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In cartierul Bucura din Uricani se lucrează la săparea fundației unui nou 
bloc de locuințe cu GO de apartamente și spații comerciale la parter.

Debut rodnic în luna aprilie
Cinci Întreprinderi miniere 

cu pianul depășit
încă din prima zi lu

crătoare a lunii aprilie, 
colectivele de muncă din

întreprinderile miniere 
ale C.M.V.J. înregistrea
ză rezultate remarcabile.

■ Prin intensificarea eforturilor colective și prin or
ganizarea superioară a muncii pe cele trei schimburi, Ia 
toate Jocurile de muncă din subteran, cinci întreprinderi 
miniere din cadrul C.M.V.J. au extras în prima zi lucră
toare din luna aprilie o producție suplimentară de 2 410 
tone de cărbune.

■ Cea mai mare producție suplimentară a fost ex
trasă în această zi de minerii de la Vulcan - plus 1 300 
tone de cărbune. De la această mină cele mai bune co
lective sint, după cum ne informează tovarășa Laura Par
dos, de la compartimentul de planificare, sectoarele I

.. (plus 650 tone), V (plus 729 tone) și sectorul VI (plus 254 
tone).

■ Mina Petrila, deținătoarea drapelului de fruntașă 
în întrecerea socialistă pe anul 1983, a extras, peste sar
cinile-zilei, un plus de producție de 350 tone de cărbune.

■ Producții suplimentare sarcinilor de plan au mai 
extras : I.M. Bărbăteni, I.M. Paroșeni (plus 500 tone) și 
I.M. Uricani (plus 260 tone de cărbune COcsificabiL)

La Lupenl o participare masivă și eficientă 
la acțiunile de curățenie si înfrumusețare

Acțiunile destinate în
frumusețării orașului au 
fost declanșate la Imperii 
în ziua de 17 martie și’ 
au continuat, cu o tot mai 
mare participare cetățe
nească, în cursul săptămî- 
nii trecute și duminică, 1 
aprilie, Cîteva aspecte mai 
deosebite ale acestor preo
cupări ne-au fost relatate 
de primarul orașului, tova
rășul Ion Resign, pe care, 
în tot cursul săpțămînii și 
duminică, l-am întîlnit prin 
cartiere, coordonind acțiu
nile. „De fapt — ne spu
nea interlocutorul •— în
treaga activitate de cură
țenie și ordine se desfă
șoară sub îndrumarea bi
roului Comitetului orășe
nesc de partid, a aparatu

lui consiliului popular. Ce 
s-a făcut pină în prezent 
și ce se va mai întreprin
de în continuare pentru ca 
Lupeniul să devină cît. mai 
frumos și curat ? Au fost 

transportate zeci de mașini 
de pămint vegetal, mai a- 
Jes in centrul civic nou, 
pentru ronduri: de flori și 
extinderea noilor spații, 
verzi; au fost plantați 7500 
trandafiri pitici și alți 8000 
de trandafiri, 15 000 fire 
gard viu, 8 000 de pomi 
fructiferi și arbori orna
mentali, 6000 fire de flori

Primul 
schimb 

confirmă
La sfîrșitul schimbu

lui I, ieri, 3 aprilie, mi
nerii Văii Jiului au con
firmat rezultatele bune 
înregistrate în primul 
trimestru din acest : . an 
și în prima zi lucrătoa
re a lunii aprilie. La 
sfîv't”l schimbului I, 
■ ai rn Ițe colective . de 
mineri din bazinul nos
tru i carbonifer raportau 
îndeplinirea și . depăși- 

preliminaruîui stabi- 
plus 

de 
de- 

rea
lit. Cel mai mare 
l-au obținut minerii 
la Lenea care și-au 
pășit preliminarul cu 120 
tone de cărbune. Din 
rîndul celorlalte colecti
ve de muncă s-au remar
cat minerii de la Vulcan, 
Paroșeni și Dîlja. (Gli.B.)

vor încheia prima etapă a 
plantărilor". Alte 60 000 de 
flori vor fi sădite în a doua 
etapă, care începe la sfîr
șitul lunii aprilie, așa cum 
ne spunea tehniciană Pau-

• •

lina Rîpa de la sera de 
flori a orașului.

Și duminica trecută, în 
fruntea cetățenilor au fost 
deputății. In circumscripția 
nr. 27, în care este depu
tată Iuliana Zamfir, zone
le verzi erau curate și or
donate, pentru, că trei zile 
la rînd, adică de joi și pînă 
sîmbătă, deputata a mobili

REALIZAREA PLANULUI 
DE INVESTIȚII 

sarcină de importanță deosebită
Pentru înfăptuirea pro

gramului de valorificare a 
resurselor energetice pro
prii, de o importanță deo
sebită în bazinul carbonifer 
al Văii Jiului este realiza
rea planului de investiții 
industriale. Subliniind im
portanța pe care o repre
zintă realizarea investiți
ilor, în cadrul Consfătuirii 
de lucru de la C.C. 
ăl P.C.R, de la începutul 
acestui an, tovarășul 
NTCOLAE CEAUȘESCU 
spunea: „Nu trebuie să 
mai existe nici un sector 
unde să nu realizăm plă
nui de investiții. In primul 
rînd am în vedere reali
zarea capacităților de pro
ducție în toate sec toarelei 
Aceasta este esențial pen
tru buna aprovizionare, 
pentru desfășurarea cores
punzătoare a întregii acti
vități".

Volumul total al investi
țiilor stabilite pentru mu
nicipiul Petroșani în 1984 
este de 4,8 miliarde lei, cu 
1,5 miliarde mai mare clo
cit în anul trecut. Pentru 
sectorul minier se prevede 
punerea în funcțiune a u' 
nor noi capacități de pro
ducție, care însumează 1,6 
milioane tone de cărbune. 
In principal acest spor de 
producție se va asigura 
prin punerea în funcțiune

Brigada Valache Cris- 
tea, prin producțiile 
sporite de cărbune rea
lizate în abatajul său 
frontal din sectorul II, 
are o contribuție deo
sebită la realizările ob
ținute de I.M. Livezeni. 
In imagine, schimbul 
condus de Marcel Istra- 
te din această brigadă, 

loto: P. BEKE

zat la muncă peste 100 de- 
cetățeni: Deputați, cetățeni, 
fac ordine și curățenie în 
jurul locuințelor. Și dumi
nică dimineața am întîlni- 
t-o pe deputata Juliana 
Zamfir în fața magazinu
lui de legume și fructe nr. 
22 din Braia. Aici pensio
narul Alexandru Kiss a a- 
menajat un părculeț în ca
re a plantat trandafiri și 
gard viu.

