
ar putea constitui o sursă 
de pericol.

Art. 12. — Se interzice 
personalului muncitor să 
introducă sau să consume 
în unitate băuturi alcoolice 
ori să faciliteze săvîrșirea 
acestor fapte.

Persoanelor care se pre
zintă la programul de lu
cru sub influența alcoolu
lui li se interzice accesul 
în unitate și li se aplică 
sancțiunile prevăzute de 
lege.

Se interzice fumatul sau 
introducerea de țigări, chi
brituri, brichete, materia-

ră omologarea în preala
bil a prototipurilor; orice 
modificări constructive se 
pot face numai cu avizul 
proiectantului și cu con
diția asigurării cel puțin 
a parametrilor inițiali;

b) iau măsuri pentru fo
losirea rațională și în con
diții de siguranță a ins
talațiilor, utilajelor și ma
șinilor, respectarea norma
tivelor tehnice privind în
treținerea și repararea a- 
cestora;

c) organizează și urmă
resc introducerea ordinii 
și a unei discipline ferme, 
precum și stabilirea de 
atribuții și răspunderi pre
cise, în vederea bunei func
ționări a unităților cu foc 
continuu sau care au ins
talații, utilaje și mașini 
cu grad ridicat de pericol 
în exploatare ;

d) organizează și con
trolează activitatea de ex
ploatare, întreținere și re
parare a instalațiilor, utila
jelor și mașinilor, a apara
telor de măsură și con
trol de producție a scule
lor, dispozitivelor și veri
ficatoarelor, precum și a 
pieselor de schimb ;

e) organizează elabora
rea și îndeplinirea planu
rilor, 
celor 
zii și 
țiilor, 
lor;

programelor și grafi- 
de întreținere, revi- 
reparații ale instala- 
utilajelor și mașini-

f) elaborează și îmbună
tățesc normativele tehnice 
privind exploatarea, între
ținerea și repararea insta
lațiilor utilajelor și mași-

le ori produse care ar pu- nilor, specifice 
tea provoca incendii sau 
explozii în locurile de mun. 
că in care fumatul 
troducerea acestora 
oprită.

cărei activitate 
nează.

ramurii a 
o coordo-

sau in- 
este cazul pro-

Capitolul III
Obligațiile și răspunderile 

ministerelor, celorlalte organe 
și locale

Art. 14. — In 
ducerii unei avarii, explo
zii, a unui incendiu sau al
tui accident tehnic, mi
nisterul, organul central 
sau local, imprcună cu 
centrala în subordinea că
rora funcționează unitatea 
unde s-a produs eveni
mentul sînt obligate :

centrale
stabilească operativ 

accidentului teli- 
consecințele acestuia

pund de stabilirea de mă
suri, potrivit legii, care să 
asigure înlăturarea nea
junsurilor constatate, pre
venirea producerii acesto-;

Capitolul IV

ra în alte situații, tragerea 
la răspundere a persoane
lor vinovate, îmbunătăți
rea permanentă a activită
ții.

Sancțiuni

17. încălcarea 
prezentului 

caz, 
disciplinară, 

contra- 
a

Art. 13. — Ministerele, 
celelalte organe centrale, 
comitetele executive ale 
consiliilor populare jude
țene și al municipiului 
București răspund, îm
preună cu centralele, de 
luarea tuturor măsurilor 
necesare pentru funcțio
narea în condiții de depli
nă siguranță a instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor, în 
care scop i

a) asigură, încă din faza 
de proiectare, ca execu
tarea și punerea în func
țiune, precum și exploa
tarea instalațiilor, utilaje
lor și mașinilor să se rea
lizeze în condiții de sigu
ranță în funcționare și de 
eliminare a pericolelor de 
avarie, explozie sau incen
diu ; șe interzice fabrica
rea în serie a instalațiilor, 
utilajelor și, mașinilor fă

a) să 
cauzele 
nic, 
și să ia măsuri pentru re
punerea în funcțiune, în 
termenul cel mai scurt, a 
capacităților de producție;

b) să stabilească persoa
nele vinovate de produce
rea accidentului și răspun
derea ce revine acestora 
potrivit prevederilor lega
le ;

c) să ia măsuri tehnice și organizatorice pentru 
prevenirea unor accidente 
de aceeași natură, obliga
torii în exploatarea tutu
ror instalațiilor, utilajelor,

