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Președintele Nicolae Ceaușeșcu 
a primit pe primul ministru 

al Malayeziei,
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad
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Locul sterilului este în subteran 
De ce permitem sâ dîjmuîascâ 

producția, ldsîndu-1 în cărbune?
supc- 

pri- 
pro-

Prin realizările 
rioare obținute în 
mul trimestru la 
ducția de cărbune extras, 
realizări care sînt la a- 
celași nivel și acum, în 
cea de a doua lună a 
celui de-al doilea tri
mestru, colectivul I.M.
Lupeni — cea mai impor- 

ț tată unitate furnizoare 
de cărbune pentru cocs 
din țară — se situează în 
prim planul întrecerii so
cialiste.

Cu toate că în com
parație cu anul 1982 re
zultatele la producția fi
zică extrasă sînt supe
rioare. ele sînt „umbri
te" de cele obținute în 
plpnul calității. Cu o me
die în cele 12 luni din 
anul trecut de 45,1 la ce
nușă (procent stabilit — 
42,0) și 8,6 la umiditate 
(procent stabilit — 8,5)
acest nivel situat și așa... 
prea sus, este depășit a- 
proape cu regularitate în 
acest an. în ianuarie, 47,8 
cenușă, 8,6 umiditate, în 
februarie 44,5 cenușă (în 
sfîrșit, mai aproape

Mircea BUJORESCU

La sectorul III al I.M. Uricani

Gheorghe BOȚEA

*

de
Borșa 

al mi- 
iniagi-

* 
t

se montează 
transportoare cu

I.M.
5 000 

extrase 
primele

Consecvența 
lizarea și

soluție definitivă pentru ț 
asigurarea evacuării căr- J

bloc )

1

ție, brigăzile de pregătiri \ 
folosesc un singur trans
portor TR-3, după care 

imediat ; 
bandă, )

(Continuare in pag. a 2-a)

In pag. a 3-a
cîteva din 
întîrziate 
captărilor

Frioritati în investițiile de* » 
gospodărie comunală

în ultimii ani în localitățile din municipiul Pe
troșani s-a realizat un impresionant volum de in
vestiții. S-au construit cartiere noi de locuințe, a în
ceput să prindă contur amplul proiect de sistema
tizare și în zona reședinței municipiului. Vechiul 
„centru" al Petroșaniului este pe cale de dispariție. 
De la o lună la alta apar noutăți în realizarea schi
ței de sistematizare. Din constatările de pe șantiere 
rezultă că lucrările de construcție în domeniul lo
cuințelor au luat-o mult înaintea celor de gospodă
rie comunală. Consecințele acestui decalaj sînt re
simțite nu numai în noile cartiere, ci și în toate 
localitățile municipiului. Așa este bunăoară proble
ma aprovizionării cu apă potabilă. în calitate de be
neficiar, I.G.C.L. Petroșani depune străruitoare e- 
forturi pentru reducerea acestui decalaj.

Ce ne puteți spune 
cu aceste 
tovarășe 

Todor,

în legătură 
preocupări, 
îng. Alexandru 
director al I.G.C.L. Pe
troșani 1

— Avînd în vedere că
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umi-
martie 46,0 la
8,4 la umidita- 
aprilie
și 8,3

în

produc- 
minerii 

raportează

cerințe I) și 8,2 la 
ditate, 
cenușă și 
te, iar în 
la cenușă 
ditate.

Cu toate că la 
ția fizică extrasă 
Lupeniului 
un plus de 18 651 tone pe 
primele patru luni, re
zultatele de ansamblu nu 
sînt în măsură să-i sa
tisfacă. Pentru că, nu
mai cantitativ ei satis
fac exigențele economi
ei naționale, nu însă și 
din punct de vedere ca
litativ. Dacă avem în ve
dere faptul că se acor
dă o tot mai mare aten
ție cărbunelui curat tre
buie să reamintim că nc- 
respectarea calității căr
bunelui influențează ne
gativ întreaga activitate 
economico-financiară a 
întreprinderii și, impli
cit, cîștigurile minerilor, 
în anul 1982 mina Lupeni 
a pierdut din cauza ne- 
încadrării în parametrii 
calitativi 125 635 de tone. 
Nu contestăm că 

49,7 (!!) 
la umi-

decalajul dintre ritmul de 
realizare a planului fizic 
de locuințe s-a constatat 
și în alți ani, la începutul 
anului 1983 I.G.C.L. a în
tocmit, împreună cu 
Grupul de șantiere Petro-
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parte — s-a acționat pen
tru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui. Dar 
in pofida acestor acțiuni 
(totuși, insuficiente) ur
marea s-a văzut. Iată că 
starea necorespunzătoa
re din anul trecut nu a 
declanșat — cum era fi
resc, — o suită de acți
uni menite a redresa si
tuația amintită. Cum alt
fel să credem, dacă în 
acest an, doar în patru 
luni, mina Lupeni a pier
dut din cauza penaliză
rilor 61 506 tone I Deci 
50 la sută din penaliză
rile anului trecut s-au 
„realizat" deja...

S-au făcut afirmații, în 
timpul cît ne-am efec
tuat documentarea, că în 
prezent probele nu se e- 
fectuează din cauze 
biective. Totuși 
lucru nu trebuie să 
tească factorii de 
pundere. frebuie 
nat pentru- 

o- 
acest 
liniș- 

răs- 
acțio-

reintroduce-

șani al T.C.H. un program 
special de lucru pentru 
lichidarea acestor deca
laje. Din păcate se cons
tată întîrzieri și în reali
zarea acestui program. A- 
vem încă întîrzieri de ani 
de zile la lucrările de gos
podărie comunală, dintre 
care se desprind ca prio
rități absolute cele din do
meniul captărilor de apă.

— Tuteți să ne 
minalizați 
vestițîile 
domeniul 
apă ?

Interviu 
, Viorel

realizat de 
STRAUT

(Continuare în pag. a 3-a)

la 
dr. 

pri-

al

a 
pe

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușeșcu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, ■ a primit, marți, 
Snagov, pe Dato Seri 
Mahathir Mohamad, 
mul ministru al Malaye- 
ziei.

La primire a participat 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, prim-ministru 
guvernului.

Șeful .statului român 
salutat cu 'cordialitate 
primul ministru malaye- 
zian și a subliniat că vi
zita sa în România cons
tituie o nouă și semnifica
tivă expresie a relațiilor 
strînse, prietenești, sta
tornicite între țările și po
poarele noastre.

