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Conturul urbanisticii moderne în noul cartier Petroșani Nord,

( Activitatea comuniști 
lor — orientată spre ce
rințele prioritare al« 
produc(>ei.

■ Rubrica „Vă informăm*

La L M. Uricani
ieri, a avut loc plenara extraordinară a 

Comitetului municipal de partid Petroșani, 
care a avut următoarea ordine de zi : 1 - 
Dezbatere: Hotărirea Comitetului Politic E- 
xecutiv al CC. al P.CR. cu privire la creș
terea răspunderii organelor ți organizațiilor 
de partid, u organelor de stat ți cadrelor 
medico-sanitare în înfăptuirea politicii de
mografice ți asigurarea unui spor cores
punzător al populației și cuvintarea tovară
șului < Nicolae Ceaușescu, secretar generai 
al P.C.R., președintele țării, la Încheierea 
lucrărilor Plenarei lărgite a Consiliului Sa
nitar Superior din 7 martie a.c.j 2 - Ra
port asupra cauzelor care au determinat 
scăderea sporului natural al populației ; 3 
— Sarcinile Comitetului municipal de partid» 
ale organelor ți organizațiilor de partid, de 
masă ți obștești, ale organelor de stat ți 
cadrelor medico-sanitare, pentru înlăturarea 
grabnică a deficiențelor constatate ți rea
lizarea obiectivelor stabilite de creștere a 
natalității la 19-21 născuți vii la 1000 lo
cuitori.

Mina Uricani înregistrează, de la începutul acestui 
an, o producție brută suplimentară de peste 15000 to
ne cărbune cocsificaM. Semnificativ este faptul că 
jumătate din producția minei este extrasă cu cele două 
complexe mecanizate de mare înălțime, care realizează 
productivități cuprinse intre 16-18 tone pe post Se in- 
timplă, totuși, un f e n o m e n . care 
are implicații negative asupra realizării principalilor in
dicatori și a eficienței economice. Este vorba de CALI
TATEA CĂRBUNELUI, O ADEVARATA PROBLEMA LA 
MINA URICANI. Despre aspectele legate de acest in
dicator, ne-a furnizat date sing. Cornelia PETREA, 
de la biroul programare și urmărire a producției. ;

cu 5,8 puncte, iar umi
ditatea cu 0,4 puncte. 
S-âu claubat doar 4400

pe măsură harn 
colectivului

a conținutului de cenu
șă cu... 5,5 puncte și a 
umidității cărbunelui cu 
0,1 p. Și aceasta, în 
condițiile în care, prin 
claubaj, au fost alese 
4 800 tone de. steril! In 
februarie situația este 
mult mai gravă. La un 
plus de 3500 tone de căr
bune, penalizările ating— 
<000 de tone, conținutul 
de cenușă a fost depășit

La lucrările plenarei au participat mem
brii Comitetului municipal de partid ți ai 
Comitetului executiv al Consiliului popular 
municipal, deputați din Petroșani, activiști 
de partid și de stat, de sindicat și ai U.T.C., 
medici și cadre didactice.

In cadrul dezbaterilor, care au subliniat 
pregnant grija partidului și statului pentru 
întărirea familiei, ocrotirea mamei și copii
lor, au luat cuvîntul tovarășii Ghizela luga, 
Vasile Bîcoi, Voichița Micheș, Elena Antal, 
Rodica Dijmărescu, Nicolae Miteb, Veturia 
Modal, Petru Barb, Lazăr Filip, Elena Su- 
ciu, Gheorghe Bobar și Cornel Ciucîah. Vor
bitorii au prezentat aspecte semnificative 
din domeniul permanentei activități desti
nată creării condițiilor optime pentru creș
terea,'dezvoltarea și educarea tinerei gene
rații din Valea Jiului. In încheierea lucrări
lor plenarei a luat cuvîntul tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid.

i zn 
se ri- 

7666 tone. Mai 
aceste penali- 

depășire

n. Jia ianuarie, 
^exemplu, în condițiile 
realizării unei producții 
suplimentare de 5500 to
ne de cărbune cocsificabil, 
paradoxal, penalizările 
pentru neîncadijrea 
indicii de calitate s 
di că la. 
concret, 
zări înseamnă

Brigada condusă de 
Vasile Cojocaru (în i- 
magine șeful de schimb 
Viorel Giurgi cu ortacii 
săi Ion Vereș și Alexan
dru Peter) este o des
toinică formație specia
lizată în lucrări de pre
gătiri. In prezent bri
gada sapă suitorul de 
atac panoul IV 
A, stratul 18, blocul 1. o- 
rizontul 425, lucrare a- 
ferentă deschiderii u- 
nei noi capacități de 
producție la IM. Paro- 
seni.
Foto: Șt. NEMECSEK

au procedat și lucrătorii 
unităților de legume și 
fructe nr. 34 și 22.

Duminică dimineața pe 
străzile orașului și-au fă
cut apariția aproape 2000 
de elevi, în frunte 
dascălii lor de la 
școlile din localitate,

La Lupeni, acțiunile de 
înfrumusețare bună 
gospodărire au fost de
clanșate în ' după-amiaza 
zilei de sîmbătă, 17 mar
tie, ■ și au continuat ’du
minică dimineața.

Sîmbătă ’ după-amiază, 
lucrătoarele Eleonora Că
nesc, Ioana Brăila, Berta 
Șimo, de la berăria „Stra
ja", i-au întâmpinat pe 
consumatori,, așa cum șe 
cuvine dealtfel, cu uni
tatea intr-o ținută ordo
nată. Au făcut curățenie 
în fața magazinelor, pre
cum ’ și pe scuarele ce le 
aparțin, și lucrătoarele a- 
limentarei nr. 26 (respon
sabile Minerva Mcdrea și 
Sonia Ciupeică). La fel

cu 
toate 
pre

cum și circa; 200 de pă
rinți. Un numeros grup 
de elevi de la Școala ge
nerală nr. 2,, însoțit de 
profesorii. Viorica și A- 
drian Horhoianu, Elena 
Deaconu, Mat î M a Vonica, 
au săpat gropi și au plan
tat GO de arbori ornamen
tali pe Bulevardul Păcii, 
au măturat și greblat 
parcul cartierului. Liceul 
industrial nr. 1 s-a pre-

Pentru colectivul sec
ției de stîtpi hidraulici 
djn orașul; Vulcan a 
IJ’.S.R.U.E.E.M. pînă nu 
demult problema impor
tului de țevi era vitală. 
Cu mai bine de un an în 
urmă fără țeavă de im
port era de neconceput 
că ar putea fi realizată 
cantitatea de stîlpi hi
draulici ceruți de între
prinderile miniere . din 
Valea Jiului.
Dar iată că 
acum, la în
ceputul anulu' 
1984, aceas
tă „problemă" 
nu mai există. Anul 1983 
a constituit un an de co
titură în activitatea co
lectivului. In ce a constat 
această cotitură ? 
Amănunte ne-au furnizat 

oamenii secției. Mihai Gu-

dasz este șeful secției, un 
meseriaș de înaltă clasă, 
bun organizator al- pro
ducției. Aflăm de la in
terlocutor că pentru eli
minarea importului de 
țeavă s-a acționat pe lîn- 
gă folosirea țevilor de 
producție românească și 
pe linia recuperării și re- 
condiționării vechilor 
stîlpi hidraulici. Din in
cintele întreprinderilor 

miniere, stîl- 
pii ieșiți' din 
mină și consi
derați fier 
vechi, stat 
transportați la 

S.S.H. Am privit îndea
proape un lot de stîlpi 
proaspăt aduși. Fier ru
ginit, contorsionat, stîlpi 
cu capetele turtite sînt ta 
aparență de neutilizat 
Dar ochiul ager, de me
seriaș, vede cu totul alt
ceva.

