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In spiritul Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 21-22 martie

Angajare plenară 
în toate colectivele muncitorești

Luînd în dezbatere pro
bleme de însemnătate de
osebită, din sfera vieții 
economice și social-polj- 
tice, recenta Plenară a 
CC. al P.C.R., întrunită 
sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
a adoptat o amplă -hotă- 
rîre, document progra
matic cuprinzător, care 
jalonează cu clarviziune 
activitatea organizațiilor 
de partid, a 
de muhcă. Hotărârea ac-

potențialului tehnic și 
capacităților de produc
ție existente, colectivele 

-de muncă din industrie 
și agricultură au contri-

ia iveală faptul că 
acționat ferm 
transpunerea în 
orientărilor și 
ilor tovarășului 

colectivelor Ceaușescu în
sporirii nivelului calitativ 

ționează. printr-un an- al muncii și producției, 
samblu de prevederi, realizării .< .
pentru ridicarea la cote a sartjniiOr pentru 
mai înalte a realizărilor 
astfel ca în întîmpinarea 
celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de la 23 Au
gust 1944, și a Congresu
lui al XlII-lea al parti
dului întreaga țară să se 
prezinte cu victorii mă-

rețe în toate domeniile 
de activitate.

Analiza aprofundată 
făcută de plenară asu
pra realizărilor economi- , _
ce obținute în anul 1983 buit într-o măsură spori
și pe primele două luni tă față de anii precedenți, 
ale anului în curs a scos la întărirea economică â 

i s-a patriei.
pentru Realizările anului 1983

în prezența tovarășului cipă membri ai C.C 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului conducători
Comunist Român, președin- centrale, organizații
tele Republicii / ~ / ”’’
România, vineri, 23 mar
tie, s-au deschis lucrările 
sesiunii a noua a celei de-a 
opta legislaturi a Marii 
Adunări Naționale. A.

La intrarea în rotonda 
Palatului Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost primiți 
cu vii și îndelungi aplauze.

împreună cu președin
tele Republicii Socialiste 
România, în lojile oficiale 
au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, alți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat. 
■/■- în calitate de invitați 
la lucrările sesiunii parti-

- 1- al
P.C.R. și. ai guvernului., 

de . instituții 
de 

Socialiste masă și obștești, reprezen
tanți ai vieții noastre ști
ințifice și culturale, zia
riști. : .

Au fost prezenți, de a- 
semenea,. șefi de misiuni 
diplomatice . acreditați la. 
București, precum și co
respondenți ai presei străi
ne.

Lucrările sesiunii au 
fost deschise de tovarășul 
Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Națio- - 
nale.

Cei prezenți în sală 
păstrat un moment de 
culegere în memoria’ 
putaților Iosif Kovacs 
Vasile Sechel. care au 
cetat din viață în perioada 
care a trecut de la prece- : 

’ denta sesiune.

au 
re- 
de-

Și 
în-

viață a și a;G aGesțui început de 
indicați- an însumează și eforturi-
Nicolae je colectivelor din Valea

Jiului, îndeosebi ale mi
nerilor, preparatorilor.

vederea

. cadrelor de cercetători,
cu prioritate constructori de utilaje 

și instalații miniere ca
re răspund cu un pro
nunțat spirit patriotic sar
cinii de a asigura crește
rea producției de cărbu
ne. Pentru colectivele mi
nelor Petrila, Vulcan, U-

ex
port, creșterii productivi
tății muncii și economisi
rii în mâi mare măsură 
a resurselor materiale. 
Situînd cu prioritate în 
atenție folosirea cu ma- ___
ximum de randament a (Continuare în pag. a 2-a)_____ _______ 7

Pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni — adoptată 
în unanimitate de depută
ții M.A.N. — sînt înscrise 
următoarele :

1. Program privind creș
terea mai accentuată a
productivității muncii și 
perfecționarea organizării 
și normării muncii în pe
rioada 19'83—1985 si pînă 
în 1990. ; //. ,j

2,. Program privind îm
bunătățirea nivelului teh
nic și calitativ âl produse
lor, reducerea / consumuri
lor de materii: prime, \ de 
combustibili și energie și

, valorificarea superioară a 
materiilor prime și mate
rialelor în perioada 1983 
—1985 și pînă în 1990.

3. Proiect de lege cu 
privire la regimul de na- 

■ . ~ ț____
(Continuare in pag a 4-a)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■
II O T Ă II î II 1/1

plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 

antifascistă și antiimperialistă

Coniponenții echipei 
de lăcătuși a sectorului 
V general de Ia Î.M. U- 
ricani,: condusă de Ște-: 
fan Layter, lucrează cu 
bune rezultate la între
ținerea și revizia insta
lațiilor. In imagine, o 
parte a echipei amintite.

La LM. Bârbăteni

elemÎHefi(;CiĂ€a\

... '<

» W', \ ,
i ''y s - y j .. ■>...

tru. Astăzi ne vom refe
ri la un indicator deose
bit de important, calita
tea cărbunelui care a

te de colectivul minei, 
pentru neîncadrarea la 
indicatorul de calitate, în 
normele de centișă stabi
lite. Pe luna ianuarie, 
penalizările s-au ridicat 
la aproape 4400 de tone, 
iar în februarie la 1500 
de tone. De fapt,,în luna 
februarie, așa cum o 
demonstrează reducerea 
penalizării față de luna 
ianuarie, conținutul de 
cenușă este mai scăzut, 

brut extras mina Bărbă- chiar dacă nu s-a înca-
teni raporta un plus- de drat în norma admisă, ce-

. 400 de tone. Acest plus . ea ce reprezintă un pas 
este departe de a ' ' ' .

trecute ale ziarului nos- pensa penalizările suferi- tățirii calității.
k;

La in»pnnaeiva mi- contribuit Ia rîndul său
nieră Bărbăteni minusul la nerealizările de plan,
acumulat de la începutul chiar dacă pe primele

Reporter în post fix
anului depășește 4000 de două luni ale anului la 
tone de cărbune cocsjfi- 
cabil. Despre cauzele ca
re au condus la această 
însemnată restanță am 
mâi scris în numerele

producția de cărbune

Dar iată cîteva din 
/cauzele care au condus la 
această situație nedori
tă, la neîncâdrarea în indi
catorul de calitate, in 
norma de cenușă admi
să L'a sectorul I ■ produc
ția preluată de Ia lucră
rile de pregătiri, care 
străbat o zonă foarte tec- 
tonizată, este deversată 
pe banda fluxului prin
cipal de transport și, 
prin urmare, cele două 
fluturi nu pot fi separa
te. în stratul 3 din blocu
rile VII, VIII ’și IX, căr
bunele este deosebit de 
friabil; predomiriînd, în 
urma tăierii cărbunelui, 
chiar și cu ciocanul de 
abataj, clasa granulome-

Gheorghe SPlNU
corn- înainte pe calea îmbună-

(Continuare in pag. a 2-a)

(In pagina a 3-a)

Sub conducereai ______________
i întîiului Președinte al țării

;Un deceniu de mărețe ctitorii
al unității de gîndși faptă

ț Sărbătorim î 
< zece ani de la al 
> întîiului Președinte 
ț țării. Sărbătorim 
i cest prilej Eroul 
/ prezent revoluție 
V tovarășul 
| Ceaușescu, secretarul ge

neral al partidului, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, pe cel 
ce ne-a unit energiile în- 

, tru realizarea socialis- 
1 inului și comunismului pe 
4 pămintul patriei. Simbo- 
’ lizînd unitatea noastră 

de gînd și faptă în jurul 
partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu repre
zintă o proeminentă per
sonalitate a istoriei noas
tre, un mare. om politie 
al cărui nume este invo
cat cu respect pe toate 
meridianele planetei pen
tru contribuția sa ex-

în curînd cepțională. la abordarea și 
alegerea 

al
cu a- 
acestui 

prezent revoluționar, pe
I N i c o 1 a e

soluționarea marilor prt>- 
bleme cu care se con
fruntă omenirea.