Evocînd aceste bune ra
porturi, președintele
Micolae Ceausescu și pri
mul ministru 
dr. Mahathir 
au apreciat cu 
că ele au cunoscut o fruc-

Dato Seri 
Mohamad 
satisfacție

Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive

•**“*** . 44
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Eficiența acțiuni.cr cu
prinse în cadrul manifes
tărilor politico-ideologice 
și cultural-educative si 
sportive „Laudă omului 
muncii și creației sale" se 
regăsește în rezultatele 
obținute încă din prima zi

depășirea 
sarcinilor de plan carac
terizează în permanen
ță activitatea depusă de 
brigada condusă 
minerul Traian 
de la sectorul V 
nei Vulcan. în 
ne schimbul condus de 
Gheorghe Giosan la ie
șirea din șut. 
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LA CLASA A IX-A, PENTRU ANUL ȘCOLAR 1983-1984 (I)

In ziarul de mîine vom publica partea a li-a a Proiectului planului 
de școlarizare 1983-1984.
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tuoasă și neîntreruptă 
dezvoltare, în spiritul im
portantelor înțelegeri și a- 
corduri convenite cu pri
lejul vizitei efectuate de 
șeful statului român, în 
noiembrie 1982, în Mala- 
yezia, care a deschis pers
pective largi conlucrării 
dintre cele două țări. în 
același timp, s-a conside
rat că rezultatele obținute 
pînă acum în promovarea 
relațiilor bilaterale, po
tențialul economic în creș
tere al României și Ma- 
layeziei creează condiții 
favorabile pentru ampli
ficarea și aprofundarea, 
în viitor, a colaborării ro- 
mâno-malayeziene, pe plan 
politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în 
alte sfere de activitate. A 
fost evidențiată necesita
tea ca, prin eforturi co
mune, să fie valorificate 
cît mai bine posibilitățile 
existente în vederea iniți
erii unor acțiuni de coope-

„Decadei producțiilor 
Exemple cloc- 

producți- 
ex- 

reali-

a 
record", 
vente ne oferă 
ile suplimentare la 
tracția de cărbune 
zate de întreprinderile 
miniere Petrila (plus 1 100 
tone). Vulcan (500), Cari
era Cîmpu lui Neag (380), 
Lonea (150) și Dîlja (100).

Astăzi, ziua < 
politi co-i d eo logi ce. 
.iul orășenesc de 
ție politică și 
cialistă Petrila 
g ramat pentru 
13,00, la clubul 
lor din localitate 
schimb de experiență 
tema „Forme și metode fo
losite de propagandiști 
de la învățămîntul poli
tico-ideologic în scopul or
ganizării unor dezbateri 
practice și eficiente". La

acțiunilor 
Consi- 

cduca- 
cultură so- 
și-a 
azi,

sindicate- 
un 
pe

pro- 
ora

0 experiență bună, care 
trebuie generalizată

Sectorul III de la 
Uricani — cu cele 
tone de cărbune 
suplimentar în
patru luni care au trecut 
din acest an — se află 
in fruntea întrecerii so
cialiste pe mină. Colecti
vul acestui sector și-a 
realizat lună de lună 
sarcinile de plan pînă a- 
cura, iar la sfîrșitul pri
mei decade a lunii mai, 
minerii din acest sector, 
raportau o producție su
plimentară de 1700 tone 

cocsificabil. 
obține 
condu- 

de cărbune 
Pentru a putea 
aceste rezultate, 
cerea sectorului a asigu
rat linia de front necesa
ră. S-a pus accentul pe 
scurtarea timpului de pu
nere în funcțiune a noi-, 
lor capacități de produc- (Continuare in pag. a 2-a)

rare reciproc avantajoase, 
sporirii volumului de 
schimburi comerciale din
tre România și Malaye- 
zia. S-a arătat că intensU 
ficarea conlucrării româ- 
no-malayeziene răspunde 
pe deplin dorinței și aspi-> 
rațiilor de progres ale ce
lor două popoare.

Au fost abordate, de a- 
semenea, o serie de aspec
te ale actualității politice 
internaționale.

De comun 
subliniat că 
fundamentale 
noastre le constituie apă
rarea păcii și lichidarea 
subdezvoltării, a marilor 
decalaje dintre țările bo
gate și țările sărace.

în cadrul convorbirilor, 
a fost evidențiată atenția 
deosebită pe care Româ
nia și Malayezia o acordă

acord, s-a 
problemele 
ale epocii

(Continuare în pag. a 4-a) 

acțiune participă prota
goniștii din întreprinde
rile și instituțiile orașului. 
La Consiliul 
Aninoasa, la 
programată 
„Sarcinile ce 
tivelor de agitatori în mo
bilizarea cetățenilor co
munei la autoconduccrea 
și autoaprovizionarea te
ritorială", iar la Casa de 
cultură din Uricani se 
conizează, la ora 18, ■ 
nizarea unui schimb 
experiență pe tema 
ducerii și îndrumării 
nitare a muncii politico- 
ideologice și cultural e- 
ducative.

popular din 
ora 17, este 

dezbaterea 
revin colec-

■ pre- 
orga- 

de 
con- 

u-

bunelui din noile capaci- . 
tați de producție. Așa | 
se execută în ritm sus- ■ 
ținut lucrările de pregă
tire în stratul 18 l 
V/IV pentru noul abataj 
frontal care trebuie să 
fie pus în funcție în a- 
cest trimestru. Prin mon
tarea directă a transpor
toarelor cu covor do cau
ciuc se reduc defectele 
electromecanice care a- 
par la transportoarele
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Organizația de partid— implicată în 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan 0 experiență bună care trebuie
în concordanța cu sar

cinile subliniate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Naționa
lă a partidului, potrivit 
cărora trebuie să se ac
ționeze cu mai multă 
fermitate pentru ca po
tențialul tehnic și uman 
să fie mai bine pus în 
valoare, utilajele să fie 
folosite la randamentul 
maxim, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, or
ganele și organizațiile de 
partid din unitățile eco
nomice ale Văii Jiului 
au inițiat un ansamblu 
de măsuri și acționează 
pe linia acestora în sco
pul creșterii producției 
de cărbune, a eficienței 
economice. Pentru a 
prezenta experiența do- 
bîndită, precum și acțiu
nile declanșate ne-am 
adresat unor secretari de 
comitete de partid și or
ganizații de bază:

ION DOBRIȚA, secre
tar al organizației de ba
ză, sectorul II, I.M. Pe
tri la : „Organizația noas
tră de partid a căutat 
mai intîi ca sarcinile pe 
care le-a stabilit să fie 
bine cunoscute de fie
care om al muncii din 
sector. Apoi am trecut la 
înfăptuirea lor. Cum am 
procedat ? Membrii b.o.b. 
și cadrele tehnice din 
sector au fost reparti
zați pe brigăzi și forma
ții de lucru. Rezultatul 
sprijinului concret a- 
cordat brigăzilor : reali
zarea exemplară a sarci

Locul sterilului este în subteran
(Urmare din pag. I)

rea probelor de șist pen
tru că, pe baza lor, se 
poate executa un con
trol mai riguros (pe sec
toare, pe brigăzi, chiar 
pe schimburi) asupra mo
dului cum se acționează 
pentru încadrarea în in
dicatorii stabiliți de ca
litatea cărbunelui. în 
condițiile în care mai 
sînt „locuri de muncă — 
problemă", unde procen
tul de cenușă depășește 
cu mult nivelul admis 
este firesc ca centrul 
preocupărilor comisiei 
de calitate pe mină să 
fie dirccționate în acest 
sens cît mai repede cu 
putință.