Art. 16. — Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe 
exercită, în întreaga 0- 
conomie, controlul cu pri
vire la folosirea, în con
diții de siguranță, a insta
lațiilor, utilajelor și mași
nilor cu regim continuu de 
funcționare sau grad ridi
cat de pericol în exploa
tare, la dotarea acestora 
cu aparatura de măsură, 
control și automatizare 
prevăzută în documentați
ile tehnice, la respectarea 
tuturor normelor tehnice 
de exploatare, întreținere 
și reparații, 
cu personal 
respunzător 
periodică a
potrivit legii.

Art. 
prevederilor 
decret atrage, după 
răspunderea 
materială, civilă, 
vențională sau penală 
celor vinovați.

Art. 18. — Constituie in
fracțiune și se pedepsește 
cu 'închisoare de la 3 luni 
la 2 ani săvîrșirea uneia 
dintre următoarele fapte de 
către personalul muncitor 
care lucrează nemijlocit 
Ia instalații, utilaje sau ma
șini cu regim de - funcțio
nare continuu sau cu grad 
ridicat de pericol 
ploatare:

brichete, materiale ori pro
duse care ar putea provo
ca incendii sau explozii în 
locurile de muncă în care 
fumatul sau introducerea 
acestora este interzisă ;

în ex-

suprave- 
prescrip-

locul 
pro-

Ia asigurarea 
calificat co

și instruirea 
personalului

Prin inspecțiile sale de 
specialitate, Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe 
asigură verificarea tehnică 
și autorizarea funcționării, 
în condițiile legii a instala
țiilor, utilajelor și apara
telor, precum și coordona
rea elaborării prescripțiilor 
tehnice privind siguranța 
în funcționare a acestora.

deInspectorul general 
staț pentru controlul gos
podăririi fondurilor 
combustibililor, energiei și 
pentru verificarea instala
țiilor sub presiune și de 
ridicat din Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe 
are dreptul să dispună 
scoaterea temporară sau 
definitivă din funcțiune a 
instalațiilor care nu pre
zintă siguranță în exploa
tare, nu sînt dotate cu a- 
paratură de măsură, con
trol și automatizare pre
văzută în proiecte sau ca
re generează risipă de re
surse materiale cu efecte 
importante în economia 
națională, în cazurile în 
care nu s-au adus la în
deplinire in termen măsu
rile de remediere stabilite, 
anunțînd eu 30 de zile 
înainte' organul central 
sau local în subordinea că
ruia se află unitatea în 
cauză ; de asemenea are 
dreptul să interzică, potri
vit legii, producerea, livra
rea, montarea și 
funcționarea cazanelor de 
aburi și similare, recipien
telor sub presiune, a ins
talațiilor de ridicat, apara
telor consumatoare de 

combustibil, dacă acestea 
prezintă deficiențe care pe
riclitează siguranța func
ționării sau pot provoca 
avarii și accidente.

Organele de control râs-

fixe.

a) lăsarea fără 
gherea impusă de 
țiile tehnice a instalației, 
utilajului sau mașinii la 
care lucrează ;

b) plecarea de la 
de muncă în timpul
gramului de lucru, fără a* 
probarea maistrului sau a 
altui conducător al forma
ției de lucru;

c) încetarea activității î- 
nainte de predarea insta
lației, utilajului sau mași- 
nii, în condițiile legii, lu
crătorului din schimbul ur
mător ;:

d) neașigurarea, potrivit 
prescripțiilor tehnice, la 
terminarea programului de 
lucru, a instalației, utilaju
lui sau mașinii cu grad de 
pericol ridicat în exploa
tare, în cazul în care nu 
este prevăzută predarea că
tre un alt schimb.

Constituie de asemenea 
infracțiune și se sancțio
nează cu pedeapsa prevă
zută în alineatul 1 săvîrși
rea uneia dintre următoa
rele fapte de către perso
nalul muncitor, indiferent 
de funcție, din unitățile ca
re au instalații, utilaje sau 
mașini cu regim de func
ționare continuu sau cu 
grad ridicat de pericol în 
exploatare;

a) fumatul sau introdu
cerea de țigări, chibrituri,

b) introducerea sau con
sumarea de băuturi alco
olice în unitate ori pre
zența în unitate sub in
fluența băuturilor alcoolice.