Pentru noi. construc
torii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întruchipează 
totodată arhitectul lucid 
al devenirii comuniste 
a României. în cei mai 
bine de 30 de ani de cînd 
muncesc pe șantierele ță- 1 
rii, împreună cu ceilalți 
constructori ne-am adus 
contribuția la înflorirea 
urbanistică a mai mul
tor localități din țară.

Ilie CATltlNA, ț
maistru constructor ț

principal, brigada nr. 2 j
Petrila a Iilrep- t

antrepriză construcții ’
Valea Jiului / J

(Continuare în pag. a 2-a)

Revoluționarea invățămîntului 
potrivit cerințelor producției
însuși procesul de mo- o pregătire temeinică 

i mineritului • tinerei generații pentru 
din Valea Jiului, inițiat contribui eficient cu ela- 
de tovarășul

ț dernizare a

j £■
ț Ceaușescu, secretarul ge-
i neral: al partidului,
/ liza.t în cadrul ■ vi?
> întreprinse

, ana-
. _  ,_____ vizitelor
1 întreprinse în .munici- 

■ i piui nostru, a determinat
i concentrarea tutun
> forturilor educativi

l temeinică pregătire știin
țifică si nractică a elevi-

a 
a

Nicolae nul specific tinereții, la 
a 

mul-
- pe

concentrarea tuturor
..___ ____ ........ ,.e
liceul nostru pentru

din 
o

țifică și practică ă elevi
lor. învățămîntul roinâ- 
nesc a fost revoluționat 
prin gîndirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pri- 
mul Președinte al țării, 
ales prin ,voința întregii 
națiuni în martie 1974, 
care a subliniat că nu
mai printr-o integrare 
armonioasă a învățămîn- 
tuiui cu producția și cer

c

•!

opera de construire 
societății socialiste 
tilateral dezvoltate 
pămîntul patriei.

Pentru liceul nostru, , ț 
în care învață peste 2500 ,
de elevi, esența procesu- i 
lui instructiv-educativ, ) I 
desfășurat în laboratoare, I j 
ateliere-școală și în mi- J ’ 
nerit, o constituie forma-I ț 
rea minerului-tehnician/ ț 
capabil să stăpînească u-1 
tilajele de mare tehnici- ’ 
tate din minerit. Minerul ț ,J 
Ing. Severian GROZA, j 

directorul Liceului.
industrial minier din 

Petroșani
I

— L* -^1 >-ci - ------------- --------- ------ -  ------
cetarea se poate realiza (Continuare in pag. o 2-a) ț
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I Orientarea școlară și profesională 
a elevilor din clasa a VIII-a

"X Sub conducerea intîiului Președinte al țării

Un deceniu de mărețe ctitorii

,1

i

O componentă importantă a procesului instruc- 
tiv-educativ o constituie orientarea școlară și pro
fesională a elevilor, care se desfășoară, potrivit prin
cipiilor didactice, încă din învățămîntul preșcolar 
și primar, apoi continuă, mai pregnant, în clasele 
terminale ale gimnaziului. La sfîrșitul acestei săptă
mîni are loc o importantă acțiune destinată orien
tării școlare și profesionale, despre care ne-a infor
mat prof. Vasile Bîcoi, inspector școlar.

— In clasele a VIII-a 
din școlile generale din 
Valea Jiului sînt peste 
2800 de viitori absolvenți. 
Cunoașterea preferințe
lor lor a constituit un 
obiectiv permanent pen
tru profesorii diriginți 
care, cu tact și răbdare, 
au îndrumat elevii către 
profilele pentru care do-» 
vede.se înclinații. In a- 
ceastă acțiune s-a cola
borat îndeaproape cu 
familiile, fiind organiza
te, îndeosebi în acest tri
mestru școlar, discuții cu 
elevii și părinții cărora 
le-a fost prezentat nece
sarul de forță de muncă, 
rețeaua școlară din Va
lea Jiului și județ, dar și 
proiectul planului 
școlarizare pentru 
viitor. Mîine această 
țiune de orientare

ac- 
a 

ai

de 
anul 

ac- 
intră

într-o etapă de finalizare.
— Cum este concepu

tă și ce scop are ?
.— Scopul acestei 

țiuni de preînscriere 
viitorilor absolvenți
clasei a VIII-a în prima 
treaptă de liceu este ace
la de a oferi, atît copi
ilor cît și părinților, pri
lejul de vizitare a lice
elor spre care s-au orien
tat, de cunoaștere a ba
zei didactico-materiale, a 
posibilităților de pregăti
re. Elevii din clasa 
VIII-a au completat 
fișă, semnată și de 
rinți, care va fi depusă 
duminică, la liceul pen
tru care au optat. Elevii 
și părinții vizitează lice
ele, se 
fesorii. 
se știe 
III al

a 
o 

pă-

Concursul pe

întîlnesc cu pro- 
Este important să 
că in trimestrul 
anului de învăță-

meserii al

mint, in licee se vor 
ganiza consultații — 
afara celor din școlile 
nerale — la obiectele la 
care se vor susține probe 
de verificare.

— Ce semnificații are 
preînscrierea elevilor ?
— Semnificația acestei 

acțiuni de preînscriere, 
începută în anul școlar 
1981—1982 și extinsă la 
nivelul întregii țări, du
pă schimbul de experien
ță desfășurat anul 
cut la Deva, este de 
noaștere științifică a 
țiunilor elevilor și, 
ventual, de orientare, 
influențare a lor. Aceste 
opțiuni nu sînt definitive 
pentru toți copiii, vor 
mai avea loc schimbări, 
dar - neesențiale. Este im
portant de știut că pre
înscrierea 
înscrierea 
care se va desfășura 
perioada 19—26 
Pentru viitorii 
venți ai claselor a X-a o 
asemenea acțiune se va 
desfășura în trimestrul 
III al anului școlar.

Tiberiu SPĂTARU

ge-

tre- 
cu- 
op- 

e- 
de

nu înlocuiește 
propriu-zisă, 

în 
iunie, 
absol-

elevilor
pen-Verificări exigente și revelatoare 

tru caracterul practic al învățămîntului 
liceal, concursul pe meserii al elevilor, a 
ajuns în faza județeană a cărei ediție 
din acest an școlar se desfășoară azi 
și duminică. Este o manifestare stimula
tivă, deosebit de elocventă pentru cali
tatea cunoștințelor teoretice însușite de 
elevi, dar și pentru formarea deprinde
rilor practice de a efectua diversele o- 
perații necesare meseriei în care se 
pregătesc. La Liceul industrial din Pe- 

: troșani va avea loc concursul pe mese- 
I rii în profilul minier, în prima zi des-

I
1

fășurîndu-se proba practică (în atelie- 
rul-școală și la I.M. Dîlja), iar în cea 
de-a doua fiind proba teoretică. La con
curs participă 32 de elevi, cite unul în 
meserie, din liceele industriale din 
Vulcan, Lupeni, Brad și Petroșani, în- 
treeîndu-și cunoștințele, priceperile și 
deprinderile în profilele și meseriile: 
mine (clasele IX—XII), mecanic mașini 
și utilaj minier (clasele XI—XII și școa
la profesională), electricieni de mină 
(clasele XI—XII), electromecanici (școa
la profesională).