Explicații de genul 
„faptul că 73 la sută din 
producție se extrage me
canizat exclude aproape 
în totalitate posibilita
tea alegerii sterilului" sau 
„claubajul de la supra
față, care va porni în iu
nie odată cu intrarea în 
funcțiune a puțului cu 
schip va rezolva proble
ma" ori „tectorica stra
tului foarte diversă ne 
crează dificultăți" chiar 
dacă sînt acceptate, u- 
neori, ca scuze obiecti
ve, ele nu trebuie să 
creezeimpresia că nu 
mai este nimic dc făcut. 

nilor de plan. Apoi am 
acționat pentru întărirea 
ordinii și disciplinei. Nu
mărul absențelor nemo
tivate și al defecțiunilor 
electromecanice s-a re
dus simțitor. Am îmbu
nătățit plasarea în căr
bune. Cele peste 16 000 
tone de cărbune realiza
te suplimentar în acest 
an sînt rodul unei mo
bilizări exemplare a în
tregului colectiv".

In sprijinul producției - muncă politică 
dinamică, eficientă

DUMITRU TEM1STO- 
CLE, secretar al organi
zației de bază, sector in
vestiții, I.M. Livezeni : 
„Principala sarcină care 
revine colectivului nos
tru este de a deschide 
drum în adîncuri spre 
noi capacități de pro
ducție. în prezent, mi
nerii și electromecani
cii de Ia noi, în frunte 
cu comuniștii, acționează 
pentru ca în 6tratul V, 
panoul 6, orizontul 300, 
să fie pus în funcțiune 
un nou abataj dotat cu 
complex mecanizat tip 
SMA-2. La ora actuală 
pregătim începerea lu
crărilor de săpare a pu
țului nr. 3 de pe Maleia. 
Complexitatea acestei 
lucrări a impus ca orga
nizația de partid, con
ducerea sectorului să ia
din timp măsuri de per-

calificării

Faptul că în februarie 
cenușa a fost de 44,5 la 
sută iar în aprilie a a- 
juns (aproape incredibil 
saltul acesta... nedorit !) 
la... 49,7 ia sută, trebuie 
să dea serios de gîndit 
întregului colectiv de 
mineri, tehnicieni și in
gineri de la mina Lii- 
peni.

A fi cea mai mare u- 
nitate furnizoare de căr
bune cocsificabil din ța
ră incumbă, pe lingă 
mîndrie firească și răs
punderi pe care — iată 
pină acum — colectivul 
respectiv nu a reușit să 
și le onoreze integral. 
Nercalizarea indicatorilor 
de calitate stabiliți la 
cărbunele care pornește 
din abataje spre lumina 
zilei și preparații nu este 
o problemă minoră, adu
ce mari prejudicii in 
primul rînd activității e- 
conomico-finnnciare a mi
nei : diminuează realiză
rile prin recalcularea 
producției în raport cu 
indicatorii calitativi, di
minuează realizările va
lorice ale întreprinderii, 
influențează negativ con
sumul de energie elec
trică, afectează retribu
ția minerilor — deoare
ce se ia în calcul numai 
cărbunele curat — favo

cadrelor, de asigurare a 
bazei materiale. Con
sider câ, începînd cu 
trimestrul III, vom putea 
ataca lucrările de săpa
re a acestui puț. Para
lel cu activitatea de pro
ducție, organizația de 
partid s-a preocupat și 
de îmbunătățirea vieții 
interne de organizație. 
Tematica adunărilor ge
nerale a fost orientată 
eu precădere spre rea

lizarea sarcinilor de plan, 
spre întărirea ordinii și 
disciplinei. Propunerile 
formulate de comuniști 
în adunările generale au 
fost îndeplinite la ter
men, s-a îmbunătățit 
prezența la adunările 
generale. Munca politi
că dinamică, dialogul 
permanent cu oamenii au 
influențat conștiințele, au 
făcut ca producția fizi
că pe primele patru luni 
ale anului să fie realiza
tă în proporție de 158 
la sută",

IO AN DAVID, secre
tarul comitetului de par
tid — preparația Coro- 
ești : „Ceea ce preocu
pă în mod deosebit co
mitetul nostru de partid 
este creșterea procentu
lui de extracție in căr
bunele cocsificabil, fapt 
care s-a și împlinit. In
dicatorul recuperare în 

rizează uzura prematu
ră a utilajelor din fluxul 
de transport. în al doi
lea rînd și nu în cel din 
urmă, unitatea care pre
pară cărbunele — Uzi
na de preparare a căr
bunelui Lupeni — are 
necazuri serioase care 
decurg din reeepționarea 
cărbunelui de slabă ca
litate : uzura prematu
ră a utilajelor, consum 
inutil de energie electri
că, întreruperi ale flu
xului tehnologic cauzate 
de deranjamentele pro
vocate de piatra și im
puritățile din cărbune, 
etc. Prin toate acestea 
economia națională este 
prejudiciată primind căr
bune cocsificabil mai pu
țin și mai slab din punct 
de vedere calitativ.

Aceste considerații tre
buie larg dezbătute în 
colectivul de la Lupeni, 
ele trebuie să stea la ba
za acțiunilor viitoare 
pentru a face din deviza 
„Economiei naționale 
cărbune mai mult, mai 
bun, mai ieftin 1" o linie 
dîre'ctoare care să ducă 
la rezultate dorite și aș
teptate. 

cărbune special pentru 
cocs a fost depășit pe 
luna precedentă cu 2,4 
puncte. Desigur, acest 
lucru a mobilizat poten
țialul de gîndire și acți
une al întregului colec
tiv in frunte cu comuniș
tii. De fapt, este un re
zultat concret al stilu
lui dc muncă mereu îm
bunătățit al comitetului 
de partid. La preparația 
Coroești, ori de cite ori 
ne propunem să inițiem 
noi măsuri, ne sfătuim 
în prealabil cu comu
niștii. De exemplu, pe 
fluxul tehnologie se 
simțea nevoia unor îm
bunătățiri tehnologice, a 
unor autodotări ; ne-am
consultat cu membri de
partid și, pe baza p ro
punerilor făcute de co
muniștii Gheorghe cos-
tea. Cornel Colda, Ion
Postelnicii, procesul de 
preparare a cunoscut noi 
îmbunătățiri. Astfel, In
dicatorul recuperare glo
bală pe primele patru 
luni a fost depășit cu 
4,8 puncte. De asemenea, 
la producția de brichete 
s-a obținut, pe aceeași pe
rioadă, un plus de 10 680 
tone, iar cheltuielile ma
teriale la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost re
duse cu 61,4 lei".

Constantin GRAURE

în imagine, electrici
anul Alexandru Keri 
și lăcătușul loan la
comi de la Depoul 
C.F.R. Petroșani, în 
timpul verificării ba
teriilor de la locomo
tive.