Aurel lonescu, șeful 
formației „ventile", __ a 
recuperat de la vechii și 
inutilizabilii stîlpi hi
draulici circa 30 la sută 
din ventilelt dare au 
fost utilizate în fabrica
rea noilor stîlpi în ri
nul 1983. Datorită is
cusinței strungarilor dta 
brigada lui Nicolae Bor- 
bely, de la vechii stîlpi 
sînt recondiționate zeci 
de piese de schimb. A- 
cestea sînt stocate și stau

Viorel STRĂUȚ

Sectorul HI al I. M. Oilja
De la ing. Emilian Neagoe, șeful sectorului, a- 

fiăm că azi, la sfârșitul schimbului I oamenii mun
cii din cadrul acestui sector, raportează îndeplini
rea sarcinilor de plan pe primul trimestru din anul 
acesta. ?

Obținerea unui asemenea succes de prestigiu 
este rodul muncii întregului colectiv, unde un rol 
deosebit — prin cantitățile suplimentare de cărbune 
scoase la lumina zilei — l-au avut brigăzile conduse 
de Nicolae Toma, cu un plus Ia zi de 2500 tone de 
cărbune, Nicolae Cosma, plus 2000 tone și Valerian 
Maxim —' plus 2500 tone. Disciplina muncii, res
pectarea tehnologiilor de lucru Ia toate locurile de 
muncă, calitatea bună a reviziilor și reparațiilor 
la utilajele din dotare, buna aprovizionare cu ma
teriale și piese de schimb, au fost factorii princi
pali care au stat la baza obținerii acestor rezultate.

Depășirea productivității muncii în cărbune cu 
2000 kg/post, iar pe sector cu 1000 kg/post, denotă 
că acest harnic colectiv a muncit bine, eficient. O 
activitate plină de satisfacție și mîndrie pentru 
r.cest colectiv.

zentat la primele acțiuni 
de curățenie și ordine cu 
circa 300 de elevi. Aceștia 
au făcut curățenie, ’ au 
strâns Și încărcat în ma
șini depunerile de la bor
durile străzilor Viitoru
lui, 7 Noiembrie și din 
fața blocului nr. 3 din 
strada, Bărbăteni. Elevii 
și profesorii de la : cele
lalte școli au făcut un șir 
indian de-a lungul străzii 
Tudor Vladimirescu unde 
au săpat gropi pentru 
plantarea de arbori șl ar-

A. MICA

CALITATEA CĂRBUNELUI

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
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I.F.A. 
revin
com- 
ordin 
pla-

în cursul acestui an co
lectivului de la 
„Vîscoza" Lupeni îi 
sarcini deosebit de 
plexe, mai ales de 
calitativ. Producția
nificată’ pe 1984 este su
perioară cu peste 24 la 
sută realizărilor anului 
trecut. îndeplinirea aces
tui indicator presupune, 
odată cu sporirea produc
ției fizice, îmbunătățirea 
structurii sortimentale și 
a calității firelor, o valo
rificare superioară a ma
teriei prime și materiale
lor. Din aceeași tonă de 
materie primă trebuie să 
obținem o valoare de 
producție finită cît mai 
ridicată. O altă sarcină 
deosebit de importantă 
este executarea unui ma
re volum de investiții în 
cadrul noii- instalații; de 
fire,

înfăptuirea acestor de
ziderate necesită din par
tea colectivului nostru, în 
primul rînd a comuniș
tilor, o preocupare stă
ruitoare, mai multă gîn- 
dire și spirit de inițiativă 
privind folosirea intensi- 

extensivă a 
creșterea 

de utilizare a 
organizarea su-

vă și 
utilajelor, 
indicilor 
acestora, 

k________ —

carea superioară a mate
riei prime, creșterea in
dicilor de utilizare a ma
șinilor, reducerea consu- nătățirea procesului de 

fabricație.
Orientarea activității co

muniștilor spre probleme
le prioritare ale fabricii ,, 
este asigurată ătît prin 
planificarea muncii, cît și

bobine, lucrare deosebit 
de importantă pentru re
ducerea noxelor și îmbu-

perioară a muncii, perfec
ționarea personalului. Sînt 
cerințe cu atît mai im
perioase, cu cît ne con
fruntăm eu exigențele în
locuirii totale a celulozei 
de import cu materia pri
mă indigenă, ceea ce pre
supune studii și adaptări 
tehnologice din mers, 
menținerea în rîndul for
mațiilor de lucru, ai tu- 
lunimUmummiimmiiimmmmuuiiHmmmmmu atît Pr‘n informările c

ACTIVITATEA COMUNIȘTILOR 
orientata spre cerințele 
prioritare ale producției 

iiiiiiiuiiiiHtiiuiumiHimHimnuiiutiimimiiiiiimH'i 

turor cadrelor fabricii a 
unui climat de angajare 
responsabilă, de ordine și 
disciplină, de spirit crea
tor. '

Toate aceste cerințe au 
constituit terne prioritare 
în activitatea comitetului 
nostru de partid, în dez- rea unor probleme 
baterile adunărilor gene
rale. în ședințele de co
mitet, în adunările orga
nizațiilor de bază din a- 
cest an s-au analizat pro- 
pleme legate de valorifi-

mului de materiale și de 
energie. Pe baza acestor 
analize în organizațiile de 
bază, îndeosebi in cele 
din secțiile principale ale 
întreprinderii, — prepara-    ,
re chimică, filatură, fini- prin controlul îndeplinirii
saj textil, —comuniștilor sarcinilor, care se face

...............ce
rute comuniștilor în adu
nările și ședințele.de par
tid, cît și prin discuțiile 
individuale purtate de bi
rourile organizațiilor de 
bază.