Foto: N. MANOLESCU

J

Astăzi, la complexul sportiv „Jiul Petroșani

cenaclului

sediul administrativ al 
minei Bărbăteni. (Gh. S.)

Astăzi, începînd de la 
ora 14, iubitorii poeziei și 
muzicii tinere, ai „întîm- 
plărilor" puse la cale cu 
mult har de poetul Adrian 
Păunescu, redactor șef al 
revistei „Flacăra", sînt 
invitați în tribunele com
plexului sportiv „Jiul" din 
reședința noastră de mu-

Spectacolul 
„Flacăra"
nicipiu. Cenaclul „Flacă
ra" nu mai are nevoie de 
prezentare, dialogul artis
tic al membrilor săi cu 
minerii, cu ceilalți oameni 
ai muncii din Valea căr
bunelui se constituie deja 
într-o permanență fertilă 
pentru viața noastră spiri
tuală. (V. Ion)

un fond social de peste 
9 milioane lej și are filia
le ale pensionarilor 
Lupeni, Vulcan, Lonea 
Aninoasa. (V.S.)

la
Și

(Urtnare din pag. I'

Nu există colțișor din pă- 
mîntul 
care să 
ales în 
patosul 
tructive. în toate județele 
țării au apărut pe 
unde altădată nu se 
nimic, noi și 
unități industriale, 
mărate cartiere de 
țe moderne, școli, 
și policlinici, case 
tură, creșe pentru cei mici, 
în toate domeniile vieții 
economico-sociale, Ia tot 
pasul pot fi zărite dovezi 
grăitoare ale transformă
rilor înnoitoare al cărui 
arhitect este marele și în- 
flăcăratul patriot revolu
ționar preocupat stator-

străbun al patriei 
nu fi cunoscut, mai 
ultimii zece ani, 

_ activității cons-

locuri 
afla 

grandioase 
nenu- 

locuin- 
spitale 

de cul-

de gind și faptă 
nic de bunăstarea materia
lă și spirituală a poporului.

Aducîndu-i omagiul nos
tru fierbinte din adîncul 
inimii, alături de toți ce
tățenii țării, ne exprimăm 
și noi, constructorii, vi
brantele sentimente de
prețuire și devotament față 
de partid, față de cel mai 
iubit fiu al patriei, tovară
șul Nicolae Ccaușescu. A- 
cestui vibrant gînd de o- 
magiere îi alăturăm totoda
tă, hotărîrea noastră de 
nestrămutat de a munci 
mai bine, mai cu spor, 
pentru a contribui Ia în
făptuirea grandiosului pro
iect comunist pe pămîsrtul 
străbun al patriei sub 
conducerea înțeleaptă și 
clarvăzătoare a ctitorului 
României socialiste.

Revoluționarei 
învățămîntului 

(Urmare din pagina 1)

este, așa cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
un muncitor cu înaltă ca
lificare. în acest scop 
sînt formați elevii noștri 
care, odată cu însușirea 
cunoștințelor de specialita
te în meseriile alese, par
ticipă efectiv, în ateliere, 
la realizarea unor piese 
necesare, utilajelor din mi
neritul Văii Jiului. Numai 
în această concepție de în
țelegere și de implicare 
deplină în realitatea eco
nomică, procesul instruc- 
tiv-educativ din liceul nos
tru răspunde înaltelor co
mandamente sociale și e- 
conomice atît de clar for
mulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Angajare plenară In toate colectivele muncitorești
(Urmare din pag. I)

Cu multă dexteritate 
operatoarele de la cen
trala telefonică a Ofi
ciului P.T.T.R. Lupeni 
stabilesc legăturile so
licitate de către abo
nați, în timp scurt, cu 
cele mai îndepărtate 
colțuri ale țării.

ricani, Livezenî și altele, 
1983 a însemnat anul unor 
preocupări susținute, con
sacrate soluționării pro
blemelor legate de dezvol
tarea capacităților de 
ducție, modernizarea 
tracției pe orizontală 
verticală, extinderea 
nologiilor avansate și 
fecționarea cadrelor, 
la data actuală, mineritul 
Văii Jiului deține și 
portante resurse 
cient valorificate, 
prisma exigențelor 
te, de a întîmpina 
mai bune realizări 
le evenimente ale anului 
1984,. colectivele minelor 
Lupeni, Bărbăteni, Lonea, 
și Aninoasa, cel al carie
rei Cîmpu lui Neag își re
găsesc îndatorirea de a 
acționa mai ferm jjentru 
ereșterea producției fizice, 
și îndeplinirea planului, 
pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui extras, 
în cadrul acestor unități 
au fost create condiții pen
tru realizări mult mai 
mari și revine ca o înda
torire prioritară a organi
zațiilor de partid, a orga-

pro- 
ex- 

și 
teh- 
per- 
Dar,

im- 
insufi- 

Prin 
trasa- 

cu cele 
măreț e-

nelor colective de condu
cere să militeze pentru 
imprimarea unui ritm de 
lucru corespunzător la 
toate locurile de muncă, 
să promoveze exigența fa
ță de toate cadrele în ceea 
ce privește îndeplinirea e- 
xemplară a normelor de 
producție și atribuțiilor 
politice și profesionale. A- 
ceastă referire se impune 
întrucît sînt încă 
și chiar sectoare 

beneficiază do condi- 
necesare, obțin reali- 
inegale de la o zi la 
și sînt situate sub po- 

denotă 
preocupări, 

în 
problemelor

brigăzi 
care,

deși 
țiile 
zări 
alta 
sibilități, fapt ce 
scăderea unor 
o insuficientă angajare 
soluționarea 
mai dificile, lipsă de fer
mitate în urmărirea înde- 
pli'nirii propriilor măsuri.

Anul 1984 trebuie să 
constituie prilejul unei 
ample mobilizări a tuturor 
celorlalte colective de 
muncă din Valea Jiului. 
Municipiul nostru are sar
cini deosebite în domeniul 
construcțiilor de mașini, 
utilaje și Instalații minie
re, în. investițiile industria
le precum și în amplele

• 
lucrări de modernizare e- 
dilitar-urbanistică a loca
lităților. A fost intensificat 
ritmul pe șantierele de 
construcții și de acum tre
buie folosite toate posibi
litățile pentru urgentarea 
lucrărilor de construcții, 
îndeosebi ale celor care 
vor contura centrele civi
ce ale localităților.

Întîmpinarea - cu succese 
de seamă a evenimentelor 
politice din acest an cons
tituie o înaltă îndatorire 
patriotică ce revine tutu
ror organizațiilor de 
partid și colectivelor de 
muncă. Acest deziderat, 
impune ca la toate locurile 
de muncă să se răspurțdă 
cu fermitate, dăruire pro
fesională și spirit revolu
ționar pentru țpalizarea 
și depășirea sarcinilor de 
plan, astfel ca Valea Jiu
lui să se situeze printre 
centrele muncitorești de 
bază ale țării, care întîm- 
pină sărbătoarea eliberă
rii patriei și cel de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului cu succese pe măsu
ra condițiilor create, a 
bogatelor sale tradiții mun
citorești, revoluționare.