Foto : Șt. NEMECSEK

Contraste
PROVERBUL CU 

MINTEA
Cu nume predestinat să-i 

facă cinste. Lucia Ucenica 
a ocolit însă șansa de a 
fi prețuită la locul de 
muncă, profilîndu-se pe 
furturi din magazinele 
I.C.S.M.I. A fost surprinsă 
furînd o rochie din unita
tea nr. 87 Petroșani.
CUIBURI SPULBERATE

Alte cuiburi ale parazi- 
ților sociali oploșiți prin 
Lup ni au fost spulberate, 
de curînd. Pentru a redo- 
bindi obiceiul muncii și 
traiului cinstit lui A). 
Csankovszk, Ion Vădean, 
Gheorghe RădOi, losif Bo- 
toman li s-au rezervat, 
pentru cîte 6 luni, domici
lii care imită coliviile pă
sărilor. Pină cînd s-or con
vinge că în viața de toate 
zilele nu merită să fie de
finiți de metafora „păsări 
de pradă", sau „cuci".

PRILEJ DE MEDITAȚIE
Cinci fîrtați în ale pa

razitismului din Vulcani

țjeneraliiată
(Urmare din pag. 1)

stratului
6, unde

frontale

TR și totodată este asigu
rat fluxul de transport 
al cărbunelui din acest 
abataj. Tot cu aceeași 
metodă se lucrează pen
tru pregătirea 
15 din blocul 
vor fi puse în funcțiune 
două abataje 
dotate cu susținere și tă
iere mecanizată. Pentru 
ușurarea muncii '.'a briga
da de pregătiri condusă 
de Ion Nichițelca va fi 
montat un monorai care 
va fi folosit și la intro
ducerea complexelor me
canizate.

Urmărindu-se rezolva
rea operativă a proble
melor ce apar la locurile 
de muncă și pentru a e- 
vita mersul în gol al u- 
tiiajelor a fost introdus 
sistemul de interfonie de 
la fiecare loc de muncă 
pină la dispecer șt la 
conducerea tehnică a sec
torului. Totodată, pentru 
mai multă operativitate 
în înlăturarea defecte
lor ce apar în subteran, 
a fost amenajat un ate
lier de reparații, dotat 
cu tot ce este necesar. în

Viorica Dulgherii, losif 
Udroiu, Florică Pentea, lo
sif Czcice și Gizela Kala- 
nos s-au aflat, la puțină 
vreme după descoperirea 
lor, în fața completului de 
judecată. Pedepsele ad
ministrate, cîte 6 luni la 
locul de muncă sau în pe
nitenciar, le oferă prilejul 
de meditație și reabilita
re, cu condiția să respecte 
cu adevărat sistemul de 
valori etice ale societății 
noastre socialiste.

CONCLUZIE 
NEMURITOARE

Malițioșii susțin eă me
canicul de compresoare 
Dorin Dănescu sustrăgea 
plăcuțe de marmură, me
nite să placheze scările 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului", cu dorința de a-și 
nemuri personalitatea prln- 
tr-un monument durabil. 
Discutat în fața colectivu
lui de muncă, pentru fap
tele sale, a conchis că mai 
bine o viață demnă deeit 
o nemurire rușinoasă.

Rubrică redactată de 
Ion VULPE, 

cu sprijinul organelor de 
miliție

acest atelier 
reparații la 
acționare, turbine, angre
naje și alte subansam
bluri de la transportoare 
de către lăcătușii și elec
tricienii din sector. 
Atelierul are și o presă 
de îndreptat și recondi
ționat armături TH în 
subteran.

Avînd în vedere că toa
te brigăzile din 
folosesc în prezent 
cedeul de tăiere

se execută 
stațiile de

I
J

I 
î

ui .1

sector 
pre

clasic 
(perforare — pușcare) s' 
că numai în cazul unui . 
abataj frontal se bat zii- I 
nic 500 de găuri, colccti- l 
vul sectorului a conceput J 
și realizat o mașină cu ) 
ajutorul căreia se exeeu- i 
tă „găluște" pentru bu- J 
raj. Prin folosirea aces- 1 
tei mașini, se economi- 
sese cel puțin 12 posturi ț 
pe zi, fiind manevrată 
de un singur om, asigură l 
burai pentru toate locu- | 
rile de muncă din sector 1 

Experiența bună a a- 1 
cestui sector fruntaș pe ) 
linia micii mecanizări și i 
raționalizărilor ?
în 1 . .
merită a fi preluată 
de celelalte sectoare.

talizărilor introduse <
procesul productiv, 1

I

Cariera Cimpu lui Neag

Noi succese pe 
frontul cărbunelui
Minerii și mecanizatorii 

care și-au dat întâlnire la 
poalele Retezatului pen
tru a participa, alături de 
ceilalți mineri ai Văii Jiu
lui la comandamentul 
major pentru a da țării 
cît mai mult cărbune se 
află și in această lună în 
fruntea întrecerii socialis
te. Acest harnic colectiv a 
extras suplimentar în zi
lele care au trecut din 
luna mai peste 4 500 tone 
de cărbune, acumulînd de 
la începutul anului 34 000 
tone. Pentru a asigura 
front de lucru și pentru 
următoarele luni au fost 
excavați și transportați 
din carieră in această lu
nă 10 300 mc steril peste 
prevederile de plan. ,

mulți
16, 
pe 

din

| HĂRNICIE. Mai 
I locatari din blocurile 
j 13, 20, 22 și 24 de 
. strada Independenței
I Petroșani au amenajat 
. ronduri cu flori, dar și 
I straturi cultivate cu di- 
I ferite legume. Hărnicia lor 

este răsplătită de primele 
• recolte de ceapă verde, us- 
I turoi, salată și alte legu- 
I me. Numeroasele ronduri 
I c» flori existente în aceas-

dragostea 
a locatarî-

minei Băr-

tă zonă a cartierului Ae
roport atestă 
pentru frumos 
lor. (VJS.)

GOSPODARII
băteni vor termina în eu- 
rînd amenajarea unei sta
ții pentru călători, ampla
sată în imediata apropie
re a incintei. în același 
tpați» va funcționa și o 
anitate pentru difuzarea 
presei. (I.M.)

UN PROGRAM bizar 
are acum cînd timpul este 
prîelniG excursiilor mi
cul bufet de la stația te-

lescaun din „Paring". „Cînd 
este deschis acest bufet ?“ 
— am întrebat duminică, a- 
tlați la fața locului, „Cînd 
vrea șeful unității!“ —
ni s-a răspus de către tu
riștii mai buni cunoscă
tori ai problemei. (I.M.)

PESCĂREASCA. Infor
măm pescarii amatori diD 
Valea Jiului că în apele dc 
munte este permis doar 
pescuitul păstrăvului in
digen și fintănel. Păstră
vul curcubeu și lipanul 
sînt încă protejați de lege. 
Atenție, deci, unde arun
cați undița ! (A.H.)