Dacă prin săvîrșirea u- 
neia din faptele prevăzute 
la alineatele I și II s-a 
produs o tulburare bunu
lui mers al unității sau o 
pagubă avutului . obștesc, 
oricare ar fi valoarea a- 
cesteia, pedeapsa este în
chisoarea de la 6 luni la 
5 ani.

In cazul in Care fapta 
prevăzută in alineatul 1 sau 
2 a avut ca urmare o per
turbare deosebit de gravă 

- a activității unității ori a 
produs o pagubă importan
tă economiei naționale sau 
vătămarea gravă a integri
tății corporale, a sănătății 
ori moartea unei persoa
ne, pedeapsa este închisoa
rea de la 5 la 20 ani, in
terzicerea unor drepturi 
și confiscarea parțială a 
averii, iar dacă a avut ca 
urmare vătămarea gravă a 
integrității corporale, sănă
tății ori moartea mai mul
tor persoane, pedeapsa este 
închisoarea de la 10 Ia 2i 
ani, interzicerea unor drep 
turi și confiscarea parțial;, 
a averii.

Fapta săvîrșită din cul
pă se pedepsește ; in acest 
caz, maximul pedepselor 
prevăzute în alineatele 1—-I 
șe reduce cu o pătrime.!

Art. 19. —- Săvîrșirea de 
către persoana încadrată 
in muncă, indiferent de 
funcție, a altor fapte decît 
cele de la articolul 18, prin 
care se încalcă obligațiile 
prevăzute în prezentul de
cret, dacă constituie infrac
țiune, se sancționează în 
condițiile și cu pedepsei; 
prevăzute de legea penală

Capitolul V
Dispoziții finale

20. — PrevederileArt.
prezentului decret se apli
că și unităților cu foc con
tinuu sau care au instala
ții, utilaje și mașini cu 
grad ridicat de pericol în 
exploatare din cadrul or
ganizațiilor cooperatiste 
sau altor organizații obș
teștii .

Ârt. 21. — Unitățile la 
care se referă articolul 4

se vor stabili prin hotărire 
a Consiliului de Miniștri 
pînă la data intrării în vi
goare a prezentului decret. 
Pentru noile capacități de 
producție stabilirea acestor 
unități se face cu cel puțin 
30 de zile înainte de intra
rea lor în funețittne.

Art. 22. — Prezentul de
cret intră în vigoare pe 
data de 1 ianuarie 1982.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele

Republicii Socialiste România

București, 29 decembrie 1981
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(Urmare din pag. 1)

a- cel

din urmă îndatoriri, ca și în coordonarea întregii activități economice, o cerință se impune : să sporească substanțial calitatea actului de conducere. Aceasta înseamnă să fie respectat întocmai programul de activare a dotării tehnice bogate de care dispune Valea Jiului prin grija partidului și statului, să fie extinsă mecanizarea și, pe această cale, să sporească productivitatea fizică a muncii, în același sens trebuie acționat pentru mai buna gospodărire a mijloacelor fixe, a bogăției materiale a întreprinderilor. Trebuie să sporească gradul de utilizare extensivă și intensivă a complexelor mecanizate de susținere, indicii de utilizare a combinelor de bataj să ajungă lapuțin 89,5 la sută, iar al combinelor de înaintare la 85 la sută. Tot legat de calitatea actului de conducere este necesar să instituim în acest an, la nivelul conducerilor colective ale fiecărei unități, ca și în ansamblul economiei municipiului, un sistem de urmărire zilnică a realizărilor care să ne ajute la luarea măsurilor o- perative de intervenție, a- colo unde este cazul, în scopul organizării judicioase a proceselor de producție, a îmbunătățirii a- provizionării tehnico- materiale a unităților e- conomlce și de lucru.în zilele de 
tul anului, în întreprinderile s-au executat lucrări cu caracter complex — revizii și reparați: la instalațiile electromecanice, modificări și modernizări în fluxul de evacuare al producției. Asemenea acțiuni se cer permanentizate în ideea că utilajele trebuie să funcționeze ireproșabil, să se asigure extracția ritmică a cantităților de cărbune planificate, în condiții de deplină securitate a muncii. ,,Pornind de la situația anului 1981, o atenție deosebită trebuie să se a. corde calității producției — în cazul cărbunelui în primul rînd, dar si al u- tilajelor și pieselor de ^schimb pe care le fabri-

formațiilorla începu- special la miniere, o serie de

căm, al celorlalte produ- ansamblelor, creșterea fia- se. în rezolvarea acestei probleme mari, primul rol revine minerilor, maiștrilor și cadrelor care coordonează sul de extracție.văd pentru acest
tehnice proce- pre- noi a pro- Eie