(Urinare di» pag. I)

trică 0—10 mm, în pro
porție de 65 la sută, ce
ea ce creează- mari difi
cultăți în alegerea steri
lului direct la locul de 
muncă. în luna ianuarie 
eîteva lucrări de pregă
tiri, care pînă la urmă 
au fost abandonate, deși 
inițial au fost executate 
în cărbune, ulterior, prin 
neconfirmarea stratului, 
au înaintat cu mai mult 
de jumătate din profil în 
steril, steril care, de ase
menea, a fost deversat 
pe fluxul general de e- 
vacuare a cărbunelui. A- 
cestea sînt eîteva dintre

CALITATEA CĂRBUNELUI

II
I
a

l

■ REZULTATE 
MARCABILE. Casa 
ajutor reciproc a pensio
narilor din Petroșani are 
rezultate remarcabile în 
activitatea sa de sprijin 
și întrajutorare. Numai 
în anul 1983, au fost a- 
cordate împrumuturi 
valoare totală de 
9,4 milioane lei. în pre
zent C.A.R. dispune de

în 
peste

eiS TRANSPORT, 
propunere făcută în adu
narea reprezentanților oa
menilor muncii, din luna 
februarie, a fost reținută 
și transpusă în practică 
de conducerea I.M. Băr
băteni. Din oră în oră, o 
mașină stă la dispoziția 
celor care vor să ajăngă 
din șoseaua principală 
(Petroșani — Uricani) la

■ ASTAZI, pe pîrtiile 
de schi din Paring se va 
desfășura cea de-a Il-a 
ediție a concursului de 
schi dotat cu „Cupa Pro
iectantului". Sînt invitați 
să participe toți cei ce 
îndrăgesc și practică 
schiul, indiferent de vîrs- 
tă. (V.S.)

MÎINE, așa cum am 
mai anunțat, tot în ma
sivul Paring se va des
fășura o altă competiție

cauzele care au deter
minat creșterea procen
tului de ceunșă și care, 
implicit, au condus la 
neîncadraiea în indica
torul de calitate și 
penalizările de care 
mințeam.

De la inginerul 
Vitan, șeful biroului 
gramare 
producției, 
preocupările 
de conducere al 
Bărbăteni, pentru 
cerea conținutului 
cenușă, acțiunile 
prinse sau care vor urma 

L să fie întreprinse, pentru

la 
a-

Ivan 
pro- 

și urmărirea 
am aflat și 

colectivului 
minei 
redu- 

de 
între-

încadrarea în indicato
rul de calitate. O primă 
acțiune întreprinsă • —
adaptarea monografiilor 
de armare de la lucrările 
de pregătire, la condițiile 
geo-tectonice de zăcă- 
mînt. Mai exact, galeriile 
de cap ale abatajelor 
frontale pe ultimii 100 m 
(pînă a da în felie) sînt 
executate numai pe strat, 
fără a tăia sterilul din 
vatră sau tavan, susține
rea făcîndu-se în 
exact la grosimea 
nelui.

în zona stratelor 
9 și 13, la punctele

lemn 
cărbu-

5, 8— 
de

deversare a transportoa
relor cu raclete, pe fluxul 
general de transport cu 
benzi, atunci cînd se tra
versează zone de falii 
prin adaptările făcute, 
masa sterilă excavată va 
fi încărcată direct în va- 
goneți. La aceste acțiuni 
se adaugă și măsurile de 
zi cu zi, privind intensi
ficarea alegerii sterilului 
direct la fronturile de 
lucru și a claubajului pe 
fluxul principal de 
port și altele.

Prin toate aceste 
surj colectivul 
Bărbăteni speră 
îmbunătățire cît 
grabnică a calității 
bunelui extras.

trans

mă- 
minei 
într-o

mai 
căr-

are interes — cupa 
L. „Telescaun Pa
rare a ajuns la a 
ediție și se bucură 
largă popularitate.

altoi. Bunii gospodari pre
gătesc de pe acum vi
itoarele ronduri de flori! 
(V.S.)

■ BUNI GOSPODARI. 
Din proprie inițiativă, u- 
nii locatari ai blocurilor 
din cartierul Aeroport — 
Petroșani au început a- 
menajarea spațiilor verzi. 
Bunăoară, în fața blocu
lui 22 de pe strada Inde
pendenței au fost plantați 
peste 50 de trandafiri

■ MUNCĂ PATRIOTI
CA. Tinerii din organiza
ția U.T.C. nr. 8 B de la 
I.M. Lonea au întreprins' 
în săptămîna trecută o 
acțiune de muncă patrio
tică pentru amenajarea 
platformei din jurul a- 
telierului mecanic și pen
tru descongestionarea 
incintei de fierul vechi. 
Au fost strînse și încăr- 

5cate în vagoane peste

tone de fier vechi. Prin
tre cei care s-au remar
cat în această acțiune se 
numără Adrian Muntea- 
nu, Lidia Marc, Elena 
Stan, Gheorghe Hogman, 
loan Dioane și alții. Ac
țiuni de acest fel vor fi 
întreprinse și la sfîrșitul 
acestei săptămîni. (G.B.)

Rubrică realizată de 
V. STRĂUȚ
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HOTĂRIBEA
plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

privind cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă

Anul acesta, la 23 August, se împlinesc 
40 de ani de la revoluția de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă — 
actul energic de voință al întregii noas
tre națiuni, strălucită afirmare a hotărî- 
rii poporului român de a zdrobi orice 
dominație străină, de a fi liber și deplin 
stăpîn în țara sa, de a-și hotărî singur 
destinele.

Măreața victorie din august 1944 a 
deschis o nouă eră în istoria multimile
nară a poporului nostru. Răstumînd dic
tatura militaro-fascistă, România s-a ală
turat cu întregul său potențial economic 
și militar Uniunii Sovietice, celorlalte 
forțe ale coaliției antihitleriste, luptînd 
cu eroism și dînd grele jertfe pentru e- 
liberarea deplină a patriei de trupele hi- 
tleriste și, apoi, pentru eliberarea Unga
riei și Cehoslovaciei, pînă la victoria de
plină asupra Germaniei fasciste. Acțio- 
nînd cu întreaga sa forță pentru zdrobi
rea mașinii de război hitleriste, poporul 
nostru și-a afirmat, încă o dată, cu stră
lucire, glorioasele sale tradiții de ' luptă 
pentru scuturarea jugului dominației 
străine, pentru dezvoltarea liberă și su
verană, împotriva forțelor asupritoare, a 
politicii de înrobire a popoarelor.

Revoluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă a des
chis calea instaurării puterii democrat 
populare, a victoriei revoluției socialiste 
și trecerii la construcția socialismului, a 
asigurat condițiile necesare marilor trans
formări revoluționare petrecute în aceste 
patru decenii in societatea românească.

La cea de-a 40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, poporul ro
mân se prezintă cu victorii istorice în 
toate domeniile de activitate. Dintr-o țară 
agrară slab dezvoltată, România s-a trans
format înțr-Un stat industrial-agrar cu o 
industrie puternică, modernă, cu o agri
cultură socialistă în plin progres, cu uri 
nivel de viață materială și spirituală în 
continuă creștere.