Prin tot ce va intre- I 
prinde și în viitor, comi
tetul nostru de partid, co
misiile pe probleme, orga- • 
riizațiile de bază vor 
promova un stil de mun
că dinamic, revoluționar,

I

Calitatea
(Urmare din pagina 1)

cărbunelui

Debut frumos la Lupeni
(Urmare din pag. h

buști. In părculețul 
ncinta noii țesătorii 
mătase, '20 de femei 
făcut ordine și curățenie, 
tar alte 40 de femei de la 
„Vîscoza“ au făcut cu
rățenie pe strada Vîșco- 
«ei și aleile Plopilor și 
Gorunului. ' In -jurul blo- 
tului nr. 10 - din Aleea 
Narciselor au acționat 
firea 30 de mineri și in
gineri de la minele Lu
peni și Bărbăteni, printre 
tare Ion Sălăjan, Ioan 
Moroi, loan Cojocaru, Mi- 
*ai Acamenițoaiei, Maria 
fi ■ Sjmion Nan, Gheorghe 
Popa și alții. In jurul, 
blocurilor „200“, Al, A2,

, D2f și altele am întîlnit 
reci de cetățeni amena- 
Jlnd rondurile și sădind 

' flori ori .făcînd toaleta 
randafirilor. Cîteva nu
ne de aici : loan Nicula, 
Iustin Andone, Ilie Seca
ră; Viorel Bogdan, Adrian 
Vărzaru .— de la blocul 
Al, Ilie Nan, Gheorghe 
Pop, Nicolae Năsălean, 
Maria Doruț — blocul 
A2, Gheorghe Cherteș,

ulii 
de 
au

Andraș Clinches, Aron 
Jeler, .Istrate Boroșiu — 
blocul D3, Ion Cracoveț, 
Sorin Matei, Jenica și 
Florea Abrudean, Jenica 
Mititelu, Stela' Tănase, E- 
lena Lemnaru, Andrei 
Biro, responsabilul scării 
a Il-a a blocului „200“ 
despre care locatarii au 
numai cuvinte dc laudă. 
Jn jurul blocului D2 din 
strada T. Vladimirescu 
i-am întîlnit pe cetățe
nii Sava lanca, Gheorghe 
Belei, Simion Ticu, Mir
cea Butuc, Dante Flori, 
Silviu Pașca, Nicolae Cio- 
cea, președintele blocului. 
Petru Gros," administrato
rul Asociației de locatari 
nr. 2 și pe mulți alții. 
Acțiunile de curățenie și 
de. înfrumusețare vor con
tinua cu siguranță în zi
lele următoare.

(Urmare din pag. 1)

PENTRU DORITORII 
DE A ACTIVA IN 

FORMAȚII 
ARTISTICE

Clubul sindicate
lor din Lupeni recrutea
ză membri în formația, 
de dansuri populare și 
soliști vocali și instru
mentiști, muzică popu
lară. Amatorii se pot a- 
dresa directorului clubu
lui. (A.M.)

■ SIMPOZION. Mîi- 
ne, la ora 15, la I.M. Dîlja 

-are loc simpozionul „fi
nirea, fără deosebire de 
naționalitate, face pute
rea" consacrat aniversării 
a 65 de ani de la cons
tituirea Uniunii minerilor. 
In cadrul acestei 
nifestări, organizată
Cabinetul municipal de 
partid și Muzeul mine
ritului, vor fi prezentate

tna
ri e.

li s-au încredințat sarcini 
concrete. La rîndul lor, 

și membrii comitetului de ....
partid, între care Ileana Pentru implicarea respon- 
Rad, Nicolae Banu, Erna ^a.b11 a comYnl:?t,1<’ri «
c in, teu; „„ tuturor oamenilor munciiFarkaș, Ilie Băloi au pri- eforturile de s^uți^a- 

re a multiplelor proble
me ce le ridică activita
tea productivă, realizarea 
sarcinilor pe acest' an. ■ -

■ • Constanța STAN, 
secretar al comitetului 

de partid I.F-A. „Vîscoza" 
• Lupeni

mit sarcini concrete care 
vizează tocmai soluționa- 

de 
fond ale activității produc
ției. De exemplu, tov. Ilie 
Băloi, maistru mecano-e- 
nergetlc, răspunde de fi
nalizarea instalației de 
ventilație a spălătoriei de

Ritm susținut de muncă în fața blocului 50 A, 
strada 7 Noiembrie — Lupeni. Zeci de. locatari par
ticipă Ia înlăturarea «beții și a molozului înghețat, 
degăjînd spațiul pentru zona verde.-

Foto: Rudolf IANOVETZ, 
președintele' blocului 50 A

bune. Se are în vedere, în
deosebi, în abatajele ca
meră, executarea de puș- 
cări selective, depozitarea 
sterilului in lucrări vechi, 
precum și stabilirea, pe 
b;iză de grafic, a unor zi-” 
le special destinate eva
cuării sterilului. Un vechi 
deziderat, la toate minele 
Văii Jiului de altfel, este 
punerea în funcțiune a u- 
nor fluxuri separate pen
tru transportul sterilului. 
Din nefericire, ca. la mai 
toate unitățile C.M.V.J., 
realizarea acestuia rămî- 
ne doar în faza de inten- 1 
ții de perspectivă. De fapt 
și justificările privind ca
litatea cărbunelui (neco- 
relări între studiile 
I.C.P.M.C. și planificarea 
punctajului la conținutul 
de cenușă etc.) sînt la fel 
de vechi și mereu noi.

Acțiuni pentru/ îmbună
tățirea calității cărbune
lui se întreprind. „Vitrina 
calității" este o "formă de 
propagandă vizuală care 
nu e deloc neglijată la 
mina Uricani. De aseme
nea, cu prilejul adunări- 
lor generale de partid, sin
dicat sau U.T.C., calitatea 
cărbunelui este o temă 

/ mult dezbătută; li se ex
plică oamenilor dezavan
tajele neîncadrării în inâ

dicatorii de calitate, fi
ind mobilizați să 
iască asupra acestei 
ocupări. Planuri de 
suri sînt întocmite, 
se încearcă, 
cum se vede, 
nu se... văd ! 
nc gindim că, 
plus de peste 
de cărbune, penalizările 
de... 18 600 tone constituie 
o cifră, care „dijmuiește" . 
serios realizările acestui 
colectiv fruntaș al mine
ritului Văii Jiului.