AMENAJĂRI. La locul 
de agrement „La brazi" 
din Vulcan (responsabili 
Cristian Gronschi și Ște
fan 
ample 
jare a 
extins 
rnînd ea, în perspectivă, a- 
ccstora să Ii se adauge în
să 120. Au fost aduse 
fcssne «ei, tapițate, 
biber și veselă noi,

Dana 6-au finalizat 
lucrări dc amena- 
cabanei. Localul s-a 
la 170 locuri, ur-

m'»- 
lam- 

briiri din lemn ars. Două 
întrebări ! dc ce localul 
este deschis doar pină la 
«ra 20 și cînd se aincna-

jează drumul de acces ? 
(M.B.)

DOUĂSPREZECE AU
TOCAMIOANE. Autoba
za CJM.V.J. Petroșani și-a 
sporit zestrea cu încă 
autocamioane de 
tonaj. Prin această 
cele două secții ale 
bazei asigură • mai 
aprovizionare cu 
piese de schimb și 
riale necesare 
economice
C.M.V.J. (I.M.)

REPARTIȚII 
CUINȚE. Toate 
te de pe strada

12 
mare 

dotare 
auto- 
bună 

utilaje, 
mate- 

enitățllor 
aparținătoare

cartierul Aeroport — Pe
troșani sînt cuprinse 
tr-o amplă acțiune de 
parații. Se execută de 
tre echipe de zidari 
tinichigii ale E.G.U.K 
vizii și reparații ia 
perișuri și 
tencuieli la fațade, 
și vopsitorii. (T.V.)

în-
re-
că-
Și

re- | 
ace- .

.1 coșuri de fum, I
1 **x FiEnrlrx ’

I
spolri

Rubrică realizată d© 
Gheorghe BOȚEA

DE LO- 
tmoblle- 

Unlrii din
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INTRE VOCATI
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E SI PASIUN
vorbi 
mun- 

indoia- 
frezor la

- trebuie 
creator", 
se pare 

asemenea 
cizelat.

hune- 
pasi- 

pă- 
freză- 

această a 
tnese- 

strun- 
în 
a-

Dacă am putea 
despre o simfonie a 
cii, atunci, fără 
lă, Ioan Lerch, 
atelierul mecanic al IM. 
Petrila, este vioara intîi...

„Ca să fii frezor — 
consideră 
să fii mai Intîi 
Afirmația 
proverbială, 
unui diamant 
exprimind punctul de ju
decată al unui meseriaș 
care se află de peste 45 
de ani în cîmpul muncii, 
în anul 1938 s-a încadrat 
la o întreprindere 
doreană, unde, cu 
une, a început să 
trundă „tainele" 
rii. Pentru 
practicat pe rînd 
riile de lăcătuș, 
gar, frăzor-rabotor și, 
final, cea de frezor, 
ceasta fiind cea mai de 
sus treaptă a măiestriei, 
începînd din anul 1954 
și pînă în prezent își 
desfășoară activitatea în 
atelierul mecanic al l.M. 
Petrila. Maistrul llans 
Theil, șeful atelierului 
respectiv, afirmă că loan 
Lerch, prin posibilități
le sale profesionale deo
sebite, „este cel mai bun 
frezor din cîți a cunos
cut". Elogii pentru acti
vitatea sa i-au adus și 
colegii de muncă Ion Do- 
brița, Costel Strachină 
și Rudolf Schonk. toți 
referindu-se mai ales la 
siguranța eu care exe
cută unele piese de pre
cizie 
mare, 
renta

și complexitate 
cît și la perseve- 
cu care dă indica-

■ SIMPOZION. La Uzina de prepara- ■ 
re Lupeni s-a desfășurat un simpozion 
organizat de C.’.I.T. din cadrul I.P.C.V.J. 
pe tema exploatării și întreținerii ma
șinii de zețaj, utilaj hotărîtor în vederea 
creșterii recuperării la cărbunele destinat 
cocsificării, l^i dezbaterile din' cadrul 
simpozionului au participat muncitori 
specialiști de la cele trei unități ale 
I.P.C.V.J. (I.D.) I

H ÎN ZONA cartierului Petroșani- 
Nord se desfășoară ample lucrări de eli
berare a amplasamentului pentru noile 

blocuri de locuințe din planul pe acest 
an. Ieri a fost pus la dispoziția construc
torilor de la T.C.H. amplasamentul pen
tru blocul 112. Beneficiarul a început și 
demersurile pentru eliberarea în între
gime a amplasamentului pentru blocurile 
de locuințe din planul 1984. (V.S.)

ții și sfaturi celor mai 
tineri, aflați la începutul 
drumului meseriei de 
frezor.

Cu o patimă ascunsă, 
dar și cu reticențele fi
rești unui om modest, 
Ioan Lerch ne-a vorbit 
despre „hobby“-urile 
le : istoria, 1 
astron omia. 
fotbalist al 
„Corvinul", și 
(50 de ani ai 
celași 
sport, natură și drume
ții. în curînd, după 45 de 
ani petrecuți 

sa-
biolcgia și 
Ca- vechi 

formației 
i azi, la cei 
lui. este a- 

îndrăgostit de

în cîmpul

muncii, Ioan Lerch va 
primi bastotjul de pensi
onar. Cu o ușoară undă 
de melancolie îmi măr
turisește—că astfel va a- 
vea timp să facă ordine 
și in clasoarele conținînd 
aproape 7 000 de timbre 
și mărci poștale.

Ne facem ecoul tutu
ror celor care l-au cu
noscut, și-i urăm aces
tui om, lui Ioan Lerch, 
multe bucurii. împliniri 
și românescul „La raulți 
ani

Ionel ZMAU, cores)».. 
IM Petrila

V* I
(
IJ

Răspundem Priorități în investițiile 
cititorilor de gospodărie comunală

I. HERMAN, Petroșani : 
Programul de funcționa
re a magazinului „Parîn- 
gul" a fost și este cunos
cut multor locuitori. Ar
ticolul la care v-ați refe
rit avea un caracter pu
blicitar, de informare a 
publicului.

Gil. GIIILEV1CI, I. PIN- 
TEA, DUMITRU AC1IIM, 
Petroșani : Ne-ați semna
lat diverse aspecte negati
ve (n-ați găsit un ceainic, 
sau șireturi, calitatea ser
viciului în braserie etc.) în- 
tîlnite la magazinul „Jiul". 
Am fost încredințați de 
conducerea unității că lu
crurile se vor schimba. Da
că nu este așa, reveniți.

GH. TĂNASE, Bucu
rești : Faptele relatate, 
oricît v-au supărat în acea 
zi. nu corespund întruto- 
tul realității, au o colo
ratură subiectivă.

MARIA IEPURE, Lupeni; 
Acum locuiți în aparta
mentul dorit și meritat.

UN GRUP DE LOCUI
TORI din Petrila : Ați 
descris aspecte interesan
te, dar de ce nu aveți res
ponsabilitatea semnării 
scrisorii ? Dacă lucrurile 
merg lot așa la acel ma
gazin din Cimpa, sesiza- 
ți-ne cit mai repede.