Nu putem consemna nu
mele celor peste 8000 de 
participant! la acțiunile de 
duminică.. Remarcăm to
tuși activitatea foarte bună 
a lucrătorului comercial

A. MICA

(Continuare în pag. a 2-a) 

a noilor capacități la Pe- 
trila-Sud, Lupeni-Sud și 
Valea de Brazi Uricani și 
dezvoltarea capacităților la 
minele existente. Dar, pe 
lingă acestea mai șînt pre
văzute puneri în funcțiune 
la Prepârația Livezeni, 
I.U.M. P.e t r o ș a n i, 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
noua instalație de fire 
artificiale „Vîscoza" Lu
peni. Analiza stadiului de 
îndeplinire a lucrărilor de 
investiții după primul tri
mestru al anului pune în 
evidență unele întîrzieri fa
ță de prevederile înscrise 
în programul întocmit la 
începutul anului. Pentru 
ca sporurile de producție 
planificate să fie ..realizate 
prin punerea în funcțiune 
a noilor capacități, condu
cerile întreprinderilor mi
niere au întocmit progra
me amănunțite de lucru. 
Față de termenele sta
bilite în aceste programe 
se constată serioase, rămî- 
neri în urmă la I.M. Li- 
vezoni, L.upeni-Sud, I.M. 
Paroșeni, I.M. Uricani și 
I.M. Dîlja. Trebuie să cons
tituie un motiv de îngrijo
rare -faptul că se înregis-

Francisc IACOB, 
director al Filialei Fetroșani 

a Băncii de investiții a 
județului Hunedoara

Primăvară șl prospețime
*

ți i 
ț

I
I
i

l tărîri și nu oamenii 
î prejurărtlor". Refle 
' la aceste cugetări, l

. Curățenia înseamnă, 
primul rînd, sănătate;

1 să ne. gîndim cu toții
1 curățenia urbei noa

NOILE NORME DE PROTECȚIE A MUNCII
ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE 

însușite temeinic, cunoscute și aplicate 
cu fermitate

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.

a-
a 

di-

ca

la 
pă-

Acest generic l-a 
vut recenta serbare 
elevilor și cadrelor 
dactice de la Școala ge
nerală 'nr. 7 din Petro
șani — cartierul Aero
port, pe scena cineifta- 
tografului „Unirea". , A 
fost cu adevărat o ser
bare a elevilor și a 
drelor didactice.

Au fost invitați 
plăcuta sărbătoare
rinții copiilor, ceilalți 
elevi care nu au avut 
o participare efectivă 
pe scenă, precum și pu
blicul din cartier. Din 
momentele spectacolu
lui am reținut monta
jul „Sîn tem pui de ro-‘ 
mânași", prezentat de 
clasa I B, sub îndru
marea învățătoarei Ma
ria Bozdog. A fost pre
zentat în continuare 
imnul „Să fie pace-n 
Iunie". S c e n e t a 
,,P o vest P a gre
ierului harnic" a fost 
prezentată de învăță
toarea Maria Trifoi, în- 
drumătoarea clasei a 
II-a B. La rîndul ei, 
clasa a H-a D, avînd 
drept coordonator

Ilie ȘERBAN. 
corespondent

V
ij 

așa cum o fac copiii și în-1 i 
drumățorii lor din școli, 
deoarece împrejurarea ne- U 
dorită EXISTĂ — sub în- J . 
f afișarea unei străzi ines- ți 
'fetise', unui cartier tribu- ( | 
tar curățeniei etc. O ve- J i 
dem cînd ieșim cu lumi- ji 
hă în priviri spre locul de * 1 
muncă, sau cînd ne în- , , 
ioarcem surîzători spre ca- i 
să. Să nu ne oprim la a ! 
privi copiii; ei ne dau a- «ț 
cum o lecție simplă: cu- j. 
rățenie -f- gingășie !

(Continuare in pag. □ 2-a)

în 
O- 

ricît arfi.de frumos un 
lucru, dezordinea îl face 

I respingător. Rostind' „pri- 
mă vară, și curățenie" am 

k spus, implicit, primăvară 
I și frumusețe, Și nu e 

greu de observat că su
plinirile de mai sus au

I valabilitate de maximă. 
i Recitindu-l pe Titus Li

vius („Al urbe condita"), 
am reținut o frază pe ca
re ar trebui s-o judecăm 
cum se cuvine: „impreju- 
rările dictează oamenilor 
luarea unor anumite ho- 

î îm
prejurărilor". Reflectînd 

. ...... ____ „ ...„___ ., Za a-
ț ceste adevăruri, ar trebui

- ' .... , _ . .-j ja
noastre,

prospețime == bună dispo- i j 
ztție. Așadar, acum cînd i 
totul e primăvară în noi ! 
și în toate, să contribuim < 
fiecare la prinosul ele fru- , 
mos ce ne înconjoară a- I 
casă, pe stradă, în oraș * 
sau la locul de muncă. j 

loan DAN BĂLAN I

arfi.de
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V
VREDNICIA- 
răsplătită de rodnicia 

pămîntului
vem pruni, finețe, punem 
cartofi. Pină la Dîlma 
Ursului fac o juma’ de zi 
pe jos, dar muncile agri
cole trebuie executate la 
timp. Socrii sînt bătrîni 
și nu-s chiar sănătoși. A- 
șa că loan și cu mine du
cem greul. Avem o vacă, 
doi viței, cîteva oi, porci, 
orătănii.

— Tot astfel de oameni 
vrednici sînt cei de care

Inginera agronom Rave- 
ca Trif, din cadrul Con
siliului popular comunal

1 Banița, ne vorbea deunăzi, 
J cu multă prețuire, des- 
V pre Lucreția Dioane, co- 
L lectoare de lapte din că* 
4 tunul Firma, despre 
1 țărani cu gospodărie 
!

j uu iiiuiLci prețuire,
1 pre Lucreția Dioane, cd-

tunul Firma, despre mulți 
' _ . in

dividuală din Căprărești, 
Arsuri, Jigoreasa, Meri- 
șor sau Botani, care dau 
la stat pește 100 de litri __  __ ___
de lapte pe lună, chiar și , v-a vorbit inginera agro- 
'în lunile de iarnă. Astfel nom și mulți alții, ne Ia
de gospodari sînt- Petru . mtfreșe primarul comunei,' 
Marcu, Gheorghe Marcu, 
Pavel Precup, Lucreția 
Ungur, Lucreția Andriță, 
Ruxandra Negoi.

„Omul sfințește locul", 
spune un proverb româ

nesc. De acest lucru ne-am 
convins stînd . de

i cu șefa unității nr. 
! „Berărie" a I.C.S.A 
i'; A.p.

Scorei.
\ — Sînt neam de țărani
; din Banița ne spune. In 

. gospodăria socrilor creș- 
Item vite. Anul acesta am 

' ■ dat la contract, un 
,de 128 kg. Vițelul 
‘tractat pentru aprilie,

vorbă 
. 338

i“ a I.U.S.A. și
Petroșani, Dorica

porc 
con- 

. , la
greutatea de 350 kg, are 

, deja peste 400. Am mai 
contractat 400 litri lapte. 

, Așadar, această femeie 
.-tînără, împreună cu so
țul ei loan, șofer la Au
tobaza I.T.A. Petroșani, 
găsește timp pentru sluj
bă — și nu o face oricum 
ci foarte bine — pentru 
gospodărie — dar nu-și 
neglijează nici copiii; Mi
haela și-a ales deja me
seria, urmează secția ve
terinară a Liceului agro- 

. industrial din Geoagiu, 
Ion și Mirela sînt încă e- 
levi la. școala generală.