N.R. Pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui 
la Uricani s-a stabilit pu
nerea în funcțiune a unui 
trommel-concasor. Termen 
— sfârșitul trimestrului ț. 
Aflăm însă că instalația 
(pînă în 20 martie) nici 
nu a ajuns toată la Uricani. 
Dar, despre acest aspect, 
intr-unui din numerele vi
itoare ale ziarului nostru.

stăru- 
pre- 
mă- 

Deci, 
dupăDar, 

rezultatele 
Trebuie să 

totuși, la un 
15 000 tone

O viață 
închinată

muncii

<•

anticorozivc cerute
: subteran. Toate acestea 
i sînt rezultatul unor idei 

și propuneri făcute de 
ț muncitori și de maiștri 

în adunările organizați-

viață datorită hărniciei, 
bunei gospodăriri existen
te în fiecare atelier. Lă 
debitare fiecare, capăt de 
bară de oțel este recu
perat,-, trece și prin mina

tul fiecărui schimb — și 
'se lucrează pe trei schim
buri — mașinile, atelie
rele sînt curate. Nu se 
vede nici urmă de șpan 
sau de resturi metalice.

la îndemîna celor ce mon
tează stîlpii ' hidraulici. 
Și nu se mai simte ne
voia pieselor. ' prelungi
torii stâlpilor, reazămul 
inferior, reazămul supe-
rior, vcntilele — iată doar ! 
cîteva din reperele recu- ' 
perate și recondiționate, 
care în prezent asigură 
desfășurarea producției ■ 
fără întreruperi. Pentru 
bucșele de ventil — ini
ma stîlpului hidraulic — 
se folosește în prezent o- 
țel de fabricație româ
nească, în locul oțelului 
de import. Au fost înlo
cuite multe piese , din 
inox cu piese de oțel ro
mânesc supuse procede
elor de cuprare și cro- 
mare în secție, pentru a 
le asigura proprietățile

comunicări științifice 
despre acest eveniment 
istoric. (T.S.)

K CERCURI DE RA
DIO ȘI TELEGRAFIE. 
Prin grija comitetului 
U.T.C., la mina Uricani 
au luat ființă două 
cercuri de radio și tele
grafie. Cercurile funcțio
nează în cadrul . activi
tății de pregătire a tine
retului pentru apărarea 
patriei și cuprind cite 12 
cursanți. (M.B.).

H PE DIFERITE por
țiuni ale viitoarei magis
trale de gaz metan dintre

Rezultate meritorii
ilor de partid din cadrul
S.S.H. Sînt demne de 
cuvinte de laudă — ne-a 
spus tovarășul Ion Ioana, 
sculer lăcătuș, secretar 
adjunct al comitetului de 
partid —îndeosebi organi
zațiile de bază mecanic . ___ ____ ___
șef și. galvanizare, . de separate /pentru colecta- 
unde au izvorît idei pre- .- 
țioase pe linia recuperării, 
recondițipfiării și refolo- 
sirii "pieselor, a metale
lor. Aceste idei au prins

Paroșeni și Livezeni, me
nită să asigure alimenta
rea unităților industriale 
pe platforma 
lucrările sînt în plină 
desfășurare. Se execută 
concomitent lucrări de 
săpare a șanțului, de 
montare și pozare a con
ductei.

g SE POT RESPEC
TA normele de protecție 
a muncii. In 14 martie, 
I.SiT.P.M. Petroșani a 
efectuat uri control pe 
linia protecției muncii în 
sectorul V al minei Lu
peni. Pentru buna între-

Livezeni,

strungarilor, care îl uti
lizează- pentru confecțio
narea . diferitelor piese. 
Spiritul gospodăresc este 
vizibil Ia fiecare pas. Bu
năoară la intrarea în sec
ția—prelucrări mecanice 
sînt instalate containere

rea aluminiului, bronzu
lui, alamei 'și cuprului. 
Șpanul, de asemenea se 
adună separat. La sfîrși-

ținere a lucrărilor mi
niere, respectarea teh
nologiilor și a reguli
lor de siguranță în sub
teran, colectivul sectoru
lui a fost felicitat și sti
mulat cu suma de 3 700 
lei. Deci, se poate. (A.M.)

■ DILEMA. In gara 
din Petroșani există do
uă linii cu peroane a- 
menajate pe ambele 
părți, în vreme ce a 
treia, mai îndepărtată, 
are doar un peron. Pe 
bună dreptate, călătorii 
nu înțeleg de ce prime-

i
Colectivul A.U.T.L. Pe-t 

troșani a Sărbătorit zilele 
acestea ieșirea la pensie a 
unuia dintre Cei mai des- 
toinici mecanici auto, pe 
Oprea Tomescu. în cei 4! 
de ani de activitate neîn
treruptă (fără nemotivate, 
nicj o foaie de boală sau 
întîrzieri de la lucru), O- 
prea Tomescu a făcut totul 
ca „inima mașinii", moto
rul și celelalte lucrări e- 
fectuate la autobuzele tran
sportului în comun să fie 
numai de calitate. Și-a de
dicat viața muncii și for
mării unor meseriași pri-
cepuți. Pentru calitățile sale 
de OM, de * corectitudine 
exemplară, pentru anii în
delungați și rodnici, la ie
șirea 'la pensie, colectivul 
i-a" urat din inimă, ani 
mulți și sănătate. Aceleași 
urări și pentru tîmplarul 
Costache Imbir la ieșirea 
sa la pensie. (T.R.)

1

conduse de loan Spafiu, / 
Mihai Matduș, Francisc 
Șoo, Ion Zburlea, loan ■ 
Laszld, Mihăi Pîryu, Vic
tor Cucu. In 1983, la 
S.S.H. 3400 de stîlpi hi- . , 
draulici au fost confec
ționați cu piese recupe
rate și recondiționate. In 
luna februarie a.c. au fost 
confecționați 700 stîlpi 
hidraulici peste Sarcinile 
de plan. Iar colectivul își 
propune să sporească 
considerabil, chiar și la 
peste 50 la sută, procen
tul producției de stîlpi 
realizat prin recuperarea,

Rezultatele acestor preo
cupări gospodărești 
pe măsura hărniciei 
lectivului. In anul 1983, 
colectivul S.S.H. a fost 
declarat fruntaș pe în
treprindere în întrecere, recondiționarea și refolo- 
iar la . individual, locul girea pieselor și subansam- 
I pe întreprindere l-a blelor. Este un obiectiv
obținut strungarul Ni- realizabil datorită iscu-
colae Borbely. Dar la do- ■■■.., . . , . _
bîndirea acestui succes au sinței profesionale, hăr- 
contribuit din plin mun-' niciei de care dă dovadă 
citorii din formațiile colectivul S.S.H.

sînt 
co

J

le două linii au devenit... 
moarte pentru accelera
te, în vreme ce coborî- 
rea și urcarea pe sin
gurul peron al celei’ de-a 
treia creează „grămezi" 
deschise de călători, ca 
la rugby, nervi, chiar 
pierderea trenului. Dați 
cale liberă solicitărilor 
cetățenilor, dragi tovarăși 
feroviari! (I.V.)

■ SPORTIVA. S-a în
chis expoziția, amenajată 
la magazinul universal 
„Jiul11, cuprinzînd trofee 
câștigate de schiori din

la edițiile 
„Steagul 

Informăm

8-16.