IOAN CIUR, Petroșani : 
Sint citeva aspecte gos
podărești, .multe elimina
te în timpul primăverii, 
perioadă de înfrumuseța
re și a unităților comer
ciale

DUMITRU APETREI, 
Petroșani : Puteți solicita 
detalii, despre organiza
rea și conținutul practi
cii elevilor, de Ia Inspecto
ratul școlar care se află in 
localul vechi al Școlii ge
nerale nr. 1 Petroșani-.

(Urmare din pagina 1)

— Desigur. La Petroșani 
nu s-ail dat in folosință 
rezervoarele de 2x2 000 
mc, deși noi am acordat 
un important sprijin cons
tructorilor pentru urgen
tarea punerii in funcțiu
ne. Mai sint întîrzieri, de 
asemenea, la captarea Ta- 
ia — Petrila și la rezer
vorul de 2 000 mc din o- 
rașul Vulcan.

— De ce constituie 
apa o prioritate de rea
lizat in investiții ?

— în primul rînd pen
tru că a crescut conside
rabil numărul consumato
rilor. Pe lîngă faptul că 
ău fost construite noi car
tiere dă locuințe, în timp 
ce sursele de aproviziona
re cu apă au rămas rela
tiv aceleași de ani de zi
le, odată cu termoficarca 
magistralei Paroșeni — 
Petroșani a apărut un alt 
mare consumator. Apa re
ce e transformată în abă 
caldă, care se distribuie 
prin termoficare. Iar fără 
sursă de apă rece...

— Așa se explică deci 
apariția raționalizărilor 
în livrarea apei în dife
rite localități din Valea 
Jiului !

— Da. Raționalizarea e 
necesară, mai ales în pe
rioadele cu regim scăzut 
de precipitații.

— Din analizele Ia 
fața locului, pe șantie
rele de Ia Petrila, Pe
troșani, Vulcan, Lupeni 
și Uricani reiese că sînt 
mari întîrzieri și în do
meniul sistematizărilor. 
Cum acționează bene
ficiarul pentru a spri
jini efortul constructo
rilor de recuperare a a- 
ccstor întîrzieri ?

— Avem și aici un pro

gram de acțiune, comun, 
cu constructorii. Conform 
schițelor de sistematizare 
și proiectelor de execuție, 
lucrările de construcții de 
locuințe trebuie predate 
concomitent cu cele de sis
tematizare. Profitînd de 
perioada caldă a anului, 
ne-am sporit efectivele de 
lucrători pentru a contri
bui, alături de construc
tori la finalizarea aleilor, 
drumurilor și altor lucrări 
din noile cartiere. Se men
țin, încă întîrzieri la bu
levardul „Victoriei11 din 
Vulcan, „Păcii" din Lu
peni, „ansamblul 210“ a- 
partamente Petroșani. In 
aceste localități am venit 
în sprijinul constructori
lor tocmai pentru a lichi
da întîrzierile, preluînd 
unele lucrări în totalita
te.

— Ce alte lucrări 
considerați că se men
țin printre prioritățile 
anului 1983 în investi
ții ?

— Lucrările de termo- 
fieare. Cea mai arzătoare 
problemă este tormofica- 
rea orașului Lupeni. A- 
vem de transformat din 
vechile centrale termice 
6 puncte termice care vor 
fi racordate la magistrala 
Paroșeni — Lupeni și 
vrem să le finalizăm îna
inte de apariția frigului, 
în acest scop au demarat 
deja primele lucrări și 
sînt asigurate toate utila
jele necesare pentru mon
taje la punctele termice.

— Considerați că în 
pofida acesior decalaje 
planul de construcții la 
locuințe va fi realizat ?

— Prin eforturi comu
ne, împreună cu construc
torii putem să spunem că 
planul fizic de locuințe pe 
1983 va fi realizat.

PROIECTUL PLANULUI DE ȘCOLARIZARE (i)
La clasa a IX-a pentru anul școlar 1983 —1984

Nr. Liceu] Profilul Nr. Nr. Obs, Nr.crt. (Școala generală) elevi clase ert.
MUNICIPIUL DEVA

1. Lie. ind. nr. 1 — mine, petrol, geologie 216 6 — numai
Deva — mecanică 180 3 băieți

— electrotehnică 72 2
2. Lie. ind. nr. 2 — mecanică 144 4 8.Deva — electrotehnică 108 3
3. Lie. ind. nr. 3 — mat. de construcții 73 2 9

f>va — mecanică 72 2
— prelucrarea lemnului 198 3 10.— construcții
— silvicultură si

36 1
11.expl. forestiere 72 2

4. Lie. ind. nr. 4 — construcții 180 5
Deva —mecanică 108 3

5. Lie. ind nr 5. 
Deva

— electrotehnică 108 3 I.

6. Lie. mat.-fizică — matematică-fizieă 108 3
3„Decebal" Deva — mecanică 108

— cbimie-biologie 36 1 2.
7. Liceul pedagogie — industrie alimentară 72 2

Deva — industrie ușoară 36 1
8. Șc. gen. nr. 7 —- chimie industriala 18 1/2

Deva — chimie biologie 18 J/z 3.
— industrie alimentară 36 1

9. Șc. gen. — mine 18 !/z — numai 4.
Ccrlejul de Sus — mecanică 78 ■ J/z băieți

10. Șc. gen. Șoimuș
— numai fete 5.

— ind. agricol 36 1
MUNICIPIUL HUNEDOArA

1. Lie. ind. nr. 1 — metalurgic- 540 15
Hunedoara — mecanică 288 8

— electrotehnic 36 î 1,

— construcții 72 2
2. Lie. ind. nr. 2 — mecanică 36 l ■ <

Hunedoara — ind. ușoară 108 3 1.
3 Lie. ind. nr 3 — construcții 288 8

2Hunedoara
4 Lie. sanitar — sanitar 72 2

Hunedoara 3.
□. Lie. mat.-fizică — matematică-fizică R-8 3

4.Hunedoara — mecanică 144 4
6, Șc. gen. Telitifu — mine - ..................... 18 •/» - numai

Inferior .. băieți
5.— mecanică ' 18 W» — nuihâr- ■

fete

Liceul
(Școala generală) Profilul Nr. Nr. 

elevi clase
Obs,

Șc. gen. Ghelari — mine

mecanică 36

numai 
băieți 
numai 
fete

Șc. gen.
Cernii

. Șe. gen.
I-lunedoara
Șc. gen. nr. 5 —
Hunedoara —
Șc. gen, Peștiș —

MUNICIPIUL PETROȘANI

Lunca

nr. 1

Liceul ind.
Petroșani

Lie. economie
Petroșani

Lie. mat.-fizică
Petroșani
Șc-. gen. nr. 
Petroșani
Șc. gen. nr.
Petroșani
Șc. gen. nr.
Petroșani
Șe. gen. Aninoasa

ORAȘ I’ETRILA 
. L16. ind.