— Cum am putea lăsa 
pămîntul nemuncit ? A-

eficientă 
acțiunile

0 participare 
masivă și 

la 
de

curățenie și 
înfrumusețare

. (Urmare din pag, 1)

Ion Stan, dc la unitatea de 
legume și fructe nr. 34, ca
re împreună cu cele trei 
Vînzătourc din unitate, 
timp de cîteva zile, a nive
lat o suprafață de teren, 
rămasă de ia termoficare, 
pe care au semănat iarbă, 
au plantat arbori ornamen
tali și trandafiri.

Aprecieri bune referitoa
re la curățenia și înfrumu
sețarea orașului se pot 
spune și despre lucrătorii 
comerciali din unitățile 328 
textile, librăria „Liviu Re- 
breanu", 277 Alimentara, 
255 frizerie, restaurantul 
i,Cina“, cinematograful 
„Cultural" și altele de pe 
strada Tudor Vladimirescu.

Contribuția tuturor școli
lor din localitate, a elevi
lor, profesorilor și învăță
torilor a fost și de data a- 
ceasta considerabilă. La ac
tivitățile . de duminica tre
cută : au participat și per
sonalul E.G.C.L. și din cî
teva întreprinderi dețină
toare de mijloace de trans
port, Acest personal nu a 
fost însă îndrumat spre în
cărcarea 
molozului, 
da Tudor 
la fostele 
miliști nr. 9 și 10 au ;mai 
rămas destule de făcut în 
acest sens.

reziduurilor și 
așa că pe stra- 
Vladimirescu și 

cămine de nefa-

(Urmare din pag. I)

trează rămîneri în urmă 
atit la lucrările de des
chideri cît și la cele de 
pregătiri.

Pe lingă aceasta la sfîr- 
șitul primului trimestru se 
constată efectul negativ al 
imobilizărilor de 
financiare. La

Realizarea planului 
'de investiții

Intrînd în cel de-al doi
lea trimestru, în care con
dițiile de lucru pe șantie
re sînt mult mai bune, es
te necesar să se intensifice 
ritmul de execuție la 
toate obiectivele de inves
tiții. Se impune o repro- 
gramare a lucrărilor, acolo 
unde se constată rămîneri 
în urmă, astfel încit a- 
cestea să fie lichidate. Cu 
eforturi unite, proiectanții, 
constructorii și beneficiarii 
pot și trebuie să-și mobili
zeze mai bine forțele pen
tru realizarea planului de 
investiții, pentru a întîm- 
pina cu rezultate bune, cu 
succese de seamă cea de-a

bleine, de care depinde în 
mod hotărîtor înfăptuirea 
programului de investiții, 
impune o mai bună colabo
rare între proiectanți, cons
tructori și beneficiari. Rea
lizarea investițiilor în con
diții de eficiență presupu
ne însă și respectarea cu 
strictețe a termenelor de 
punere în funcțiune. Tără
gănarea și amînarea terme
nelor, conduce implacabil 
la imobilizări de fonduri, 
la creșterea costului inves
tiției și îrț. ultimă instanță 
la pierderi financiare. In 
astfel de situații se află 

, preparația Livezeni, inves- 
rea acestora ndicîndu-se la tiție începută în 1978, cu 
36 milioane lei. cîteva termene de punere

Rezolvarea acestor pro- în funcțiune reprogramate

fonduri 
nivelul 

C.M.V..J. se află în stoc u- 
tilaje în valoare de 197 mi
lioane lei, în așteptarea 
frontului de montaj. Din 
valoarea totală a utilajelor 
aflate în stoc, 163 milioa
ne o reprezintă valoarea 
utilajelor cu durata de 
staționare depășită. Se im
pun soluții și pentru valo- 

f rificarea unor utilaje care 
au ajuns disponibile, valoa-

Ion Dragotă. Banița are 
însă posibilități mult măi 
mari de afirmare a zo
otehniei, de creștere ~ a 
potențialului agricol.

— Oamenii vor să pro
ducă mai mult, se arată 
interesați să se apropie 
de performanțele marii a- 
griculturi, deși la noi e- 
xistă condiții meteorolo
gice dificile și de sol, re- J 
marcă inginera Trif. 
poate totuși cultiva ,■ 
rumbul; în acest sens am ț 
solicitat hibrizi timpurii. I 
Cultura cartofului poate * 
aduce satisfacții mai mari, 7 
în ‘ '
re
vor 
dăunătorilor. Unele

*

i

Se 
po-

l .. ...__ , .-
cazul în ca-ț 
cartofii de sămînță i 

fi tratați împotriva J 
rase ț 

de animale, crescute de 1 
țărânii jicni, mă refer în 
soecial la bovine, au cam 1 
d e g e n era t, nu l 
dau producțiile ăștep- 7 
țațe și nici urnjași de ca- > 
litate. Solurile sărace au

din care ultimul pentru 
1984. Intr-o situație asemă
nătoare este termenul pen
tru punerea în funcțiune 
a noii instalații de fire ar
tificiale „Vîscoza" Lupeni. 
Restanțelor din ceilalți ani, 
la I.F.A. „Vîscoza" li s-au 
adăugat, în primele două 
luni ale anului 1984, alte 
lucrări de construcții și 
montaje în valoare de pes? 
te 10 milioane lei. Datori
tă rămînerilor în urmă a 
lucrărilor de construcții de 
pe acest șantier, se i . 
încă în stoc utilaje în va
loare de peste 300 milioa
ne lei, din care circa 200 
milioane lei sînt utilaje cu 
durata de staționare depă
șită. : '■/

„„ 40“a an>versare a revoluției
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și an* 
tiimperialistă, precum și 
cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului.

SPORT* SPORT* SPORT* SPORT ’-SPORMl' SPORT ■ SPORT • SPORT « SPORT

In
„renaște*1 voleiul
Zilele trecute, la Deva 

s-a desfășurat ultima etapă 
a campionatului județean 
de volei, rezervat junioare
lor și senioarelor. Avind o 
bună evoluție, echipa „Pre- 
parația — Liceul indus
trial" Vulcan a susținut un 
meci de baraj cu „Voința" 
Orăștie, în fața căreia a 
cîștigat cu 3—0. In felul 
acesta, echipa antrenată de 
prof. Francisc Czimbalmos 
a cîștigat titlul județean și 
dreptul de pârticipare la

REZULTATE
CE: Rapid Arad
Cluj-N, 1—2, Minerul Cav-
nic — Minerul J
5—0, Met. Cugir — Mine- r,,„. XT r
rul Lupeni 4—9, Olimpia ^luj-N. Ind. sirmei 
S.M. — Armătura Zalău C.T. 3—0, Aurul Brad — 
2—1, „Poli" Timișoara

TEHNI- U.T.A. 3—0, Gloria Reșița
■C.F.R. Timiș. 3—2,

- C.F.R. Carans. — Șomeșul 
Motru s.M. 2—0, Steaua C.F.R.

nevoie de îngrășăminte... 1 turneul zonal pentru divi-
Iată aspecte, care tre- ' zia naționa]ă de juniori și 

buie să stea in atenția fo- ț -
l-urilor locale de stat, pen-1 
tru ca, la fel ca într-o / 
fertilă ecuație â7 bunăstă-ț 
rii, vrednicia țăranilor să l 
fie răsplătită de rodnicia 7 
pămîntului. (

Ion VULPE ț

La Școala 
națională 

de alpinism
Recent înființată, sec- 

ția de alpinism Jiul Pe
trila se bucură de aten
ția Federației de turism 
alpinism. Patru* dintre 
sportivii' săi, în frunte cu 
antrenorul Vasile Ato- 
mei, miner șef de schimb, 
se află Ia cursurile pres
tigioasei Școli naționale de 
alpinism, ce se desfășoa
ră în masivul Făgăraș. 
(I.V.)