Valea Jiului 
Cupei ziarului 
roșu“ la schi, 
pe cei care ni le-au resti
tuit temporar — și mul- 
țumindu-le pentru recep
tivitate — că trofeele se 
află la sediul redacției 
noastre de unde le și pot 
lua zilnic intre orele

Rubrică realizată
T. SPÂTARU
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aceas- cesele continuă și în lu- 
- na martie. Cu o zi îna- 

suplimen- inte de încheierea celei 
de a doua decade, fylu- 

| lui, de colectivul intre- sul acumulat la produc
ția fizică de cărbune ex
tras este de 5 000 de to
ne, plusuri înregistrin- 
du-se șt la. productivita
tea muncii, chiar și -în- 
condițiile creșterii sarci
nilor de plan la acest 
indicator, în comparație 
cu lunile precedente. Ast
fel numai în cărbune, 

. . , ? ' ' muncii
. . ai procesului planificată este depășită 

de producție, preocupa- cu .l012 kgțpost. „ t 
¥ ea constantă a condu- Cifrele prezentate sînt 
cerii întreprinderii, pen- - edificatoare, ele sinteti- 
tru. crearea ■ condițiilor zează eforturile ■ tuturor 
optime de lucru, puterea celor care nu precupe- 
de mobilizate,, exigența țese timp, muncă, gîndi- 
și fermitatea organizației re tehnică, .pentru a du
de partid,-sprijinul con- ce la îndeplinire cea mai 
creț și eficient acordat importantă sarcină tra
de organizațiile de sindi- sătă de conducerea parti- 
edt și V.T.C. Rodul. a- didui și statului .nostru 
cestor acțiuni, stăruitoa- — creșterea necontenită 
re și eficiente fnsem- a producției ' de cărbune 
.notele sporuri de , pro- extras pe seama spori- ■ 
ductivitate obținute de rii productivității mun- 
colectivul minei. In luna cit, în condiții de efici- . 
ianuarie cînd mina . rea- ență economică ridicată, 
lizase o producție supli- Minerii ■- mecanizatori 
mentoră de 4160 tone de din formațiile conduse de 
cărbune, . -productivitatea Mihai Bucevschi, Criștea 
muncii planificată in a- Valache sau Petru Scre- 
bdtaj a fost depășită cu deanu, din formațiile de 
aproape 2600 kglpost,: în 
cărbune s-a înregistrat 
un plus ăe 1600 kglpost, 
iar la nivelul întregii ac
tivități de aproape :250

15 000 de ton,e — : 
I ta eite cantitatea de căr

bune extrasă i ... 
tar de fa începutul ânu-

prinderii miniere Dive- 
zeni, una dintre cele mai

\ noi și mai mecanizate mi
ne din Valea Jiului. Spo
rul de producție " înregis
trat are temelii trainice: 
hotărîrea și abnegația 
oamenilor, munca plină 
de dăruire și pricepere a 
minerilorf spiritul orga
nizatoric al conducători- ■ productivitatea

precupe-

I

I

I 
I 
I
I
I

Valache sau Petru Scre-

I
I
I

I

I 
l 
i 
i 
i 
i i

. înaintări cum . sînt ‘. cele 
conduse de Mircea Se- - 
creieru, Eugen Băncea- 
nu sau Costache• Poroș- *'  

_____ _____ -r. hluc, ca să "dăm" riutâai 
kglpost. In luna, , februa- cîteva exemple, au înțe- 
rie un nou succes. Pro- Ies pe deplin' chemarea, 
ducția extrasă Lsupliinen- cu profound caracter.; pa- . 
tar se ridică .la aproape triotic, sarcina trasată de ■ 
6000 tone de cărbune, în Congresul- al XII-lea al 
aceleași condiții de spori- partidului nostru privind 
re a productivității mun
cii realizate — produc- _ ,
tivitate net superioară ° independenței e 
sarcinilor planificate. Suc- getice a țării.'

rie un nou succes. Pro-

cîștigarea cit mai grabnic 
ener-

I 
I

r

k.

întreprinderea noastră, 
deși este una dintre ce
le mai tinere întreprin
deri miniere din Valea 
Jiului, sau mai bine zis, 

că este 
ti- 

___ _____a pornit cu 
hotărîre, și mai ales cu 
mult curaj, la mecaniza
rea principalelor lucrări 
din subteran, așa cum 
ne-a indicat tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, se
cretarul genei-a! al parti
dului., Astfel, despre mi
na Livezeni putem spune 
astăzi cu mîndrie că este 
una dintre cele mai me
canizate întreprinderi 
miniere din Valea Jiu
lui. Cel mai sigur și mai 
puternic argument constă 
în producția extrasă cu 
complexe mecanizate. 
In lunile ianuarie și fe
bruarie, cînd mina a ob
ținut un plus de peste 
10 000 tone de cărbune, 
ponderea producției ob
ținute cu complexe me
canizate din totalul pro- , 
ducției realizate este de 
75,8 la sută. Aceasta nu
mai cu complexe meca
nizate, pentru că de fapt-, 
producția obținută cu

tocmai pentru
una dintre cele . mai 
nere mine,

tăiere mecanizată are o și meritul de a introdu- întreprinderii, constă în
pondere de 88,2 la sută ce și monta în timp util 
din totalul producției complexele mecanizate,
extrase în perioada a- Din această formație s-a 
~—1 ----- rmr.crcxt prin munca

desfășurată Maxim Lupu, 
Iosif Bartha, Ștefan Hum
mer, Miron Fârcaș și Ion 
CăsăndiUC. Am face o ne
dreptate, nu ar fi echita
bil să spunem că plusu
rile 'înregistrate, succe-

mintită. Vorbind de corn- remarcat prin munca 
plexele mecanizate, tre
buie să amintim neapă
rat contribuția deosebită 
â minerilor din formați
ile conduse de Petru 
Scredeanu și Mihai Bu
cevschi, care și-au înde-

MECANIZAREA
prezentul și viitorul minei

plinit prevederile ae plan 
în proporție de 149,2 la 
sută și, respectiv, 121,2 
la sută. De asemenea, e- 

", vidențiem și cu această 
ocazie activitatea deose
bită desfășurată de for
mația service, condusă de 
subinginer Ioan Kovacs, 
pentru ' intervențiile 
prompte, pentru calita
tea lucrărilor ,de. revizii 
și reparații,' pentru ac
țiunile preventive între
prinse în abatajele me- 
capizate, Membrilor ă- 
cestci formații Ie-revine

datoresc 
numai 

comple- 
Oricît 

s-ar 
un 

bine- 
să

sele obținute se 
în exclusivitate 
formațiilor de Ia 
xele mecanizate, 
de mult cărbune
tăia în abataje, fără 
flux de transport 
pus Ia punct, 
poată prelua și evacua 
fluent întreaga 
ție extrasă, ______ _
nu vor fi nici cel puțin 
la nivelul sarcinilor de 
plan. Tocmai de aceea 
una din preocupările 
noastre, ale conducerii

care

produc- 
realizările

Bilanț pozitiv la indicatorii 
economico*financiari

i . • .