Se........ ___ ... antehnologii de sortare ’ sterilului înainte de ' cesul de preparare. ;Ș trebuie aplicate grabnic.în plus, trebuie să se îmbunătățească tehnologiile de sortare în procesul de preparare, astfel încît începînd cu acest an să se asigure livrarea cărbunelui la puterea calorifică și conținutul de cenușă prevăzute în normative.Pe temelia rezultatelor bune obținute în 1981, anul 1982 înregistrează

bilității prin asigurarea calității -execuției utilajelor. La U.F.E.T. este necesară exploatarea cît mai rațională a masei lemnoase, respectiv.- să crească cu 2,2 la sută, în comparație cu anul trecut. indicele de valorificare. Există elaborate Ia fiecare unitate, programe adecvate de reducere a consumurilor specifice de materiale, de economisi-- re a energiei și combustibililor — trebuie însă militat pentru aplicarea lor consecventă.Domeniul investițiilor cuprinde în acest an o- biective de importanță majoră pentru dezvoltarea continuă a bazei teh- nico-materiale a Văii Jiu-
Mobilizare exemplară 

pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice 

ale Văii Jiului
creșteri serioase la producția pentru export. Fabrica de tricotaje Petroșani, I.C. Vulcan. U.F.E.T. Petroșani și ocoalele silvice au create condiții temeinice spre a livra din timp produsele solicitate de beneficiari.întreaga producție materială a Văii Jiului' trebuie să se desfășoare și în acest an în spiritul principiilor autoconduce- rii muncitorești, aplicării mecanismului eco- nomîco-finaneiar al producției nete, care are le bază realizarea unei producții fizice ridicate în condițiile reducerii permanente a cheltuielilor materiale, respectiv economisirii de materii prime și materiale, piese de schimb, combustibili și energie. Se pot economisi mari valori materiale prin introducerea - progresului tehnic în subteran și valorificarea la înalț! parametri a zestrei din dotare. La I.U.M.P. și I.R.I.U.M.P.. se cer intensificate acțiunile de asimilare a utilajelor miniere noi, pe calea recuperării, reeondi- ționării și refolosirii sub-

lui în perspectiva sarcinilor actualului cincinal. în subteran și la suprafața minelor se finalizează noi 
căi de extracție pe verticală, se deschid orizonturi noi, se pun în funcțiune stații de aeraj, de aer comprimat și energetice menite să asigure creșterea capacităților productive ale minelor. La Cîm- pu lui Neag, Lupeni-sud, la Petrila-sud și Iscroni se extinde aria câmpurilor miniere noi care vor intra în exploatare. Sînt cuprinse în programe cercetări geologice de suprafață și subteran în vederea punerii în valoare de noi rezerve de cărbune, programe a căror materializare se cere intensificată. La preparația Petrila, în anul 1982, trebuie să se asigure punerea în funcțiune a noii instalații modernizate, cu. capacitate sporită de preparare, De mare actualitate este finalizarea halelor industriale în construcție la I.U.M. Petroșani și la I.R.I.U.M. Petroșani. Atenție deosebită trebuie acordată în prima perioadă a anului a-