Șc. gen. 
Petrila

i. Șc. gen.
Petrila
Șc. gen.
Petrila

Șc. gen?
Petrila

Petrila

nr.

nr

nr

rrrf-

— End. agricol

— mecanică

mine, petrol, geologie

— mecanică
— electrotehnică
— construcții
— economic

— alimentație publică

— matematică
— electrotehnică
— mecanică

ind. ușoara

— mecanica

mine

— mecanică
— electrotehnica
— mecanică

mecanică

prel. lemnului 
mine

construcții

36

144

72
36
36

360

'30
108
'08
22

36

108
36
36

72

36

36

144
72
72

36
36

10 numai 
băieți

numai
fete 
numai 
fete

numai 
fete 
numai 
fete
numai 
fete
numai 
băieți

— numai 
fete

— numai 
fete

numai
băieți

I 
I 
I

1

4

o

l

2

5 -

36

Î2

T2

1

1

1

4

2
1
1

1

3
1
1

A

1

1

4
2

1
1

2
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Președintele Nicolae Ceaușescu a primit 
pe primul ministru al Maleyeziei

(Urmare din pagina 1) 

instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, 
întemeiată pe egalitate și 
echitate, care să faciliteze 
progresul mai rapid al tu
turor statelor, îndeosebi 
al celor rămase în urmă, 
să asigure stabilitatea e- 
conomică șl politică mon
dială. S-a relevat însem
nătatea întăririi unității, 
solidarității șl colaborării 
dintre țările în curs de 
dezvoltare pentru promo
varea dialogului cu state
le dezvoltate în vederea 
edificării noii ordini eco
nomice internaționale.

Schimbul de păreri a 
pus, încă o dată, în evi
dență faptul că România 
și Malayezla se pronunță 
ferm pentru soluționarea 
pe cale politică, prin tra
tative, a stărilor de încor

•aaaaatiaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceausescu 

și Ronald Reagan
WASHINGTON 17 (A-

gerpres). — Vicepreședin
tele Statelor Unite ale A- 
mericii, George Bush, l-a 
primit la Casa Albă pe 
ministrul de externe al 
României, Ștefan Andrei, 
care se află în vizită la 
.Washington, la invitația 
secretarului de stat al 
S.U-A., George Shultz.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, a fost 
transmis un mesaj de sa
lut președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, împreună 
cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de pace și progres 
poporului american.

Mulțumind pentru me
saj, vicepreședintele
S.U.A. a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Ronald Reagan, 

dare și conflict din Orien
tul Mijlociu, Asia de sud- 
est și din alte părți ale 
globului, pornindu-se de 
la interesele păcii și secu
rității, de la necesitatea 
dezvoltării libere și inde
pendente a tuturor popoa
relor, fără nici un ames
tec din afară.

Ambele părți au apreciat 
că soluționarea justă și 
durabilă a problemelor 
complexe ce confruntă o- 
menirea reclamă partici
parea activă și egală a tu- 
turor țărilor la viața Inter
națională, indiferent de 
mărimea sau orînduirea 
lor socială.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul mi
nistru Dato Seri dr. Ma
hathir Mohamad au rele
vat cu satisfacție carac
terul deschis și prietenesc 
al convorbirilor purtate, 

un cald salut și cele mai 
bune urări.

în cadrul întîlnirii a fost 
exprimată satisfacția pen
tru evoluția ascendentă pe 
bază de egalitate și res
pect reciproc a relațiilor de 
cooperare dintre
România și Statele Unite 
și a fost manifestată do
rința celor două state de 
a extinde, în continuare, 
raporturile româno-ame- 
ricane, în special în do
meniul economic.

în cursul întrevederii 
s-a efectuat un schimb de 
păreri asupra unor pro
bleme internaționale ac
tuale și s-a exprimat vo
ința de a se dezvolta con
lucrarea celor două țări în 
sfera relațiilor internațio
nale, în interesul soluțio
nării marilor probleme ca
re confruntă omenirea, al 
cauzei păcii, destinderii și 
colaborării între toate 
națiunile. 

exprimîndu-și încrederea 
că ele vor contribui la 
dezvoltarea mai intensă a 
conlucrării dintre Româ
nia și Malayezia, atît pe 
tărîm bilateral, cît și pe 
arena mondială, în folosul 
ambelor noastre țări și 
popoare, al cauzei destin
derii, înțelegerii și coope
rării internaționale.

Dejun
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au reținut, marți, 
la dejun pe Dato Seri dr. 
Mahathir Mohamad, pri
mul ministru al Malaye- 
ziei, împreună cu soția, 
doamna Siti Ilasmah bte 
Aii.

LA GENEVA au fost 
reluate, marți, tratativele 

sovieto-americane pri
vind limitarea armamen
telor nucleare în Europa 
— informează agenția 
TASS. Aceste tratative au 
fost întrerupte în luna 
martie.

ÎN NORDUL ARHIPE
LAGULUI nipon au căzut, 
marți, ninsori abundente, 
neobișnuite pentru acest 
anotimp. în insula Kok- 
kaido și pe o porțiune în
tinsă a insulei Honshu, 
stratul de zăpadă a atins 
15 centimetri. în alte zone 
ale țării, între care și la 
Tokio, în ultimele zile au 
căzut ploi torențiale.

PRIMUL MINISTRU 
INDIAN, Indira Gandhi, a 
adresat conducătorilor ce
lor șapte state occidenta

în cursul dimineții, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
primul ministru malaye- 
zian Dato Seri dr. Ma
hathir Mohamad și doam
na Siti Hasmah bte Aii 
au făcut o plimbare cu 
vaporașul pe lacul Sna- 
gov.

La dejun a participat to
varășul Constantin Dăscă- 
lescu, cu soția.

în timpul dejunului, ca
re s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu șj primul mi
nistru Dato Seri dr. Ma
hathir Mohamad au ros
tit toasturi.

le industrializate care 
urmează să participe în
tre 28—30 mai la reuniu
nea de la Williamsburg 
(S.U.A.), o scrisoare în ca
re subliniază necesitatea 
urgentă a revigorării dia
logului economic între 
țările în curs de dezvoltare 
și cele industrializate, 
transmit agențiile Reuter 
și Associated Press.

PATRU ALPINIȘTI 
britanici au izbutit să rer 
alizeze o remarcabilă as
censiune pe piscul hima- 
layan Manaslu, cu o alti
tudine de 7157 metri, ur- 
cînd pe dificilul traseu din 
partea de nord-est a mun
telui — informează agen
ția United Press Inter
national, citind un comu
nicat al Ministerului Tu
rismului din Nepal.

p

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Domnul Mi
liard ; Unirea : Trei oa
meni periculoși.

PETRILA : Ultima vî- 
nătoare.

LONEA : Safari Ex
pres.

ANINOASA : Scrpico, 
I—II.

VULCAN — Luceafă
rul : Slujbă temporară.

LUPENI — Cultural : 
Zboară cocorii.

URICANI : Trei tineri.

IV

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cinci

nalului.
16,30 Bijuterii muzicale.
17.20 Civica.
17,35 Muzică populară.
18,00 Fotbal : Sportul

studențesc — Di
namo.

—- în pauză : Trage
rea pronoexpres. 

19,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal.
20.20 Dezbateri cultura

le.