C.S,M. Reșița 1—0.

C L A S A

M E N T U

L
1. „Poli" Timișoara 22 15 2 5 61—21 32
2. „U“ Cluj-Napoca ' , 22 15 1 6 45—16 31
3. C.S.M. Reșița 22 13 1 8 .33—20 27
4. Aurul Brad A' 22 11 3 8 34—30 25
5. Olimpia Satu Mare 22 11 1 10 43—30 23

; 6. Armătura Zalău 22 10 3 9 28—30 23
7. Minerul Cavnic 22 10 2 10 36-^29 22
8. Gloria Reșița 22 10 2 10 21—23 22
9. U.T. Arad 22 10 2 10 26—31 22

10. Ind. Sirmei C.T. 22 10 -'lu 11 27—27 21
11. C.F.R. Tmișoara 22 10 1 11 S 36—41 21
12. Minerul Lupeni 22 8 4 ■ 10 27—29 20
13. Metalurgistul Cugir 22 8 4 10’ 28—36 20
14. C.F.R. Caransebeș 22 9 12 20—48 19
15. Someșul S.M. 22 9 0 13 23—34 18
16. Minerul Motru 22 7 ’,3;'' 12 24—43 17-
17. Steaua C.F.R. Cluj-N. 22 6 2 ■ 12 31—33 ■■-16
18. Rapid Arad 22 4 5 13 18—45 13

Antrenament al echipei 
de box din cadrul A.S. 
„Minerul" Vulcan.

tot
' • TRADIȚIA instructi
velor excursii colective a-I

lului pulmonar periodic.
(IB.) A .

școlară. Cu aceeași evolu
ție bună, junioarele din 
Vulcan au jucat și în gru
pa senioarelor, în cadrul 
căreia au obținut locul se
cund, după „Corvinul" De
va, fostă echipă diviziona
ră. Merită evidențiată toa
tă echipa: Ghizi Simona 
Filjche, Cornelia Colda, Li
liana Petruse, Stela Stîn- 
gacîu, Mihaela Ciobanii și, 
bineînțeles, antrenorul prof. 
Francisc Czimbalmos. (AI- 
BUJORESCU)

Echipament 
sportiv

Prin grija asociației 
sportive, a comitetului de 
sindicat, echipa „Parîngul" 
Lonea beneficiază, în acest 
retur, de echipament spor
tiv nou, (tricouri, bocanci, 

. teniși etc) în valoare de 
15 000 lei, mare parte din ' 
el fiind destinat junioriloi-, 
cărora li se acordă și ast- 

. fel o mare atenție (V.
BELDIE) 7

Copii, mame și flori
(Urmare din pag l) cursul corul de băieți
—------------------------- cu cîntecc revoluționa-

învățătoarea Aurelia re, corurile de copii ale
Nedov, s-a prezentat claselor I și II—IV, di-
cu un buchet de melo- rijate de Săndina Nico- 
dii denumit „Flori 
cîntec românesc" 
dicat muncii 
și frumuseților 
Jiului. Omagiul adus 
mamelor a fost 
zentat sub' genericul
„Doar o mamă, doar o 
țară", de elevii, clasei a 
Vl-a A (profesoară Ma-- 
ria Rusu).

Ca soliști cu diverse 
melodii au participat 
Iulia Caramete, Ana 
Staic, Cornelia Dines- 
cu, Loredana Crișan, 
Gigi Radu (la acorde
on). Și-au mai dat con-

claselor I și II—IV; di-

i

• PUNCTUL FINAL al 
unei acțiuni deosebit de 

. reușite — „Ziua fruntași
lor în întrecerea socialis
tă" pe Combinat — se va 
consuma la sediul unită
ților evidențiate, sau din 
rîndul cărora s-au eviden
țiat sectoare și brigăzi, 
Trofeele primite de cîști- 
gători — „Drapelul de 
unitate fruntașă", „Casca ■ 
de miner" și' „Lampa de 
miner" — vor fi expuse

in vitrine special amena
jate, pentru popularizarea 
fruntașilor și în vederea 
stimulării pe mai departe 
a întrecerii pentru 
mai mult cărbune.

• RĂSPUNZI NI) iniția* 
- tivei conducerii minei, 
personalul tehnic-adminis- 
trativ de la l.M. Livezeni 
participă la O amplă ac
țiune gospodărească în 
incinta întreprinderii. Se 
face curățenie generală, 
prilej cu care cantitățile 

■ de material feros vor fi 
sortate și valorificate 
mod corespunzător.

în

• CU ÎNCEPERE de la 
2 aprilie, caravana M.R.F. 
a Laboratorului de boli 
profesionale al I.C.P.M.C. 
Petroșani și-a reînceput 
activitatea pentru acest 
an. Primele acțiuni de 
control periodic și depis
tări de boli profesionale 
sînt desfășurate în aceste 
zile la l.M. Lpnea, după 
care vor urma întreprin
derea minieră și prepara- 
ția din Petrila, Este în 
interesul sănătății tuturor 
oamenilor muncii să se 
prezinte la caravana de 
micro-radiofotografie, în 
vederea efectuării contro-

de 
de- 

minerilor 
Văii

pre-

la și Ovidiu Ghinea. 
Dintre dansuri a reți
nut atenția tradiționa
lul „Briu momîrlă- 
nesc", prezentat de e- 
levii clasei a IV-a,

Cu un repertoriu spe
cific zonei s-a prezen
tat grupul vocal folclo
ric al cadrelor didacti
ce— surpriză â specta
colului care a re
prezentat un omagiu a- 
dus părinților pentru 
spirijinul acordat școlii, 
în educarea prin muncă 
și pentru muncă și via
ță a tinerelor vlăstare.

tră — aflăm din recen
tul număr al revistei 
„România pitorească" — 
este mult îndrăgita. ca- 

__  ______ _ , bană cunoscută de toți tu- 
le sectorului XI — inves- riștii din Valea Jiului și 
tiții, de la l.M. Petrila, va 
fi reluată în curînd prin 
organizarea primei 
excursii din acest an a- 
vînd ca obiective princi
pale Hidrocentrala .de la 
Lotru și Muzeul BrUken- 
thal din Sibiu. Se contea- ,prm construirea de. 
ză pe o participare de 
peste 100 de excursioniști.

• CEA MAI VECHE
CABANA din țara noas-

împrejurimi, numită „O- 
bîrșia Lotrului". Revista 
ne mai informează că; în- 
cepînd qu apropiatul se
zon turistic estival capa
citatea ei de cazare va fi 
mărită cu circa 100 locuri.

' ’: că
suțe mici în vecinătatea 
corpului principal al ca
banei. (I.D.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ
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i NOILE NORME DE PROTECȚIE Ă MUNCII I 
| ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE

însușite temeinic, cunoscute și aplicate cu fermitate
pentru o activitate de producție eficien
tă ți în deplină siguranță a muncii, a 
securității personalului muncitor și ză
cămîntului.