Un loc de importanță hotărîtoare în 
această epocă istorică îl ocupă etapa i- 
naugurată de Congresul al IX-Iea al 
partidului — cea maj bogată în înfăptuiri 
din întreaga istorie a țării noastre. Toate 
marile realizări petreute în această pe
rioadă sîrit indisolubil legate de numele 
și activitatea tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care conduce cu 
strălucire destinele patriei, ale poporului 
român pe calea socialismului și comunis
mului, a bunăstării și păcii. Ideile și o- 
rientărîle de o inestimabilă valoare teo
retică și practică ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu și-au găsit o 
strălucită materializare în mărețele vic
torii obținute în toate domeniile cons
trucției socialiste din patria noastră.

In această perioadă de adinei transfor
mări revoluționare. Partidul Comunist 
Român, a desfășurat o intensă activitate 
pentru organizarea și unirea forțelor 
întregii națiuni în vederea înfăptuirii ne
abătute a politicii de industrializare so
cialistă ca bază a progresului economic și 
social ai societății socialiste românești, a 
întăririi independenței și suveranității na
ționale — ă dezvoltării agriculturii pe 
temelii noi, socialiste, a înfloririi științei, 
artei Și culturii, asigurînd lichidarea în- 
tr-un termen istoric scurt a rămînerii în 
urmă moștenite din trecut, ridicarea eco
nomică și socială a tuturor zonelor pa
triei, înflorirea multilaterală a orașelor 
și satelor țării. Sporirea considerabilă a 
forței economice a României in anii cons
trucției socialiste este grăitor ilustrată de 
creșterea producției industriale în această 
perioadă de 53 de ori, a producției agrico
le de aproape 3 ori, a venitului național 
de 16 ori.

Ca urinare a politicii externe juste, a 
inițiativelor și acțiunilor sale consacrate 
păcii, destinderii și colaborării internațio
nale, a participării active la soluționarea 
constructivă a marilor probleme ale epo
cii noastre, România și-a cucerit un me
ritat prestigiu pe arena mondială, a do- 
bîndit nenumărațl prieteni pe toate me
ridianele lumii.

Toate realizările istorice dobîndite în

acești 40 de ani sînt rodul înfăptuirii ne
abătute de către întregul popor a politicii 
științifice a Partidului Comunist Român
— centrul vital și conștiința întregii na
țiuni — care aplică în mod creator prin
cipiile fundamentale ale socialismului la 
realitățile României, ale epocii în care 
trăim.

Marea sărbătoare națională de la 23 
August găsește poporul român în plin a- 
vînt creator, angajat cu toate forțele și 
puterea de creație — strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu — în realiza
rea politicii interne și externe a partidu
lui și statului, în înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor și obiectivelor stabilite de Con- 

- greșul ăl XII-lea și de Conferința Națio
nală ale partidului privind dezvoltareâ e- 
conomico-socială a țarii îh actuala etapă, 
realizarea unei noi calități a muncii și 
vieții întregului popor.

Avînd în vedere marea însemnătate a 
revoluției de eliberare socială și națională 
de la 23 August •— șl adresînd întregului 
nostru partid și popor chemarea de a fa
ce totul pentru a întîmpina cea de-a 40-a 
aniversare a acestui glorios eveniment 
din istoria noastră națională cu noi și 
mari înfăptuiri în toate domeniile de 
activitate — Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român

. HOTĂRĂȘTE:
Aniversarea zilei de 23 August — marea 

sărbătoare națională a poporului român
— va fi marcată, în întreaga țară, prin 
desfășurarea de ample acțiuni politice și 
organizatorice pentru realizarea în cele 
maj bune condiții a planului de dezvol
tare economico-socială a țării pe anul 
1984 și pe întregul cincinal, a prevederi
lor Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

Totodată, măreața aniversare va fi mar
cată și prin intensificarea muncii ideolo
gice și cultural-educative de masă, care 
să pună puternic în lumină însemnătatea 
istorică a revoluției de eliberare socială 
și națională, profundele transformări re
voluționare petrecute în viața societății 
în cei 40 de ani care au trecut de . la 
Eliberarea patriei, perspectivele luminoase 
de progres și bunăstare pe care istorica 
victorie din august le-a deschis întregii 
noastre națiuni. Toate aceste acțiuni vor 
trebui să ducă Ia mobilizarea și mai pu
ternică a forțelor și energiilor poporului 
nostru în vederea întâmpinării și sărbă
toririi-zilei de 23 August'cu noi și tot 
mai mari succese în toate domeniile de 
activitate, în toate sectoarele construcției 
socialiste din patria noastră..

In acest scop, în industrie, construcții, 
transporturi, organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, organele de 
conducere colectivă vor pune în centrul 
activității lor desfășurarea largă a între
cerii pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a prevederilor planului de 
stat pe anul 1984 și pe întregul cincinal, 
ridicarea pe un Plan superior a întregii 
activități economice, valorificarea cu efi
ciență maximă a tuturor resurselor ma
teriale și umane ale țării. în spiritul ho- 
țărîrilor și al programelor speciale pe 
care le avem, trebuie să asigurăm în fie
care întreprindere și Ia fiecare loc de 
muncă folosirea deplină a capacităților 
de producție, a mașinilor, instalațiilor și 
utilajelor, valorificarea cu randament ma
xim a materiilor prime, materialelor și 
energiei, ridicarea nivelului tehnic și a 
calității produselor, creșterea puternică a 
productivității muncii și eficienței în în
treaga activitate, aplicarea fermă a prin
cipiilor autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești în întreaga economie !

O atenție prioritară trebuie acordată 
realizărilor privind dezvoltarea mai 
rapidă a bazei energetice și de materii 
prime, înfăptuirii întocmai și Intr-un 
timp cît mai scurt a tuturor obiectivelor 
stabilite de Conferința Națională privind 
asigurarea, în acest deceniu, a indepen
denței energetice a României.

în agricultură trebuie să se asigure 
mobilizarea largă a oamenilor muncii de 
la sate în vederea înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a tuturor lucrărilor agricole 
din acest an, a obținerii la toate cultu

rile a unor producții record, a îmbunătă
țirii radicale a activității din zootehnie, 
asigurînd, pe această bază, o bună apro
vizionare a populației cu produse agro- 
alimentare și a industriei cu materii pri
me agricole. Este necesar să se facă totul 
pentru înfăptuirea fermă în viață a pre
vederilor Programului național de. creș
tere a potențialului productiv al pămîn- 
tului, pentru mai buna organizare și fo
losire a tuturor suprafețelor agricole, pen
tru irigarea a circa 60 la sută din supra
fața arabilă, înfăptuirea unor vaste lu
crări de desecare și de combatere a ero
ziunii solului. Anul marii noastre sărbă
tori să fie, pentru întreaga agricultură, 
anul desfășurării largi a noii revoluții a- 
grare în România !

In toate domeniile de activitate trebuie 
să folosim tot mai eficient sistemul larg 
democratic existent în patria noastră care 
asigură înfăptuirea efectivă în viață a 
principiului conducerii societății prin popor 
și pentru popor, să punem tot mai deplin 
în valoare inițiativa, experiența și spiri
tul gospodăresc al maselor populare în în
făptuirea Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate !

în întîmpinarea măreței sărbători, or
ganele și organizațiile de partid, organiza
țiile de masă și obștești vor desfășura o 
amplă muncă politico-ideologică și cultu- 
ral-educativă de masă, largi acțiuni con
sacrate explicării aprofundate a semnifi
cației istorice a revoluției de eliberare so
cială și națională, subliniindu-se însemnă
tatea transformărilor radicale din viața 
economică, socială și politică a țării, a 
victoriei depline a socialismului pe pă- 
mîntul patriei.