■ Valoarea producției marfă vin- Cheltuielile materiale, tot la 1000
dută.și încasată a fost îndeplinită, de 
la începutul anului, în proporție de 
107,2 la sută. ■ Planul producției ne
te â fost depășit cu 17 la sută. ■ La 
1000 lei producție marfă, cheltuieli
le au fost reduse cu 48 de. lei. ■

. de lei producție marfă, au fost re- 
duse cu 24 de lei. tf Prețul de cost 
pe tona "de cărbune extras a fost cu 
23,36 lei mai mic decît sarcina de 
plan? ■ Valoarea beneficiilor reali
zate — 898000 lei.

modernizarea continuă a 
fluxului die transport ■ și 
întreținerea acestuia în 
perfectă tare de funcți
onare. Cît de importantă 
și de grea este această 
sarcină o demonstrează 
o singură cifră care re
prezintă lungimea tota
lă â fluxului general de 
transport continuu cu 
cdvor de cauciuc — 4300 
metri de bandă. Eviden
țiem și aici echipa com
plexă, specializată în 
montarea benzilor, con
dusă de maistrul prin
cipal - loan Popa,' echipă 
din care fac parte Sabin 
Munteanu, Gheorghe Fră- 
țilă și Petru Călina, ți 
echipele speciale din Ca
drul formației service, 
care întrețin fluxul . de 
benzi, echipe conduse de 
sing. Vasile Ispas și mais
trul Eugen Budoi. Aceas
ta este situația mecani
zării la mina Livezeni și 
avem convingerea că vi
itorul va fi tot al me
canizării.

Ing. Ștefan CZELLER, 
Inginer șef 

electromecanic
J

..r

di
,r

Mica 4
i

mecanizare

* O formație de _ elită 
a minei -Livezeni, for
mația condusă de Mi
hai. Bucevschi, a obți
nut în acest an o pro
ducție suplimentară de “ 
peste 6 200 tone de căr
bune. Munca le-a fost 
răsplătită. Uh miner V 
a realizat, în medie, re
tribuții cuprinse între 
280—340 lei/post (și as
ta încă din luna septem
brie a anului trecut). 
Prin urmaremunca pli
nă de abnegație și dă
ruire este recompensa
tă la adevărata ei va? 
loare. în imagine, șe
ful de brigadă împre
ună cu o parte din for
mația pe care o conduce.

Pagină realizată de 

Dorin GHEȚA 
Gheorghe SPÎNll 

Ilustrația: Pavel BEKE

Din multiplele preocu
pări' ale colectivului minei 
pentru auto’dotare și aii to- ' 
utilare, amintim doar dis- . 
pozitivul dd mică mecani
zare, dispozitivul de de- 
presat (extragere) 3 turbi- " 
ne de la angrenajele trans
portoarelor cu raclete.

Datorită acestui dispo
zitiv, realizat de echipa 
condusă de lăcătușul Ion 
Ionică, operațiunea amin
tită se face fără efort fi
zic și în timp mult mai 
scurt decît pină acum, dis
pozitivul constituind un 
sprijin eficient pentru for
mațiile de lăcătuși în in
tervenții.

V-

Perspectiva este asigurată | 
in vederea realizării sarcinilor

* ■' ■ ■ j

Pentru siguranța omului și a muncii șale
tente în semestru] I se 
va mai pune în func
țiune o nouă stație de 
mare capacitate, care va 
rezolva problema aeraju- 
lui pînă aproximativ în 
anul 2000. Evitarea acu
mulărilor de metan, des
pre periculozitatea cărora 
nu mai amintesc, fiind bi
necunoscută constituie 
o altă preocupare a co
lectivului nostru. Dintre 
măsurile luate, amintim 
dotarea tuturor sectoare
lor cu ejectoare cu jet la
minat (E.J.L.) pentru di-

Legătura indisolubilă 
care trebuie să existe în
tre activitatea productivă 
propriu-zisă și cea de 
protecție a muncii, se ma
nifestă și la mina Live- 
zeni la un nivel calitativ 
superior impus de sarci
nile de plan mereu cres- 
cînde. Una dintre cele 
mai importante preocu
pări pe linie de securitate 
minieră constă în asigura
rea unui aeraj optim. 
Pentru aceasta, pe lingă 
cele două stații principa

li le de ventilatoare exis-
S  . .. ...........

luarea acumulărilor de 
metan, peste limita admi
să, în pînză și cuiburi. De 
asemenea, avem pusă în 
funcțiune o stație telegri- 
zumetrică modernă, cu 38 
puncte de înregistrare a 
metanului constatat prin 
capetele de detecție am
plasate în subteran la ce
le mai importante locuri 
de muncă. 20 dintre aces
tea — cel mai mare nu
măr din Valea Jiului — 
sînt cu decuplare auto-, 
mată a energiei electrice

în condițiile acumulărilor 
periculoase de metan.

La toate aceste măsuri 
trebuie să amintim, fără 
a intra în detalii, acțiuni
le de instruire, pregătire 
și verificare a întregului 
personal pe linie de pro
tecție a muncii, precizînd 
că o atenție deosebită a- 
cordăm în acest sens nou, 
încadraților la întreprin
dere.

Ing. loan CIUNGAN, 
inginer șef 

cu securitatea minieră

!

Realizările'• înregistrate 
de 7 minerii Livezeniului 
de: la începutul anului, re
alizări deosebite, cum mai 
aminteam, ne-au determi
nat să căutăm răspuns la 
întrebarea — perspectiva 
este asigurată ? Răspunsul 
primit de la cadre din 
conducerea întreprinderii 
a fost simplu — Da iar 
argumentele prezentate 
sînt convingătoare. La 
sectorul II vor fi introdu
se și puse în funcțiune, în 
a doua parte a acestui an, 
două complexe mecaniza
te fabricate la I.U.M.- Pe
troșani. In trimestrul IV 
este prevăzut, de aseme
nea, să intre în funcțiune 
încă un complex meeani-' 
zat de mare înălțime în 
stratul 3. In curînd va fi 
pusă în funcțiune și o com
bină de înaintări în ■ ste-

ril, cu 1 ajutorul căreia - 
va l'i realizată magistrala 
de evacuare a sterilului, ț 
paralelă-cu actuala ma
gistrală de evacuare a căr
bunelui. In zona aferen
tă cîmpului minier Petri- 
la Sud se finalizează lu
crările de investiții pentru 
demararea execuției lucră
rilor de pregătiri, necesare 
conturării primului aba
taj din această zonă. Tot 
în cadrul lucrărilor care 
vor conduce în perspecti
vă la realizarea integra
lă și ritmică a prevederi
lor de plan, amintim și fi
nalizarea lucrărilor de la 
gulerul puțului nr. 3, care 
va asigura aprovizionarea 
operativă și ritmică a for
mațiilor de lucru cu mate
rialele necesare și un ae
raj general corespunză-

■ tor.
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DECLARAȚIA IDEOLOGiCO-PROGRAMATICĂ
adoptată de Conferința Națională 

a delegați lor la Congresul al IX^lea 
extraordinar al P.M.U.P.