Prin materialele cuprinse în această 
pagină, ingineri șefi cu securitatea mi
nieră prezintă modalități de acțiune 
pentru însușirea noilor reglementări și 
primele concluzii desprinse în urma tes
telor efectuate, deja, la anumite cate
gorii de personal. Totodată, prezentăm 
și cîteva articole din „Instrucțiunile teh
nice la normele de protecție a muncii 
pentru industria minieră" privind „Mon
tarea, exploatarea și demontarea comple- 

sînt un puternic instrument de lucru xelor mecanizate în abataj".

Acțiune de o deosebită însemnătate 
pentru activitatea de protecție a muncii — 
însușirea noilor „Norme de protecție a 
muncii pentru industria minieră", a In
strucțiunilor tehnice de aplicare a aces
tora ți mai ales testarea cunoștințelor 
acumulate se află in plină desfășurare 
la toate întreprinderile miniere din Va
lea Jiului. Personalul tehnic ingineresc, 
cadrele de conducere, șefii de formații 
de lucru și de schimburi, artificierii, per
sonalul electromecanic și alte categorii 
de oameni ai muncii au depus eforturi 
susținute pentru o însușire temeinică a 
noilor reglementari și instrucțiuni de a- 
plicare, conștienți fiind că. toate acestea

f PENTRU SIGURANȚA OMULuP 
Șl A MUNCII SALE 

nu poate fi acceptată 
mediocritatea

.Rezultatele testelor e- re obțin rezultate deose- 
fectuate pînă acum 1 
personalul tehnic ingine
resc, au indicat un nivel 
de prpmovabilitate de 80 
la sută. Aceasta însem- 
nînd că 80 la sută din 
personalul verificat a răs
puns fa cele 10 întrebări, 
cît cuprinde testul, de cel 
puțin nota 7. Aceasta es
te și condiția de promo
vare a testului. Și este cît 
se poate de firesc pentru 
că în activitatea de însu
șire și aplicare a norme
lor de protecția muncii 
nu poate fi ac
ceptată mediocritatea a- 
tunci cînd este vorba de 
siguranța omului, a mun
cii sale, a zăcămîntului.

La nivelul corpului de 
maiștri, promovabilitatea

la bite la verificările pe care 
- le facem.

In paralei cu această 
activitate, care este în 
plină desfășurare, ne-am 
preocupat intens de adap
tarea condițiilor din sub
teran, de la locurile de 
muncă, la exigențele noi
lor reglementări. O primă 
problemă rezolvată pri
vește semnalizarea și mă
surile de siguranță la ma
rile capacități de produc
ție, în abatajele frontale 
dotate cu complexe me
canizate. O altă adaptare 
la noile condiții impuse 
se referă la presemna- 
lizarea realizată la tran
sportoarele cu bandă. 
Priritr-un semnal optic 
sau acustic muncitorii ca- 

nu a fost la fel de ridi- re își desfășoară activita- 
cată, ceea ce înseamnă că, tea lingă benzi sau cir- 
în ceea ce privește aceaș- culă în apropierea lor iau 
ta categorie de personal, la cunoștință că în scurt 
trebuie să insistăm; mai timp banda va porni. A- 
mult asupra însușirii noi- cestui prim semnal îi pr
ior reglementări. ' mează semnalul propriu-

ART. 21. începerea tă
ierii cu combina va fi pre
cedată de pornirea trans
portorului cu raclete din 
abataj. Combainerul tre
buie să se convingă că în 
raza de acțiune a organe- 

, lor de tăiere și pe o dis
tanță de 5 m pe ambele 
părți ale acestora, nu se 
află nici o persoană și nu
mai după darea semnalu
lui de avertizare se acți
onează asupra . . butoanelor 
de pornire a combinei.

Primele concluzii sînt îmbucurătoare
toare : din 45 de artifici- direct la locul de muncă,
eri testați aproape 40 au pe de o parte conținutul
obținut note de peste 7, noilor reglementări, iar pe 
dînd răspunsuri compe
tente la toate întrebările 
de verificare. Repet, a- 
ceasta a fost o testare 
prealabilă, care ne-a dat 
posibilitatea nu numai de 
a afla cum și cît și-au în
sușit din noile reglemen
tări, dar și unde anume 
trebuie să acționăm pen
tru a ridica nivelul cu
noștințelor la cota exigen
țelor impuse de procesul 
de producție.

Aceasta a fost una- din- 
tre modalitățile de acțiu
ne pentru cunoașterea no
ilor reglementări, O altă 
modalitate. In timpul con
troalelor efectuate, con
troale cu caracter preven
tiv, personalul de specia
litate, cu atribuții pe li- 

vut loc o testare prfeala- \ nie de protecție a muncii 
bilă. Rezultatele au fost și aeraj, a prezentat și 
mai mult deeît mulțumi- explicat pe baze cone fete,

Insușirea noilor regle
mentări 
normele 
muncii 
minieră 
țiunile tehnice la aceste 
norme au o importanță 
majoră pentru desfășura
rea în condiții de deplină 
siguranță a întregii noas
tre activități productive. 
Dar, pentru ca această 
însușire să fie cît mai te
meinică, nu am pierdut 
nici un prilej pentru a 
explica conținutul norme
lor și instrucțiunilor, dar 
și pentru a verifica mo
dul' cum sînt acumulate 
cunoștințele. Spre exem
plu, cu efectivul de arti
ficieri s-au organizat ac
țiuni de cunoaștere a nor
melor și instrucțiunilor la 
nivel de sector, iar la în
ceputul lunii martie a- a-

cuprinse atit în 
de protecție a 
pentru industria 
cît și în instruc-

de altă parte importanța 
acestora. Totodată, prin 
întrebările puse am făcut , 
și o verificare a cunoștin
țelor acumulate.
"... Pe lîngă aceste' modali
tăți folosim cît mai efi
cient cabinetul de protec
ție a muncii și propagan
da vizuală. De asemenea, 
șăptămîrial, în săla dra
pel prezentăm filme cu 
teme de proiecție a mun
cii. ■■ . . ■ • -

Concluzia desprinsă , din 
testările făcute pînă acum 
este că oamenii ău înțe
les importanța noilor re- : 
glementări și se strădu
iesc să si le însușească ' 
si aplice, ’

Ing. Gheorghe RANCEA, 
inginer șef cu securitatea 
minieră la I.M. Aninoasa

f

I

jî-

mează semnalul propriu- 
Pentru a stimula și stîr- zis de pornire, dar tim- 

rii interesul tuturor catego- pul dintre cele două sem- 
riilor. de personal pentru 
cunoașterea cît mai apro
fundată a normelor și in
strucțiunilor de aplicare, 
vom , recurge la stimula
rea prin diferite mijloace 
si popularizarea celor ca-

riale le permite să se fe
rească. Și astfel de exem
ple am mai. putea da.

Ing. Vasiie PIRVULESCU, 
inginer cu securitatea 

minieră la I.M. Paroșeni

ART. 16. La verificarea instalației hidraulice conecta
te la circuitul din abataj cu distribuitoarele in poziția de 
repaus, nu se admite, timp de cel puțin 15 minute, nici 
o scădere a presiunii față de valoarea indicată la mano- 
metrul stației; valoarea trebuie să fie identică cu cea de 
pe manometrul ramurii de tur a circuitului.