în întreprinderi, instituții, la orașe și 
sate se vor organiza simpozioane, expu
neri, consfătuiri, dezbateri, întâlniri cu 
categorii largi de oameni ai muncii, alte 
manifestări politico-educative avînd ca 
temă drumul parcurs de țara noastră 
în procesul revoluției și construcției so
cialiste. La reședințele de județ, în orașe 
și comune vor fi organizate adunări fes
tive în cadrul cărora vor fi evocate im
portanța istorică a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și anti
imperialistă, victoriile obținute de popo
rul nostru în construcția socialistă.

Se vor organiza, de asemenea, expoziții 
documentare jubiliare care vor înfățișa 
realizările obținute în dezvoltarea econo
mico-socială a patriei în cei 40 de ani de 
la eliberare.

Consiliul Culturii și Educației Socialis
te, comitetele județene de educație șl 
cultură socialistă vor lua măsuri și vor 
asigura ca muzeele, bibliotecile, casele de 
cultură, cluburile, căminele culturale și 
alte așezăminte de educație și cultură șă 
organizeze și să desfășoare, în această pe- . 
rioadă, largi acțiuni și manifestări politi
co-educative consacrate evenimentului a- 
niversat. Se vor organiza expoziții de 
carte, se va asigura apariția unor noi 
lucrări de istorie, social-politice, beletris
tice dedicate celei de-a 40-a aniversări a 
zilei de 23 August. In rețeaua cinemato
grafică vor fi prezentate cele mai valo
roase filme artistice românești inspirate 
din epopeea revoluției și construcției so
cialiste; de asemenea, teatrele și celelalte 
instituții de spectacole vor prezenta. în 
cadrul repertoriilor aprobate, piese de 
teatru, concerte, alte manifestări cultural- 
artistice cu teme adecvate. Se vor orga
niza concursuri pe teme istorice, pe teme 
ale dezvoltării economice și social-cul- 
turale. . ,:ț\

In cadrul actualei ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României" vor fi
desfășurate ample acțiuni politico-educa
tive, culturale, științifice, artistice și
sportive în întreprinderi și instituții, uni
tăți agricole, în școli și facultăți, în tabe
rele elevilor și studenților, în unitățile 
militare, la casele de cultură, cluburi 
muncitorești și căminele culturale.

Presa și Radioteleviziunea vor publica 
și difuza articole, studii, cicluri speciale 
de .«misiuni ideologice, politico-educative, 
filme documentare .consacrate înfăptuiri
lor revoluției și construcției.. din România.

în cadrul manifestărilor''consacrate- săr
bătoririi zilei de-.23 August, în Capitală 
se va organiza o sesiune solemnă comună 
a C.C. al P.C.R., Marii Adunări Naționale,

Consiliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, consacrată 
împlinirii a 40 de. ani de la înfăptuirea 
actului revoluționar de la 23 August 1944. 
De asemenea, pentru marcarea evenimen 
tului se va organiza o sesiune științifica 
națională, care va releva experiența ori
ginală a revoluției și construcției socia
liste in România, contribuția de excepțio
nală însemnătate adusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia dezvoltarea teoriei 
și practicii revoluționare, Ia îmbogățirea 
gîndirii social-politice contemporane.

Guvernul Republicii Socialiste România 
va organiza Expoziția realizărilor econo
miei naționale.

Se va institui medalia jubiliară UI 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiim
perialistă" și se vor conferi ordine si 
medalii ale Republicii Socialiste România. 
Șe vor emite timbre și alte efecte poșta.'/ 
jubiliare consacrate evenimentului ani
versat.

In ziua de 23 August, la București se 
vor organiza parada militară și demons
trația oamenilor muncii, iar în reședin- i 
țele de județ — parăzi ale gărzilor pa- ■ 
triotice și demonstrații ale oamenilor 
muncii.

Pe plan extern, aniversarea marii săr
bători naționale de Ia 23 Aug «st *• fi 
marcată prin organizarea unor manifes
tări care să promoveze și să facă larg 
cunoscute politica de pace și colaborare 
a României socialiste, inițiativele, propu
nerile și acțiunile de larg ecou pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le desfășoa
ră pe arena mondială pentru întărirea în
crederii și conlucrării internaționale, pen
tru dezarmare șl preîntâmpinarea unui 
război nuclear, pentru soluționarea cons
tructivă a marilor probleme ce confrun- ' 
tă epoca noastră. Toate aCeste acțiuni vor ! 
trebui să afirme cu putere hotărîrea țării i 
noastre de a,întări continuu relațiile sale j 
cu toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu^ toate 
națiunile lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza principiilor depli
nei egalități, respectului independenței și ; 
suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, a dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur destinele, fără 
nici uri amestec din afară. Aceste acțiuni 
vor trebui să dea glas voinței nestrămu
tate a partidului și poporului nostru de 
a conlucra strîns cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu forțele demo
cratice, progresiste de pretutindeni, cu 
națiunile Lumii, pentru afirmarea politi
cii de destindere, de încredere și colabo
rare internațională, de făurire a unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

In acest scop, vor fi organizate diverse 
acțiuni — conferințe, întîlniri cu perso
nalități ale vieții politice și cultural-știin- 
țifice de peste hotare, expoziții documen
tare, prezentări de filme, conferințe de 
presă și alte manifestări — consacrate 
evenimentului de la 23 August, înfăptui
rilor construcției socialiste în România, 
politicii constructive desfășurate de țara 
noastră pe plan internațional.

Trecerea în revistă a istoricelor reali
zări cu care întregul nostru popor întâm
pină cea de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională constituie 
un minunat prilej de a sublinia și aduce 
un înalt omagiu activității, contribuției și 
rolului de însemnătate esențială ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 

în elaborarea și înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statului nos
tru, în toate marile realizări care an fă
cut din România o țară cu adevărat li
beră, demnă și înfloritoare, o participan
tă activă la lupta pentru progres social, 
colaborare și pace în întreaga lume.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român își exprimă convingerea că 
gloriosul jubileu de la 23 August va fi 
întâmpinat de comuniști, de uteciști, de 
toți oamenii muncii din patria noastră, 
•ne , UM-r.t onsu u popor cu noi și stră
lucite șitceese în înfăptuirea politicii parti
dului, m înflorirea multilaterală a patriei 
socialiste, în înălțarea României pe trep
te tot mai înalte de civilizație și progres-
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FILME

sesiunii
Marii Adunări Naționale

'Urmare din pag. I)

13,30 Telex. 13,35 La 
sfîrșit de săptămînă. 15,00 
împliniri și perspective. 
40 de ani de mărețe trans
formări revoluționare sub 
conducerea partidului. 
Azi, județul Brașov, 16,45 
Săptămînă politică. 19,00 
Telejurnal (PC). 19,20 Te- 
leenciclopedia. 19,50 Film 
serial: .

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Artista, dolarii 
și ardelenii; Unirea: Dom
nul Miliard ; Parîngul : 
O lebădă iarna.

ANINOASA :
lord.

VULCAN: Fructe 
pădure.

LUPENI: Atenție 
gafe !