VARȘOVIA 20 (Ager- 
pres). — La.Varșovia a fost 
dat publicității textul De
clarației îdeologico-progra- 
matice adoptate de Confe
rința Națională a delegați
lor la Congresul al IX-lea 
extraordinar al PMUP, a- 
nunță agenția PAP. Docu
mentul subliniază că PMUP 
este partidul clasei munci
toare poloneze, al oameni
lor muncii de la orașe și 
sate, iar ideologia sa este 
marxism-leninismul. O- 
biectivul partidului este so
cialismul, el fiind moșteni
torul tradițiilor luptei pen
tru independență naționa

■ La Moscova a avut loc semnarea acordului guver
namental româno-sovieUc, privind cooperarea și livrările 
reciproce pe termen lung în domeniul industriei de avi- 
oție. . ■

„Cupa României11, la fotbal

Rezultatele meciurile! disputate

♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Astăzi, în cadrul cupelor europene de fotbal

Dinamo București-Dinamo Minsk

in sferturile
Marți, pe terenuri neu

tre, s-au disputat trei me
ciuri din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei 
României" la fotbal, popu
lara competiție ce se des
fășoară sub egida „Dacia- 
dei" Partida Dinamo 
București — Petrolul Plo
iești a fbst amînată.

in cea mai echilibrată 
întîlnire, disputată la Al
ba Iulia în prezența unui 
număr record de 20 000 de 
spectatori, Corvinul Hu
nedoara a obținut califi
carea, după prelungiri/ în 
fața echipei Rapid, pe ca
re a învins-o. cu 3—1 (1—1). 
Fotbaliștii de la Corvinul 
au. deschis scorul prin 
Klein (min. 16), echipa 
bucureșteană egalîhd în 
minutul 32 datorită golu
lui realizat de Ion Ion. La 
sfîrșitul celor 90 de minu
te regulamentare de joc 
scorul era egal: 1—1. In 
prelungiri, echipă hunedo- 
reanZ s-a impus și a înscris 
de două ori prin Moîdovah 
(min. 97) și Stoica (min. 
108).

lă și dreptate socială, pen
tru o Polonie socialistă.

Misiunea istorică a parti
dului nostru— se releva în 
document constă în a 
sluji și a conduce clasa 
muncitoare. Obiectivele 
sale oglindesc principale
le cerințe ale oamenilor 
muncii, exprimă interesele 
poporului. Numai în ali
anță cu clasa muncitoare 
își pot realiza aspirațiile 
lor progresiste țărănimea 
și intelectualitatea.

Sarcina cea mai urgentă 
— se subliniază — o cons
tituie restabilirea echili
brului economiei și a ca-

de finală
La Sibiu, Sportul stu

dențesc a cîștigat cu 3—1 
(1—0) meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș, la capătul u- 
nui joc în care a dominat 
teritorial marcînd trei go
luri prin Iorgulescu (min. 
27), Munteanu I (min. 47) 
și Florin Grigore (mia. 87). 
Punctul echipei din Tg. 
Mureș a fost înscris, în 
minutul 69, de atacantul 
central Muntean.

In partida de la Plo
iești, Steaua a întrecut cu 
2—0 (1—0) formația F.C, 
Argeș Pitești. Echipa 
bucureșteană, cu o linie 
mediană superioară, a lan
sat numeroase acțiuni o- 
fensive, două dintre acestea 
fiind concretizate de Pet- 
cu (min. 15) și Majaru 
(min. 71).

Pentru semifinalele „Cu
pei României" s-au califi
cat echipele Steaua Bucu
rești, Corvinul Hunedoara 
și Sportul studențesc Bucu
rești.; : ’i . , ' -

(Agerpres)

ÎN t-CMie

pacității ei pentru o dez
voltare armonioasă.

In încheierea documen
tului se relevă că o ga
ranție a poziției Poloniei 
în Europa și în lume, un 
principiu de bază al poli
ticii sale îl constituie lo
cul trainic și demn în ria
dul țărilor socialiste. în
tărind prietenia șl cola
borarea cu țările socialis
te tindem în același timp 
spre relații reciproc- 
avantajoase pe bază de e- 
galitate în drepturi cu sta
tele cu sisteme sociale di
ferite. De asemenea. Po
lonia, care a trecut prin 
încercările grele ale războ
iului, se află și se va afla 
întotdeauna în primele 
rîndurl ale apărătorilor 
păcii, arată Declarația.

Miercuri, 21 martie, sînt 
programate meciurile re
tur din cadrul cupelor eu
ropene de fotbal. In Ca
pitală, pe stadionul „23 
August", cu începere de la 
ora 15,30, se dispută parti
da dintre Dinamo Bucu
rești și Dinamo Minsk. 
Așa cum se cunoaște, în 
primul joc, desfășurat cu 
două săptămîni în urmă la 
Tbilisi, scorul a fost egal, 
1—1, astfel că fotbaliștii 
români pornesc cu prima 
șansă în lupta pentru ca
lificarea în semifinale. In 
aceeași competiție, au 
întîlnirile Dinamo

T E L E X J TELEX
BUDAPESTA 20 (Ager

pres). — In ziua a doua 
a concursului internațio
nal de înot de la Buda
pesta, la care au fost pre- 
zenți sportivi și sportive 
din 10 țări, înotătorii ro
mâni au obținut noi victo
rii. Astfel, Anca Pătrășco- 
iu a terminat învingătoare 
în proba de 20 m spate, fi
ind cronometrată cu timpul 
de 2’15* *’71/100. Pe locurile 
următoare s-au olasat S.

VIND autoturism Dacia 
1300, stare perfectă. Infor
mații, strada Unirii, Bloc 5 
sc. 1, ap. 8, Petroșani. (400)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Macovei
Silvia, eliberată de Liceul 
industrial nr. 1 Petroșani. 
O declar nulă. (396)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bîrlă- 
deanu Elena, eliberată de

ANUNȚ DE

Acțiuni 
în favoarea păcii

WASHINGTON 20 (A-
gerpres). — La încheierea 
celei de-a șasea conferințe 
a scriitorilor americani și 
sovietici, de la Malibu, în 
California, într-o declara
ție adoptată se arată că 
scriitorii cqnsideră drept 
o datorie și o răspundere 
să facă tot ce le stă în 
putință pentru apărarea 
păcii și securității interna
ționale, pentru promovarea 
înțelegerii reciproce și co
operării.

★
LONDRA 20 (Agerpres). 