Irisuțirea noilor reglementări 
o acțiune continuă* _ •• • - ... ....... • . -

i-am acordat atenția cu- 
venită privind modul de 
pregătire și de acumulare 
a cunoștințelor privind 
noile reglementări.

Cit de bine au fost în -

Preocupările noastre pri
vind însușirea do către 
întregul personal a noilor 
reglementări au fost o- 

rientate preponderent spre
categoriile de oameni ai .... 
muncii formate din mai- • țelese aceste noi regle- 
ștri, artificieri, mineri șefi mentăTi cuprinse în tior- 
de bri iadă și de schimb și” mele de protecție a mun- 
celelalte categorii de me- cii pentru industria mi- 
seriași. Aceasta pentru că, hieră și în instrucțiunile 
ei sînt cei care urmează tehnice la aceste norme, 

o demonstrează hotărîrea 
și competența cu care s-a 
acționat pentru adaptarea 
situației din mină, de la 
anumite genuri de lucrări 
și domenii de activitate, 
la cerințele formulate si 
cuprinse în norme Și in
strucțiuni. In acest sens 
evidențiem activitatea des
fășurată pentru asigura
rea unui aeraj optim la 
locurile de muncă, con
form noilor norme și in-

să le aplice direct' in pro
ducție, la locurile lor de 
muncă și, în final, pentru ■ 
că de temeinicia cunoș
tințelor; pe care le au pe 
linie de protecție a mun
cii depinde securitatea 
muncii și a zăcămîntului. 
Sigur, prin aceasta nu în
seamnă că trebuie să mi
nimalizăm rolul organe
lor de îndrumare și Con
trol sau că personalului 
din această categorie nu

strucțiuni, reeepționarea 
materialului de susținere 
ce urinează să fie intro- . 
dus în subteran și în mod 
deosebit a lemnului, adap
tarea transportoarelor eu 
raclete de pe abatajele

. frontale la exigențele re
glementărilor amintite.

Și la întreprinderea 
noastră a început testa
rea cunoștințelor acumu
late îricepînd cu persona
lul tehnic ingineresc. Re
zultatele sini destul de 
bune, dar va trebui să in
sistăm și mai mult pehtru 
însușirea acestor regle
mentări, aceasta fiind de 
fapt o acțiune continuă, 
care nu se încheie odată 
cu susținerea test-Tor de 
verificare.

Ing. Sever GAVA, 
inginer șef cu securitatea 

minieră la I.M. Uricarsi

ART. 27. Circulația per
sonalului pe lingă combi
na în funcțiune este interzi
să Dacă este necesară trece
rea pe lîngă combină, ea 
va fi oprită și blocată e- 
lectric. - . '

Nu se permite circula
ția peste tamburii combi
nei nici dacă ea este o- 
prită și blocată. In situația 
că se necesită trecerea pes
te tamburi, se va 
canic și electric 
rea tamburilor.

bloca me- 
acționa-

părăsirea

Punerea în 
untii abataj 
cu complex 

va face

ART. 12. 
exploatare a 
frontal dotat 
mecanizat se
mai după recepția de 
tre o comisie numită 
acest scop. Comisia de

nu- 
că- 
în 

re
cepție va întocmi uri pro
ces verbal, aprobat de con- 
ducerea unității, care cons
tituie actul de autorizare 
pentru punerea în funcțiune 
a abatajului. Din .comisie 
în mod obligatoriu vor fa
ce parte reprezentanții 
din compartimentele: teh
nic, topografic, apologie, 
producție, mecano-energc- 
tic, protecția WSncii-ae- 
raj, precum și șeful de sec
tor (secție raion),.și îneca-

> nicul șef de sector.

100 )a sută, singurul 

piocent 

de promova bilita te 

satisfăcător
i

l

ART. 28. La 
combinei, combainerul va 
opri și bloca combina de la 
butonul „stop", va aduce 
maneta butonului reversiv 
la poziția neutră, va bloca 
butonul de „avarie stop" 
și va decupla motorul de 
reductorul tamburilor.

Pagină realizată
Ia cererea C.iM.VJ.

in 31 martie am înche
iat acțiunea de testare a 
personalului de la' între
prinderea noastră, pînă la 
nivelul artificierilor, in
clusiv. Procentul de pro- 
movabilitate s-a ridicat la 
70 la sută, un procent su- 
fi. ienf, pentru o primă 
etapă ; foarte bun nu poa
te fi deeît atunci cînd va 
ajunge la 100 la sută. 
Condiții pentru însușirea 
noilor norme și instrucți
uni au avut toți, dar...

Cei care nu au promo
vat încă testul zsînt repro- 
gramați la o nouă verifi
care peste 15 zile. In a- 

. .ceasta perioadă vom orga
niza ore de ie< .nsu!tații, în 
afara progrârritiiui de'' lu
cru, la cabinetul de pro
tecție a mtincii; unde ea- inai atunci putem spune 
dre din conducerea între
prinderii, pe domenii de 
activitate, vor acorda, în 
permanență, explicațiile 
necesare.

Pentru o verificare ra
pidă a medului de însuși
re a .cunoștințelor dispu- . 
nem de o instalație sim- 

. plă, electronică, ; pg care 
o folosim doar in timpul 
orelor de consultație. Pen
tru testele de veli.i -are 
propriu-zisă aplicăm, me
todologia care ne-a fost 
indicată.

Pentru celelalte catego
rii de personal .muncitor, 
pentru însușirea noilor ; 
riortfie și â instrucțiunilor-; 
vom insista . în mț>d deo
sebit în cadrul; dnștimirii. 
pe me-erh are se desfă- 
șară în cadrul unității.' 

Vom continua '«țeastă 
acțiune n ; .sud pre-Vii- 
tiil de pri^mtivabilităie. a 
fi de 100 Iii sută—ma

că ne-am făcut pe deplin 
datoria. ■■■ ; -, ..

Ing. loșif DRUMUȘ, 
inginer șef cu. securitatea 

minieră la I.M. Petrii»
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domeniul ■construcțiilor do mașini»

MOSCOVA 3 
— La Moscova 
ședința 
a Comisiei 
nente CAER pentru cola
borare în domeniul con
strucțiilor de mașini, la ca
re au participat delegațiile 
țărilor membre ale CAER 
și a R.S.F.I.

Comisia a examinat sar
cinile care îi revin din ho- 

■ tărîrile Sesiunii CAER și 
ale Comitetului Executiv și 
a adoptat măsuri corespun
zătoare orientate spre re
alizarea acestora.

Comisia a elaborat pro
iectele convențiilor și pro
punerile de specializare și 
cooperare în producția de 
mijloace de dotare tehnolo
gică a industriei navale, u- 
tilajc tehnologice pentru

(Agerpres). 
a avut loc 

a 91-a 
perma-

elementelor de 
pentru construc-

fabriearea 
asamblare 
ția de locuințe și panouri 
mari, mașini și utilaje pen
tru extracția de petrol și 
gaze, punți motoare pentru 
mașinile de cortstrucții și 
rutiere ș.a.