sigurării punerii în funcțiune a Țesătoriei de mătase din Lupeni și a altor obiective care au plan fizic încă din acest an.Din sarcinile specifice economiei Văii Jiului în acest an un șir de probleme revin institutelor de proiectare Și cercetare. conducerile colective ale acestora avînd datoria să intensifice preocupările colectivelor res- ■ pective pentru elaborarea de tehnologii noi, moderne de exploatare, pentru valorificarea superioară a zăcămintelor de cărbune, a prețioasei ba- ape calită- tehnico- mai
ze de materii prime Văii Jiului, insistînd îmbunătățirea ții studiilor economice, legarea strînsă a cercetării și proiectării cu producția.Ne aflăm în pragul desfășurării adunărilor generale ale reprezentanților oamenilor muncii pe secții sau sectoare, precum și pe întreprinderi. Vor avea loc adunări pe grupe și conferințe sindicale. Este momentul și cadrul propice pentru casarcinile anului 1982 săfie temeinic fundamentate și susținute prin măsurile tehnico-organiza- torice și politico-educative cele mai eficiente, în măsură să asigure realizarea de la început a pre. vederilor planului. Este, totodată, prilejul ca organele și organizațiile de partid, de sindicat și tineret să pornească ferm la aplicarea măsuri de întărire ciplinei muncii, stabilizarea forței muncă și reducerea fluctuației, pentru a se crea toate premisele necesare îndeplinirii ritmice a planului.Comitetul municipal de partid își exprimă convingerea că mobilizați de îndemnurile adresate întregului popor de către tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu în Mesajul de Anul Nou, conștienți că țara, economia națională au nevoie de cît mai mult cărbune, minerii, toți cei ce muncesc și trăiesc în Valea Jiului vor acționa hotărît pentru a-și face datoria, pentru a îndeplini integral sarcinile economice ale celui de-al doilea an al actualului cincinal.
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An de an. noul centru civic al Petroșaniul.ui se 
conturează cu noi și noi ansambluri de locuințe des
tinate oamenilor muncii din municipiu. în imagine, 
complexul de blocuri noi de pe Aleea Poporului.

„Tara a cinstit 
munca minerilor"

ploarea celui de aici, Valea Jiului.
— Am văzut și 

cultat colindători 
20 de județe ale țării.
Este, intr-adevăr, o 
mare mișcări de forțe 
artistice...— Este demnă de reținut consecvența unor formații (județele Cluj, Caraș-Severin și Gorj), participante la ambele ediții. Ele dovedesc că s-au atașat sufletește de mineri, de munca lor. Este greu, dar nu imposibil, după cum se vede, să deplasezi 700 de oameni din 20 de județe, de diverse profesii și îndeletniciri, mineri, constructori, țărani cooperatori. Aceasta înseamnă, fără putință de

tăgadă, expresia recunoașterii și aprecierii de care se bucură munca celor care scot la , lumina zilei lumina din întunericul pămîntului.
— în perspectiv* ?— Mai mult ca sigur, festivalul va continua, ț pentru că merită. De la țEste ’o ediție la alta el 

crescut calitativ, 
meritul sprijinului deo. 
sebit acordat de orga
nele locale de partid, 
sindicat și U.T.C., de Co
mitetul 
cultură 
cialistă, care a preluat 
în mod 
idee, asigurînd 
condițiile pentru 
buna desfășurare a ac
țiunii, pentru perma
nentizarea festivalului 
obiceiurilor laice de 
iarnă „Colinda țării pen
tru minerii Văii Jiului".
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„Un inestimabil aport 
la cauza păcii și dezarmăriiROMA 5 (Agerpres). Revista italiană „Patria Independente", organ al mișcării de rezistență și foștilor luptători antifasciști, publică, în ultimul său număr, o pagină sub „Din România, o ție importantă la păcii". Unul din relevă „poziția de dă a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, cunoscut prin propunerile de pace avansate în decursul anilor la

titlul contribu- 
cauza articole 

avangar-

O.N.U., care, scrie revista, nu numai că a suscitat un larg interes în întreaga lume, dar a contribuit la întărirea speranțelor în rîn- dul celor care au încredere în acțiunea tă a tuturor pentru a cuceri ca un drept fundamental pacea condiție primordială a vie. ții".Reproducînd apoi în întregime Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste, ilustrat cu imagini de la marile manifestări pentru pace, împotriva ar-

melor nucleare ce au avut loc în țara noastră, în articol se scrie : „Luarea de poziție atît de fermă, clară și bogată în conținut, a forțelor politice române, reprezintă, fără îndoială,convergen-popoarelor un inestimabil aport de noi energii la problema păcii și dezarmării de care depinde soluționarea altor grave probleme care preocupă popoarele — lichidarea foametei, asigurarea democrației, a locurilor de muncă, a învățămîntului și progresului în general.
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MOSCOVA— In Uniunea fost realizată
din țârile socialisteȘtiri(Agerpres). Sovietică a o instalațiecare poate prelucra 1000 tone de șisturi bituminoase în 24 de -ore. Produsul obținut — o rășină de calitate superioară — poate servi ca semifabricat pentru realizarea unor articole chimice cu valoare mare. Prelucrarea șisturi-

lor, apreciază TASS, constituie capabil să concureze petrochimia în ce privește cantitatea și calitatea produselor realizate.
☆