URICANÎ: Căruța
mere.

au luat cuvîntul deputății 
Gheorghe Pană, Vasile 
Sav, Paraschiv Benescu, 
Bagiu Ioniță, Petre Lăcă
tușii, Sim ion Săpunaru, 
Neculai Agachi, Elena 
Verona Burtea, Marin Ște- 
fanache, Jakabos Csaba 

Elisabeta 
Petrie, Mihai Moraru, Ma- 

Vasile 
Bacalu, Ion Pățan, Dumi
tru Lucian Nicolaescu, Mi
hai Niculeseu, Nicodim 
Roșea.

Lucrările sesiunii con
tinuă.

tere de lege emise de 
Consiliul de Stat după 
sesiunea a opta a Marii A- 
dunări Naționale.

La primul punct al ordi
nii de zi, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, prim-, 
ministru al guvernului, a 
prezentat Raportul asupra 
Programului privind creș
terea mai accentuată 
productivității muncii 
perfecționarea 
și normării muncii în 
rioada 1983—1985 și 
în 1990.
Tovarășa 

Ceaușescu, prim

prim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință 
și Tehnologie, a prezentat 
apoi Raportul asupra Pro
gramului privind îmbună
tățirea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor de Istvan, Adriana 
materii prime, combusti
bili și energie și valorifi- xim Berghianu, 
carea superioară a materi
ilor prime și materialelor 
în perioada 1983—1985 și 
pînă în 1990.

La discuția comună pe 
marginea rapoartelor asu
pra celor două programe

vigație pe Canalul Dunăre
— Marea Neagră.

4. Proiect de lege
vind tipizarea și standar
dizarea produselor, cons
trucțiilor și tehnologiilor, 
normarea tehnică a con
sumurilor materiale și e- 
nergetice, ridicarea calită
ții produselor. .

5. Program privind ali
mentația științifică a popu
lației.

6. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cuprinzînd norme cu pu-

»•••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Elena
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ACTUALITATEA ÎN LU/ME
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

<n regiunea Iakutsk, din 
Siberia, a fost descoperit, 
recent, un important zăcă- <
mîn. de săruri potasice, j
care va putea satisface în- i
treg necesarul de îngrășă
minte de acest fel al agri- 

. culturii siberiene.
Specialiștii au calculat 

că, de pe fiecare kilometru 
pătrat de zăcămînt, se 
pot obține, prin extracție 

’9 milioane „ul, 
potasice turbină,

Știri din țările socialiste

— T1

I
peaia. iu,ou rum !

____ _ Jean Christophe’ '
Ultimul episod. 20,45 Un I 

pe peaiui Felea- ■
21,45 Meridianele I 

dansului? | 
iciejuruăl (PC). .

22,45 Din albumul celor I 
mai frumoase romanțe.

zîmbet pe Dealul Felea- 
cului.
cîntecului și
22,00 Telejurnal (PC).

mai frumoase romanțe.

Iscroni, a fost găsit, în 
săptămînă trecută la vo
lanul autobasculantei 31 
HD 2216, sub influența 
băuturilor alcoolice. E- 
xempiele date în această 
rubrică despre cei care 
au fost sancționați pen
tru o asemenea gravă a- 
batere, nu l-au ajutat cu 
nimic. Poate că din pro
pria experiență vă învă
ța pentru viitor. :

RECOMANDĂRI ' .1 .
STIMAȚI CONDUCĂ

TORI AUTO, zăpada care 
încă mai continuă să ca
dă ne obligă să folosim 1 
6 viteză’ adecvată condi
țiilor existente de trafic. ; 
+ Folosirea ambelor șter- ! 
gătoare de parbriz este o- .1 
bligatorie pentru a avea i 
o vizibilitate bună + IBs- j 
talația de spălare a par- j 
brizului trebuie să func- i 

• ționeze ireproșabil pe o j 
' astfel de vreme Apa i 
1 și mizga depuse pe par- • 

tea carosabilă a drumu
rilor pot să ducă la de
rapări, la grave acciden
te de circulație, de ace
ea căutați să nu acțio
nați brusc frîna de ser
viciu ! Adaptați în per
manență o manieră pre
ventivă de conducere !

★
Duminică,

a.c., au drept de circula
ție autoturismele pro
prietate personală, înma- 1A4V Vtx . ■ VXUJ V* KTX M, ’ X-țX£Z ’.J \

sale și asupra comporta- triculate sub număr CU
• • ■ - - - SOȚ

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

ACCIDENTUL A FOST 
EVITAT, DAR...

Numai prezența de spi
rit și experiența condu
cătorului auto profesio
nist care se afla la vola
nul autobasculantei 31 
UD 2804 aU făcut posibi
lă evitarea unui grav acci
dent de circulație, în ziua 
de 22 martie a.c. Ce se în- 
tîmplase? Carol Alb a- 
flîndu-se la volanul au
toturismului 3 HD 710 
a dat frîu liber cailor 
putere, ignorînd regulile 
de circulație. El s-a an
gajat într-o depășire fără

• să țină seama că în acel 
loc o asemenea manevră 
era interzisă, și, că din 
sens opus se apropia au
tobasculantă 31 HD 2804, 
care a trebuit să fje stru
nită printr-un viraj scurt 
spre partea dreaptă a 
diurnului și o frînă brus
că. Accidentul a fost e- 
vitat, dar comportarea 
conducătorului auto față 
de agentul de circulație 
care a fost pe „fază" a 
lăsat de dorit. Pentru 
încălcarea regulilor de 

1 circulație conducătorul 
i auto amintit a fost sanc- 
i ționat conform legilor. în 
i perioada cit are permisul 

Suspendat, conducătorul 
Carol Alb trebuie

- mediteze asupra faptei *"

luminiu cu lățimea de 1,5 
m, -profiluri, țevi și armă
turi.

PHENIAN 23 (Agerpres). 
Producția de minereuri de 
metale neferoase a sporit 
în R.P.D. Coreeană cu 11 
la sută, în primele două 
luni ale acestui an, compa
rativ cu perioada cores
punzătoare a anului tre
cut, informează agenția 
ACTC. Cele mai mari creș
teri au fost obținute la 
exploatarea minereurilor 
de zinc și plumb, produc- 

sectoare fia realizată în luna fe
bruarie fiind cu 15 la sută 
mai mare decît cea înre
gistrată la sfîrșitul anului 
trecut • ig v -

coloranți și în diferite do
menii ale industriei chi
mice. - ■ ./ -'S-

BEIJING 23 (Agerpres). 
Recent, pe aeroportul Sha- - 
he, din Beijing, s-a desfă
șurat primul zbor demons
trativ al unui nou avion 
civil multifuncțional cons
truit în R.P. Chineză. Do
tat cu două motoare cu 
___ .... -i, avionul „Yun-12"? 
are o capacitate de 17 lo
curi și se poate ridica pînă 
la o altitudine de 3000 m,

‘la zi, pînă la 70 
tone de săruri 
foarte pure.

Ele se folosesc, 
mul rînd, ca îngrășămînt 
agricol, dar au o largă în- . ... . ...
trebuințare și în medicină, distanța maxima de zbor, 
producția de sticlă, săpun, fără escală, fiind de 1440

în pri

poa- 
în-
17

sub 
a-

km. Noul aparat utilitar 
folosește piste scurte, 
te transporta diferite 
cărcături, precum și 
pasageri.

El a fost produs 
licență la Fabrica de 
vioane din Harbin.