Totodată, comisia a exa
minat stadiul realizării Con
venției generale de colabo
rare multilaterală privind 
organizarea producției spe
cializate de roboți industri
ali și crearea mașinilor-u- 
nelte de comandă program 
numeric, adoptîndu-se pro
puneri referitoare la îmbu
nătățirea activității în. aces
te domenii. Au fost, de a- 
semenea, elaborate proiec
tele unor convenții de cola
borare tehnico-științifică.

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 3 (Agerpres). 

— In aceste zile, la Kiev 
s-a sărbătorit, intr-un ca
dru solemn, cea dea 175-a 
aniversare a nașterii ma
relui scriitor Nikolai Go
gol, născut intr-un sat din 
Ucraina. Cu acest prilej, 
la Kiev a avut loc o adu
nare solemnă, iar pe ecra
nele cinematografelor din 
capitala R.S.S. Ucrainene 
a fost prezentat un film 
documentar care înfăți
șează locurile legate 
viața lui Gogol și de 
vitatea sa literară. De 
menea televiziunea și 
trele din Kiev au 
tat în variante scenice noi 
diferite piese ale scriitoru
lui.

3

a

de 
acti- 
ase- 
tea-

prczen-

★
BELGRAD 3 (Agerpres). 

— In R.S.F. Iugoslavia se 
construiesc noi obiective 
industriale, conform pro
gramului de dezvoltare a 
acestei țări în etapa ur
mătoare. Agenția Taniug 
informează că printre noi
le unități productive se 
numără o fabrică de bio
xid de carbon, construi
tă In localitatea Bacei, și

Acțiuni în favoarea păcii, 
dezarmare nuclearăpentru

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Mai mult de 500 de per
soane au venit să se insta
leze lingă „tabăra păcii" 
— orășel de corturi insta
lat în urmă cu 2 ani de 
partizanii păcii în apro
pierea bazei militare de la 
Greenham Common din 
Marea Britanie în semn de 
protest împotriva amplasă
rii de rachete nucleare 
rază medie de acțiune 
teritoriul țării.

In pofida măsurilor 
doptate de autorități pen
tru desființarea taberei, 
luptătorii pentru pace-și-au 
declarat intenția de a nu 
se supune presiunilor șl de 
a continua lupta împotri
va înarmărilor nucleare.

★
DELIII 3 (Agerpres). — 

In diferite orașe ale Indi
ci, printre care Deliii. 
Bombay, Bangalore, Cal
cutta, se desfășoară mi
tinguri șl adunări de ma-

cii 
pe

a-

să, în cadrul acțiunilor 
organizate de asociațiile 
de luptă pentru pace din 
această țară. Participanții
— oameni de știință și 
cultură, muncitori, tineri
— se pronunță împotriva 
cursei înarmărilor, a am
plasării de noi rachete cu 
arme nucleare.

★
BONN 3 (Agerpres). — 

In R.F. Germania conti
nuă acțiunile de masă îm
potriva amplasării de noi 
rachete nucleare pe con
tinentul european. La 
Dortmund și Koln au avut 
loc conferințe sindicale, în 
cadrul cărora delegații au 
subliniat necesitatea ac
tivității mișcării pentru 
pace și dezarmare;

De asemenea, reprezen
tanții unui număr de 30

de organizații antirăzboi
nice din diferite între
prinderi din Ruhr au adop
tat un program de acțiuni 
împotriva amplasării de 
rachete nucleare eu rază 
medie do ‘acțiune în Eu
ropa.

★
BOGOTA 3 (Agerpres). 

—- In orașul columbian 
Medellin s-a deschis Con
gresul unității latino-ame- 
ricane „Pentru pace în A- 
n.erica Centrală și bazinul 
Caraibilor". Cei peste 100 
de delegați din 15 state la- 
tino-americanc dezbat si
tuația din America Centra
lă, probleme privind lupta 
popoarelor pentru demo
crație și independență, 
pentru menținerea păcii 
și preîntimpinarea unui 
conflict armat în regiune.

POPULAȚIA insulei 
MAURITIUS totalizează 
lin milion de locuitori, scrie 
ziarul „Mauricien", .care a- 
pare la Port Louis, capi
tala insulei.

PRESA SUD-COitl'.i'A- 
NĂ a publicat date po
trivit cărora datoriilecre- 
gimului de la Seul au a- 
juns la 43 miliarde do
lari. In Coreea de Sud 
crește inflația,., majorarea 
anuală a prețurilor cu ri
dicata ajungînd în medie 
la 40 Ia sută,

UN TOTAL de 2,393 mi
lioane persoane se aflau 
luna trecută în căutarea 
unui’Ide de muncă în R.F. 
Germania — a anunțat 

: Ministerul vest-germăn al
Muncii. Cifra reprezintă 
9,6 la sută din forța de 
muncă a țării.

PEȘTII „VĂD" 
PLASELE DE PESCUIT
Peștii aud nu numai zgo

motul motoarelor dc la 
traulcre, dar văd chiar și 
plasele de pescuit, susțin 
ibtiologii suedezi. In urma 
unor cercetări, efectuate . 
la Institutul de oceano
grafie de la Goteborg, spe
cialiștii au ajuns la conclu
zia că peștii „văd" plasele 
de pescuit de la o distan
ță de 29 m și încearcă să 
scape de ele. Ei susțin că, 
dacă s-ar pune Ia 
așa-numitele „plase 
țioase", s-ar mări 
derabil cantitatea de 
te pescuit

ACTIVITĂȚI ALE 
COSMONAUTILOR 

SOVIETICI
S-au încheiat 54 de zile 

de cînd cosmonauta so
vietici Leonid Kozim, Vla
dimir Soloviev și Oleg 
Âtikov evoluează pe o or
bită Cireumterestră la 
bordul complexului spa
țial „Saliut-7" — „Soiuz 
Ț-10“. Ei continuă cerce
tările și experimentările 
tehnico-științifice prevă
zute de programul de zbor.

După cum transmite a- 
genția TASS. nava auto
mată de transport ..Ero

punct 
silen- 
consi-

peș-

gress-10“ care a fost lan
sată la 21 februarie pen
tru a aduce la bordul 
complexului spațial noi 
materiale și carburanți, a 
fost desprinsă de tande
mul ,.Saliut-7“- — „Soiuz 
T-10" și plasată pe o tra
iectorie de coborîre. In 
momentul pătrunderii în 
straturile dense ale atmos
ferei, „Progress-10" 
dezintegrat.

LÂMÎIUL 
„CARE VORBEȘTE"

Lămîiul „care vorbește' 
sau, cel puțin, care sem
nalizează el. însuși că are 
nevoie de apă, este anul 
acesta vedeta Salonului a- 
gricol de la Paris.

Specialiștii de Ja Insti
tutul național francez de 
cercetări agronomice au 
dotat lămîiul cu un sis
tem tehnic de palpatnri 
ce declanșează udarea 
plantei în cantitatea ne
cesară, după ce arbustul 
semnalizează, lipsa apei 
printr-o ușoară contrac
ție a trustului. „Informa-

s-a

j COLEGIULDE" REDACȚlii. îosil BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, ion 
| MUSTAȚA, Simiou POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adj. 
I Toma ȚAȚARCA.______________________________ .......______

o fabrică de prelucrare 
tutunului, 
Primul 
nat este 
fel din 
avea, în 
te productivă de 80 000 to
ne bioxid de carbon. Fo
losind ca materie primă 
gazele naturale de " pro
ducție internă, noua uni
tate va furniza acest pro
dus solicjtat în industria 
de prelucrare a alimente
lor, în cea a cauciucului 
sintetic, în medicină și me
talurgie.