BELGRAD (Agerpres). — La Zagreb a intrat în funcțiune o nouă unitate a industriei chimice iugoslave — o fabrică de la-

agenția un sector tex pentru producerea cauciucului sintetic.Noua întreprindere, cu o capacitate anuală de 15 000 tone, va acoperi circa 60 la sută din necesarul de latex al industriei iugoslave de cauciuc sintetic. De menționat că pînă în prezent această materie primă era procurată în cea mai mare parte din import.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ștefan l.uclii- an ; Unirea : Orașul tăcerii.PETRILA : închiriem apartament eu copil.LONEA : Furtuni ’ vară.ANINOASA : Sîrft mid, dar mă tratez.VULCAN — Luceafă
rul : Dumas în Caucaz.LUPENI — Cultural; Chemarea ; 
resc : Afacerea lor.URICANI : electronic.

rv16,00 Telex. 16,05 Te- leșcoală. 17,00 Șah. 17,15 „Mîndru-i cîntecu-n Bihor". 17,35 Omul și sănătatea, 17,55 Revista Cîn- tării României. 18,20 Forum politico-ideologic.18.50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,30 Actu- tualitatea economică.19.50 .înflorești pămînt al bucuriei. 20,00 Teleci- nemateca. Ecaterina Teo- doroiu. Producție a Casei de filme Unu. 21,45 Telejurnal. 22,10 Arii și scene din opera „Carmen" de Bizet.
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De la Federația
fia jiediul Federației ro

mâne de fotbal a avut loc marți tragerea la sorți a meciurilor din cadrul optimilor de finală ale „Cupei României", competiție ce se desfășoară în cadrul „Daciadei". S-a hotărît ca această fază a competiției să se desfășoare la 31 martie, pe terenuri neutre. ■Iată programul întîlniri- lor: Universitatea Cluj- Napoca — F.C. Baia Mare; F.C. Argeș— Steaua București ; Chimia ftn, Vîlcea — Carpați Mîrșa; F.C.M.

romană de fotbalBrașov — Corvinul Hunedoara; Gloria Buzău — Rapid București; Minerul Certej — Universitatea Craiova; F.C. Constanța — Dinamo București ; . C.S. Tîrgoviște — Gloria Bistrița.Conform regulamentului, în caz de egalitate după 90 de minute, vor urma două > reprize de prelungiri a cî- te 15 minute, iar dacă e- galitatea se menține vor fi executate serii de lovituri de la 11 m pentru departajare.
întreprinderea 

pentru administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului 

ÎNCADREAZĂ
— muncitori necalificați-femei — pentru 

cabana Rusu.
Informații la sediul întreprinderii din 

str. Grivița Roșie nr. 36 la biroul OPIR.

Mica publicitateCiclu pregătire intensivă prin corespondență filozofie, economie admiteri drept, A.SJE. Adresați căsuța poștală 77-7 București 77. (m.p.)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Blăjan Ștefan, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă, (m.p.) ■PIERDUT carnet student pe numele Jitea Dumitru, eliberat de Institutul de mine Petroșani. 11 declar nul. (4)PIERDUT carnet student pe numele Costea Ilie, eliberat de Institutul de mine Petroșani. îl declar nul. (5)PIERDUT carnet student

pe numele Bratu Alexandru, eliberat de Institutul de mine Petroșani. 11 declar nul. (6)PIERDUT legitimație de bibliotecă și carnet de student pe numele Pavel Va- leriu, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (7)PIERDUT carnet student pe numele Tîtiu Adrian, e- liberat de Institutul de mi. ne Petroșani. îl declar nuL (8)PIERDUT cafnet de student pe numele Grebliș Adrian, eliberat de Institu. tul de mine Petroșani. îl » declar nul. (9)
REiia< i tA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Nicolas Bălcescu — i. telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu — 8.