SOFIA 23 (Agerpres) 
Combinatul de prelucrare 
a aluminiului din Șumen 
a început să producă noi 
profile de laminate, utili
zate în diferite s— __
ale industriei. Pentru pri
ma oară în Bulgaria, aici 
se realizează benzi de a-

M1
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DINAMO
— ȘTIINȚA PETROȘANI
22—0. După scor s-ar pu
tea crede că meciul a 
avut o desfășurare „obiș
nuită", adică Dinamo să 
fi dominat net și favoriții 
noștri s-au lăsat... domi
nați ! Adevărul este altui, 
dar e superfluu, poate, să 
incriminăm eseul ratat 
de Șușinschj (era 6—0) la 
un pas de terenul advers 
de țintă, deoarece i s-a 
cerut, tare să „dea pasă", 
o pasă care a spulberat e- 
seul și care a pecetluit jo
cul: e superfluu să amin
tim că rugbiul e un sport 
deosebit, care pe lingă 
formidabila angajare fizi
că, are nevoie de o echipă, 
să Deneficieze de o minte 
lucidă si de un om (măcar 
Ha jucător !) specializat 
în executarea loviturilor 

- cto pedeapsă; e superfluu 
să amintim că echipa cîș- 

; tigătoare se numește Di- 
’’ namo, lideră a clasamen- 
' tulul diviziei naționale A

maiBUCUREȘTI și jucătorii ei cej 
în formă, inițiatori de ac
țiuni periculoase, 
< unoscuții Stoica 
Podărăscu, Dărăban, Pa- 
raschiv, Borș, sau 
Fl. Ionescu, Aldea etc., 
nume care nu mai au ne
voie de o prezentare. Dar 
nu e superfluu să rostim 
hotărît „s-a terminat cu

sînt
Enciu,

RUGBY, DIVIZIA A

înfrîngerile fiindcă o 
facem alături de inimosul 
catalizator at „i 
rilor de colț", ______
Mircea Ortelecan, Care în
totdeauna s-a dăruit e- 
xemplar culorilor rugbiș- 
tilor din Vale și care cu
noaște, simte pulsul e- 
Chipei. Dealtfel, „vechea 
gardă" (Bucan, Drumea, 
Șt. Constantin, Petre Do- 
bre, Catană, Sandu, Sușin- 
schi, V. Dobre, Medragoniu, 
Bonea, Palamariu, Ion Flo
rentin. . Nedelcu) reprezin-

valoarea!
tă o adevărată garanție a 
rezultatelor viitoare, mai 
ales că prima adversară 
va fj Politehnica Iași ! E 
drept, revenirea în formă 
a studenților noștri se 
face greu, ar fi multe în
trebări și supoziții, dar 
una e să joci cu Steaua și 
Dinamo, alta e să joci cu 
Poli Iași sau Sportul stu
dențesc București; aștep
tăm. dar, ca Știința , să-și 
arate adevărata valoare, 
să demonstreze c.ă rămîne 
cel mai bun : „15“ studen
țesc din țară și să pără-

TELEX
GENEVA 23 (Agerpres). 

Vineri s-a efectuat Ia Ge
neva tragerea la sorți a 
semifinalelor cupelor eu
ropene de fotbal. în „Cupa 
campionilor europeni", e- 
chipa Dinamo București 
va intîlni (primul meci în 
deplasare) formația 
gleză F.C. Liverpool, 
cealaltă semifinală se 
intîlni Dundee United 
A.S. Roma.

Iată și programul semi
finalelor în celelalte două 
cupe europene: „Cupa Cu
pelor": Mancester United 
— Juventus Torino; F.C. 
Porto — Aberdeen ; „Cupa 
U.E.F.A.": Hajduk Split — 
Tottenham Hotspur; Not
tingham Forest — Ander- 
lecht Bruxelles.

Partidele, tur-retur 
vor disputa la 11
și respectiv, 25 aprilie.

25 martie

sa

.echipei fio- seăscă în cel mai scurt 
talonerul W „fatidicul" loc 7, pe

care, parcă, e „prinsă în 
cuie" de atîtea etape I

Pentru aceasta așteptăm 
dăruirea unor jucători ta- 
lentați și tineri ca Luca, 
Năstase, Tulpan, Manda, 
Bezărău, Iliev etc, confir
marea încrederii ce li s-a 
acordat de a juca în echi
pa care a cîștigat „Cupa 
F.R.R.", în ediția trecută !

Ioan Dan BALAN

en-
în

vor
Și

se
aprilie

meniului său la volan.
POATE DE ASTA DATA 

VA ÎNVĂȚĂ
Mihai Canalaș, ■ condu

cător auto la U.M.T.F.

Spitalul municipal Petroșani 
încadrează prin transfer sau 

DIRECT:
■ fochist de medie presiune, cu autori

zație I.S.C.I.R.
■ instalator sanitar (pe perioadă deter

minată)
■ zidar, zugrav
încadrarea și retribuirea se face în baza 

prevederilor Legii nr. 12/1971 si Legii 
57/1974.

Incepînd din acest an, 
pe teritoriul Republicii 

' : Socialiste România, ora
oficială de vară va intra 
în vigoare cu o săptămî- 

1 nă mai devreme față de
anii precedenți, adică de la 
ora zero a ultimei dumi
nici din luna martie, ca
re va deveni ora unu. O- 
ra oficială de vară va fi 
în vigoare pînă la ora u- 

ț nu a ultimei zile de du- 
l minică din luna septem- 

? J brie, care va deveni . ora
J zero. Astfel, orarul de 
i vară va fi mai aproape 
/ de echinocțiul de primă-

Ora oficială de vară
în

va-
ce

vară, corelîndu-se 
măsură mai mare cu 
ra astronomică, ceea 
va permite folosirea mai 
bună a luminii naturale.

Eficiența economică ob
ținută în urma aplicării 
acestei măsuri este deo
sebit de importantă, Prin 
creșterea duratei de fo
losire a luminii naturale 
pe perioada verii, se rea
lizează economii de e- 
nergie electrică evaluate,

■ , 4,

mianual, la circa 230 
lioane kWh, pentru pro
ducerea cărora s-ar 
consumat o cantitate de 
mai bine de 70—80 000 
tone combustibil conven
țional. în-același timp se 
obține o reducere a 
curbei de sarcină în re
țeaua, energetică naționa
lă la orele de vîrf, 
riind între 280—500

Deci, în noaptea 
sîmbătă, 24 martie,

fi

va-
MW,

de 
spre

duminică, 25 martie, cea- 
sornicele de pe întreg cu- l 
prinsul țării vor fi date / 
înainte cu o oră, astfel ț 
ora zero va deveni ora 1. I 

în conformitate cu pre- J 
vederile legale, progra- 1 
mul activităților econo- | 
mice și sociale va rămîne i 
neschimbat. De asemenea, J 
rămîne în vigoare actua- ț 
iul mers al trenurilor in- ț 
terne,' iar trenurile in
ternaționale își vor core- ' 
la circulația direct prin 
grafice cu cea a trenuri
lor din tarile vecine.

(AGERPRES)

Teatrul de stat „Valea 
Petroșani

oferă prin atelierele proprii următoarele prestări 
de servicii către populație, la preturi 

convenabile:
— croitorie pentru femei și bărbați
— lucrări de perucherie, tapițerie, timplărie și 

construcții metalice
— lucrări ornamentale din marmură, mozaic,

s ipsos, ciment, pentru înfrumusețarea aparta
mentelor și alte lucrări.

— diapozitive, fotografii alb-negru și color. 
Relații suplimentare la sediul instituției din

strada Mihai V-iteazul nr. 2, telefon 41154, 43873.
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