Combinatul minier Valea Jiului 
Cariera Cîmpu iui Neag

încadrează de urgență 
direct sau prin transfer

— excavatoriști
— buldozeriști
— vopsitor auto
— mineri și artificieri suprafață, nepen

sionari.
Informații suplimentare la sediul Carierei 

din Cîmpu lui Neag.

Industria cărnii Petroșani
strada Cărbunelui nr. 4 

ÎNCADREAZĂ urgent

— fochiști autorizați

20,35 Melodii și inter
pret.

20,45 Stop — cadru pe 
mapamond.

21,00 Film artistic ;
„Bacul".
Premieră pe țară.

22,20 Telejurnal.

VREMEA

Meteorologul de ser
viciu comunică ; Ieri,
temperatura maximă a a- 
erului la Petroșani a fost 
de plus 24 de grade, iar 
minima de plus 6 grade. 
Maxima la Paring a fost 
de plus 18 grade, mini
ma de plus 9 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vremea se men
ține călduroasă. Cerul 
va fi mal mult senin. 
Vîntul va sufla din sec
torul sudic. Temperatu
ră maximă va fi cu
prinsă între plus 22 și 
plus 26 de grade, iar 
minima între plus 8 și 
plus 12 grade.

memento

Situația din Orientul Mijlociu
BEIRUT 17 (Agerpres). 

— Ministrul de externe 
al Libanului, Elie Salem, 
a declarat, în cursul șe
dinței Parlamentului, că 
„proiectul de acord liba
nezo-israelian privind e- 
vacuarea forțelor Israe
lului de pe teritorul liba
nez, nu va intra în vi
goare decît atunci cînd 
Siria și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei 
vor hotărî să-și retragă 
trupele din Liban" — in
formează agenția France 
Presse. El a menționat, tot
odată, că „relațiile liba- 
nezo-israeliene vor rămî- 
ne în suspensie chiar și 
după ratificarea acordu

MOSCOVA — La uzina 
siderurgică „Jdanov" din 
It.S.S. Ucrainiană a fost 
construită o centrală elec
trică, care nu va consuma 
nici un gram de combus
tibil. ci va funcționa pe 
baza energiei termice re
cuperate in procesul de 
producție. Turbinele cen
tralei vor fi puse în miș
care de aburii din siste- 
mu. de răcire al laminoru
lui. In caz de necesitate, 
pentru producerea abu
rului necesar se va folosi 
gazul de furnal care pînă 
în prezent se pierdea în 
atmosferă. 

lui, în așteptarea realiză
rii unei păci juste în O- 
rientul Mijlociu". în ace
lași timp, Elie Salem a 
precizat: Libanul a in
format în scris partea a- 
mericană că „dacă Israe
lul nu-și retrage trupele 
de pe teritoriul libanez — 
indiferent care ar fi moti
vul — Libanul va conside
ra acest acord drept anu
lat sau suspendat".

Marți a avut loc suc
cesiv, in localitatea Khal- 
de, din nordul Libanului, 
și la Kiryat Shmona, în 
Israel, semnarea acordu
lui libanezo-israelian pri
vind retragerea trupelorAgendă energetică și tehnico-știînțifică

Puterea instalată a cen
tralei este suficientă pen
tru asigurarea energiei o- 
lectrice necesare unui o- 
raș cu o populație de 
100 000 de locuitori. Ea va 
livra, de asemenea, și apa 
caldă pentru sistemul de 
termoficare și pentru nevoi 
tehnologice Economia a- 
nuaiă care va rezulta din 

străine din Liban, infor
mează agențiile interna
ționale de presă. Acor
dul a fost semnat de șefii 
delegațiilor participante la 
negocierile tripartite : An
toine Fattal, din partea 
Libanului, David Kimche, 
pentru Israel,- și Morris 
Draper, din partea State
lor Unite. După cum se 
știe, acordul a fost apro
bat, luni, de forurile le
gislative libanez și israe- 
lian.

★
DAMASC 17 (Agerpres). 

— în urma unei ședințe a 
Consiliului de Miniștri al 
R.A. Siriene, premierul 
Abdel Rauf Al Kassem a 

funcționarea noii unități 
energetice va fi de 200 000 
de tone de combustibil 
convențional, ceea ce va 
permite amortizarea cons
trucției în numai patru 
ani.

*

BRASILIA — Aproape 
70 la sută din vehiculele 
vîndute în prezent în Bra
zilia funcționează cu al

declarat că „Siria va face 
tot ce depinde de ea pen
tru a împiedica transpu
nerea în practică a acor
dului libanezo-israelian" — 
informează agenția SANA.

♦
CAIRO 17 (Agerpres). — 

Egiptul consideră că -a- 
cordul libanezo-israelian 
privind retragerea forțelor 
străine din Liban «onsti- 
tuic „un pas important că
tre o reglementare glo
bală", a declarat vicepre- 
mierul și ministrul egip
tean al afacerilor externe 
Kamal Hassan All.

cool obținut din trestie 
de zahăr, în loc de benzi
nă, informează agenția 
Reuter. Programul a fost 
conceput pentru a înlocui 
importurile costisitoare de 
petrol cu un carburant 
produs în țară.

Autoritățile braziliene 
sporesc producția de al- 
cool din trestie de zahăr. 
Pentru recolta din campa
nia agricolă 1983—1984 s-a 
prevăzut o producție de 
6,8 miliarde litri, față de 
5,2 miliarde litri în 1982- 
1983,

Mica publicitate
VÎND calculator „Privi- 

leg" 585 D-E, telefon 
43713. (539)

PIERDUT legitimație de 
călătorie C.F.R. pe numele 
Benea lan, eliberată de 
O.P.M.O.S. Petroșani. O 
declar nulă. (535)

PIERDUT foaie de par
curs Seria Yy 25891/12 V 
1983, eliberată de 1UGTC 
Brașov, pe numele Bartos

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIILE Farcaș Nicolae, soț, Crețu Ioan, fiu 
și rudele apropiate anunță cu adincă durere înceta
rea, prematură și neașteptată, din viață, a celei care 
a fost o bună soție, mamă și bunică

FARCAȘ AURELIA
Suflet nobil și ales îți vom păstra veșnic amin

tirea. înmormîntarea va avea loc azi, 18 mai, orele 
17, de la domiciliu, strada Bazinului 10, Petroșani. (542)

FAMILIA anunță încetarea din viață a scumpei 
lor

CORNELIA MOȘIC 
înmormîntarea va avea loc azi, 18 mai, ora 

16 din strada Ilie Pintilie. (536)

ONCIU Teodor este alături de cei cu inimile zdro
bite de stingerea din viață a bunei

CORNELIA MOȘIC
(537)

Gheorghe. O declar nulă. 
(538)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Vîl- 
văresc Dumitru, elibera
tă de I.U.M. Petroșani. O 
declar nulă. (540)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Tolsity Daniel, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (541)

iscaCTia S' ADMINISTRAȚIA - Petroșoni. str N Bălcescu - 2. teieloone 4 16 62 (secretarial). 4 16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL t TiooaroFic Petroșani, st». N Bâicescu - 2