— In apropierea sediului 
quakerilor din Londra a 
avut loc un miting de ma
să, la care au participat ac
tiviști ai luptei pentru pa
ce și dezarmare din An
glia, reprezentanți ai or
ganizațiilor antirăzboinice, 
al diferitelor parti'de po
litice. Vorbitorii au evi
dențiat necesitatea activi
zării eforturilor în lupta 
pentru pace și dezarmare.

— A-S. Roma, Benfica 
Lisabona — Liverpool și 
Dundee United — Rapid 
Viena.

Iată și programul din 
celelalte cupe europene; 
Cupa cupelor: Manchester 
United — F.C. Barcelona, 
Aberdeen — Ujpest Dozsa,
Șahtior Donețk — F.C. Por
to, Juventus Torino — Ha- 
ka Valkeakoska; Cupă 
U.E.F.A.: Austria Viena — 
Tottenham, Sturm Graz — 
Nottingham Forest, Haj-
duk Split — Sparta Pra- 

loc ga, Spartak Moscova — 
Berlin Anderlecht.

Gerstenberger (R.D. Ger
mană) — 2T8’’l 8/100 și 
Katalin Virag (Ungaria) — 
2T9’’85/100. La rindul său, 
Gabriela Baka (România) 
a cîștigat proba de 400 m 
mixt, în 4’56”62/100, pe lo
cul secund clasîndu-se o 
altă sportivă româncă, 
Noemi Lung — 5’01”67/100. 
Proba masculină de 100 m 
fluture a revenit lui Fla
vius Vișan (România) — 
57”32/100.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Artista, dolarii 
și ardelenii; Unirea: Ca
sa visurilor; Parîngul: O 
lebădă iarna.

PETRILA: întoarcerea 
din iad.

LONE A: Yeti, omul ză
pezilor.

AN1NOASA: Combi
nația. •

VULCAN: Viață parti- 
exilară ■

URIC ANI: Idilă în mun
ții Lus Han. Ș ‘

TV ‘
15,30 Telesport — Fotbal: 

Dinamo București 

j O cerință restrictivă, impusă de condițiile 

: obiectiVe ale naturfl - r

APA POTABILA 
folosită și gospodărită judicios, 

de toți consumatorii I
Datorită perioadei îndelungate de secetă, 

lipsei de precipitații, capacitatea surselor de 
apă potabilă -— îndeosebi a sursei de la Valea 
de Pești — este foarte scăzută, situație ce im
pune distribuția apei potabile, pe perioada cit 
se menține această stare, în toate localitățile 
din Valea Jiului, cu restricție între orele 8—18 
și 22—5.

Se menționează că nivelul apei în lacul de 
acumulare este foarte scăzut și ritmul zilnic de 
scădere poate duce la oprirea furnizării apei de 
la această sursă dacă nu se aplică restricția cu
venită.

Toți consumatorii de apă potabilă, — cas
nici, instituții și întreprinderi industriale — sînt 
rugați a se adapta programului de restricție, să 
folosească și să gospodărească apa potabilă în 
mod judicios, la strictul necesar, să se evite sub 
orice formă risipa de apă.

I. C. S. Alimentara— 
Alimentație Publică Petroșani 

încadrează de urgență:

— 2 paznici -

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

— Dinamo Minsk. 
Transmisiune di
rectă de la Stadio
nul 23 August din 
Capitală.

17.20 Desene animate. 
20,00 Telejurnal (P.C.)
20,25 Actualitatea în eco

nomie.
20,40 La poarta către soa- 

re — muzică ușoară 
românească.

20,50 Fdrum politico-ide
ologic. Dialectica 
forțelor de produc
ție șl relațiilor de 
producție în etapa 
socialismului mul
tilateral dezvoltat.

21,05 Telecinemateca.
Ciclul „Mari actori". 
„Bătălia pentru Ro- 
ma“ (color). Ulti
ma parte.

22.20 Telejurnal.
— Sport.

i Duminică, doar cu 
) trei zile înainte de înce- 
1 putui primăverii astrono

mice, în munți a fost o 
autentică iarnă. Din cînd 

. în cînd, printre valurile
• de ceață și ninsoare s-a 
■ arătat un soare cu dinți.
Pentru cei ce practică 

-schiul, zăpada a fost in- 
să excelentă. Instalația 
teleschiului din Straja a 
cunoscut o solicitare re
cord, datorită tradiționa
lului concurs de schi or
ganizat de A.S. „Minerul" 
Lupeni. Au funcționat din 
plin și instalațiile de 
baby-schi din Paring. 
Puțini sînt însă cei ce 
au aflat despre punerea 
în funcțiune a tele
schiului de pe pîrtia B 
din Paring. Această ins

i I 
I

talație oferă condiții de 
practicare a schiului nu 
numai duminica, ci și în 
cursul săptămînii. Tele- 
scaunele din Paring și 
Straja au funcționat din

SOARE CU DINȚI
CRONICA MUNTELUI

WHfeummUmmmntumrmmmnmmmrwmrmmn

plin și ireproșabil, răs- 
punzînd solicitărilor de 
dimineață pînă seara, 
fără niCj 0 întrerupere. 
Formațiile „Salvamont" 
Petroșani și Lupeni au 
asigurat 
tuturor 
pîrtiilor de

supravegherea 
traseelor, a 

schi și au 

avut cîteva intervenții. 
Două tinere schioare, ca
re au suferit accidentări, 

au 
a- 
cu

din fericire ușoare, 
fost transportate cu 
chia și au primit

*

promptitudine primul a- 
jutor. Merită cuvinte de 
laudă inimoșii oameni de 
munte și pensionari mi
neri de la cabana „Stra
ja", care au depus efor
turi pentru. înlăturarea 
nămeților și bătătorirea 
pîrtiei' de schi înzăpezite.-

Un mic, dar neplăcut 
accident s-a petrecut în 
apropierea cabanei „Stra
ja". O tînără femeie, care 
s-a dezechilibrat și a că
zut lingă o cărare s-a 
sprijinit cu palftia în ză
padă și s-a tăiat într-un 
ciob de sticlă.'Rana a 
fost destul de serioasă, 
necesitînd tratament me
dical. Iată, deci, unde 
poate conduce neglijența 
unor așa-ziși „turiști", 
care nu înțeleg necesita
tea de a respecta regu
lile elementare de con
duită. Chiar și la mun
te, sticlele nu trebuie 
aruncate Ia voia întîm- 
piării !

S. VIOREL

Mica publicitate

SOȚIA, fiica, ginerele și nepoții anunță încetarea din 
viață a scumpului lor

: . B1JA DUMITRU
Inmormîntarea, azi', 21 martie 1984, orele 15 din stra

da Constructorul, bloc D/7.

Preparațîa Corcești. O de- 
clar nulă. (397)

PIERDUT foaie de par
curs seria Ap nr. 807946, 
eliberată de I.C.C.F. Ti
mișoara, Coloana 5, Uri- 
cani. O declar nulă. (398)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Arma- 
șu Petru, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(399)
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