în Liubovia. 
obiectiv mențio- 
singurul de acest 
Iugoslavia și va 
final, o capacita-

*
BUDAPESTA 3 (Ager

pres). — Fabrica de alumi
niu de la Ajka (R.P. Un
gară) a început să produ
că galium, un metal rar 
obținut în procesul de re
alizare a aluminei, cu largi 
întrebuințări în indus
tria electronică. In cursul 
acestui an, fabrica de la 
Ajka a produs 3 000 kg de 
galium.

Conferința Uniunii
Interparlamentare

GENEVA 3 — Trimisul 
Agerpres, Constantin Țin
tea, transmite: Conferința 
Uniunii Interparlamenta
re, ale cărei 
desfășoară la 
abordat marți, 
dezbate iilor în 
blema contribuției 
montelor la succesul

lucrări se 
Geneva, a 
în cadrul 
plen, pro- 

parla- 
ne- 

gocierilor în curs și viitoa
re avînd drept scop opri
rea cursei înarmărilor, re
ducerea armamentelor și 
realizarea dezarmării ge
nerale, în vederea asigu
rării păcii.

Luînd cuvînțul, șeful 
delegației țării noastre, 
Stan Soare, a prezentat pe 
larg Apelul Marii Adu
nări Naționale a Republi
cii Socialiste România a,- 
dresat Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Congresului 
S.U.A., parlamentelor din 
țările europene pe terito
riul cărora se amplasează 
rachetele nucleare cu ra
ză medie de acțiune, par
lamentelor din celelalte 
țări europene și Canada.

i 
I

I
I
I
I
i
I
I
I
I

I

I
I

I
I
I
I

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

iembrie: De dragul tău. 
Anca; Unirea: Speranță și 
sprijin; Paringul: Călă
torul cu cătușe.

PETRILA: Domnul Mi
liard.

LONEA: Dreptate pen
tru toti.

ANINOASA: Elvis.
VULCAN — Luceafă

rul: Femeia dispărută.
LUPENI — Cultural:

Educația sentimentală a 
Dașei.

URICANI: Ultima sta
ție.

a Casei I 
Patru. | 

politico- •

revoluțio- 
trăsătură 

a 
o-

Producție 
de filme

22,05 Forum
ideologic.
Spiritul 
nar —
fundamentală 
muncii și vieții 
mulul nou.

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

TV
15,00
15,05

15,15

15,30

10,30
16,50
17,00

20,00

Telex.
Senegal, azi. 
mentar.
Țara văzută 
ported.
Emisiune în 
maghiară 
color).
Civica.
Desene animate.
Fotbal : Rapid — 
Sportul studențesc. 
Transmisiune de la 
Stadionul „23 Au- 
gust“. în pauză: 
Publicitate.
Telejurnal (parțial 
color).
Actualitatea în e- 
conomie.
O lege a vieții, a 
împlinirii umane. 
Reportaj.
Film artistic:
„Am fost șaispre
zece" (color).

Docu-

de re-

limba 
(parțial

RADIO
5.00 Buletin de

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul melo
diilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem 
ascultătorilor. 10,00 Bule
tin de știri. 10,05 Odă 
limbii române. 10,30 Din 
țările socialiste. 10,45 Noi 
înregistrări 
corală. 11,00 
știri. 11,05 
Iul copiilor, 
tin de știri, 
ța secolului 
Din comoara 
12,45 Avanpremieră 
dio-TV. 13,00 De ’ 
3. 15,00 Clubul 
ților. Serbările 
tineretului. 16,00 
de știri. 16,05 Litera 
spiritul legii. 16,30 Parti
dul, Ceaușescu, România 
— program de cîntece. 
16,40 Coordonate 
mice. 17,00 Fotbal 
cu minut. 19,00 
scrii. 22,00 O zi 
oră. Radiojurnal. 
Rezultatele tragerii 
cursiilor la Pronoex- 
pres. 23.05 Pagini din o- 
pera „Viața scurtă" de 
Manuel de Falia. 23,30- 
5,00 Non stop muzical.

știri.

de muzică 
Buletin de 
Radiocaruse- 

12,00 Bule- 
12,05 Știin- 
XX. 12,25 
folclorului.

Ra
ia 1 la 
invita- 

Scînteii 
Buletin 

și

econo- 
minut 
Orele 
într-o 
23,00 

ex-20,35

20,50

20,20

Din cauza a numeroase
inter-

Din partea Spitalului

cazuri de gripă, in period' 
da 4-18 aprilie, se suspendă vizitele la bolnavii 
nați in spitalele din Valea Jiului.

Informații asupra evoluției bolnavilor vor fi 
rate telefonic prin centrala spitalului municipal 
șani - 
spitale.

asigu- 
Petro- 

42360, -41122 și 43318, precum și la celelalte

ția" furnizată de fructele 
iămîiului este captată de 
sistemul tehnic de palpa- 
re și, transmisă unui, cre
ier electronic care declan
șează irigarea.

TRAFICUL DE 
STUPEFIANTE

Tribunalul din Napoli a 
emis alte șase mandate de 
arestare în cadrul unei 
anchete cu privire la tra
ficul de stupefiante in Ita
lia. afacere practicată cu 
precădere de Mafia. sol
dată cu imense cîștiguri 
pentru trafieanți și cu — 
din ce în ce mai numeroa
se — pierderi de vieți o- 
menești în rindul consu
matorilor, mulți dintre ei 
foaite tineri.

TELESCOPUL
GALILEO GALILEI

Ministerul italian a! ins
trucțiunii publice a apro
bat proiectul construirii 
unui mare telescop ce va' 
purta numele lui Galileo 
Galilei. Telescopul, care 
va avea un diametru de 
3,5 m, va permite astro
nomilor să studieze feno
mene cosmice importante, 
turn sînt apariția si dis
put itia steleloi. evoluția 
galaxiilor, structura Uni
versului.

I. C. S. Alimentara
Alimentație Publică Petroșani

încadrează de urgență

— 2 paznici
2 fochiști

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
VI.\D Dacia 1106. Stra

da Cimpa nr. 57, după ora 
15. (473)

OFER pensiune comple
tă unui pensionar (recent), 
nefumător. Adresați că
suța poștală nr. 54, 
ciul poștal. (459)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bobo- 
loacă Nicolae, eliberată de 
l.M. Uricani. O declar nu
lă. (427)

PIERDUT legitimație de

ofi

serviciu pe numele Kiss 
Irma, eliberată de Oficiul 
P.T.T.R. Petroșani. O de
clar nulă. (458)

PlfiRDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marias 
Elisabeta, eliberată de 
I.C.S. Mixtă Lupeni. O de
clar nulă. (461)

PIERDUT 
serviciu pe 
giu Viorica, 
I.C. Vulcan.
15. (462)

legitimație de 
numele Geor» 
eliberată de 
O declar nu*
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