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LA I.C. VULCAN

La Preparația Coroești

Noi dovezi 
ale hărniciei 
și priceperii

s!

Producții superioare obținute pe baza 
productivității

dovadă de mult spirit in
ventiv și inițiativă in 
promovarea noului, sing. 
Constantin Curelea 
format un colectiv 
pus din numeroși pre
paratori, lăcătuși, 
gări și alte cadre 
nico-inginerești cu 
a obținut în timp 
realizări deosebite, 
exemplificăm. In 
secției Coroești funcțio
nează 20 pompe cu de
bit mare, prevăzute eu

creșterii
In vederea creșterii 

mai accentuate a produc
tivității muncii, colectivul 
de oameni ai muncii de 
la Preparația cărbune
lui Coroești a stabilit un 
amplu program de mo
dernizare a unor mașini 
din atelierele de pro
ducție, precum Și a unor 
fluxuri tehnologice. Mul
te dintre aceste măsuri 
au ’fost deja concretiza
te in practică. Activita
tea de cercetare, moder- ----- ,
nlzâre și aplicare a pro- lagăre de fricțiune. De. 
greșului tehnic, a fost 
jhuît intensificată, o da
tă, cu numirea în funcție 
de șef al atelierului me
canic a subinginerului 
Constantin Curelea. Dînd

și-a 
com-

strun- 
teh- 
care 

scurt
•Să 

cadrul

nor- 
pro- 

e- 
con- 

Colda

fectau desfășurarea 
mala a fluxului de 
ducțîe. Cu sprijinul 
chipei de lăcătuși 
dusă de Cornel
— formație de lucru din 
rîndul căreia s-au eviden
țiat Nicolae Monai, Ni- 
eolae Cibian, Sorin Mo- 
rosz — precum și a 
strungarilor Francisc
Korrihoffer, Eugen Ga- 
linschi, Mozeș Șipos, și a 
proiectantului Ieronim 
Pârău, aceste pompe au 
fost modificate prin in
troducerea rulmenților (de 
fabricație indigenă) în

Ștefan NEMECȘEK

Mina Petrila,în frunte
întîmpinînd cele două mari evenimente ale a- 

nului, cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, minerii Văii Jiului cinstesc apropi
ata sărbătoare a muncii —ziua de 1 Mai — cu rezulta
te remarcabile pe frontul cărbunelui.

Dintre fruntașele acestei luni, se detașează în
treprinderea minieră Petrila, care, și în ziua de 
16 aprilie, a obținut o producție suplimentară de 
400 tone de cărbune. De la începutul lunii, mina 
a extras peste sarcinile planificate o producție de 
3200 tone de cărbune. Gele mai bune sectoare sînt: 
IV (cu un plus de 1800 tone), I (cu 1400 tone extra
se peste sarcini) și, cu 700 tone peste plan, sectorul 
VI.

Anchetă de opinie

De la tovarășa Măria 
Lasso, inginer șef al în
treprinderii de confecții 
Vulcan, am aflat că în pri
mul trimestru al anului 
planul de confecții texti
le a fost depășit cu 18 la 
sută, la producția marfă 
cu 12 la sută, la produc
ția netă cu 8 la sută, iar 
la export cu 7 la sută. E- 
xecutarea, îii prezent a ți
nui număr de peste 20 de 
modele de confecții pen
tru bărbați, femei și copii 
asigură furnizarea mărfii 
atît către fondul pieții in
terne cît și pentru export, 
(A.T.)

w

sele defecțiuni și uzura 
rapidă a acestor lagăre, 
(piese de bază în com
poziția cărora intră în 
proporție de 85 Ia sută 
cositor, material defici-

care se importă), a- (Continuare in oao. o 2-a)

In atelierul mecanic de la preparația Coroești, o parte a colectivului de cer
cetare studiază un nou proiect de inovație. Foto: Stefan CRISTIAN

: ... y

întărirea rolului conducător 
al organizațiilor de partid 

se realizează prin activitatea practică, de zi ctt zi 
înfăptuirea in bune condiții a sarcinilor acestui an și pe întregul cincinal 

impune cu necesitate — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 14 
a C.C. al P.C.R. — „sd crească și mai mult rolul organizațiilor de partid, al or
ganelor de partid. Afirmarea rolului conducător al partidului este determinată, 
în primul rînd, de felul in care fiecare organizație, fiecare comunist își îndepli
nește sarcinile in domeniul său de activitate". Am cerut unor secretari de 
partid de Ia mina Petrila să relateze despre preocupările lor în vederea per
fecționării activității organizațiilor de partid, a comuniștilor, în vederea reali
zării sarcinilor de plan pe acest an.

— întărirea rolului con
ducător al unei organiza
ții de partid, cum bine a 
subliniat secretarul gene
ral al partidului, presupu
ne activizarea și afirmarea 
puterii de mobilizare a 
fiecărui membru de partid, 
ne spunea Ioan CESÂUAN, 
secretarul comitetului 
partid din sectorul 
Această cerință am avut-o 
în vedere în preocuparea 
noastră pentru realizarea 
integrală a ciclurilor de 
producție, atît în abataje 
cît și la pregătiri, condiție 
esențială a îndeplinirii in
tegrale a planului, a des-

de 
V.

fășurării cu maximă efi
ciență a activității produc
tive. Realizarea 
deziderat a cerut o acti
vitate exemplară, atît la 
fronturile de lucru, cît și 
la aprovizionarea lor, în
treținerea utilajelor, asis
tență tehnică’ etc. In per
fecționarea muncii în toa
te aceste compartimente 
ne-am bazat pe comuniș
tii Alexandru Florea, Ni
colae Durbac, Norbert 
Kleibel, Ion Dobrotescu,

acestui

cadre din rîndul membri
lor comitetului de partid 
pe sector și ai birourilor 
organizațiilor de bază, 
maiștri, tehnicieni și șefi 
de formații și de schimb 
care au primit sarcini con
crete în legătură cu desfă
șurarea optimă a lucrări
lor electromecanice, apro
vizionarea locurilor de

loan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a|

Asigurarea frontului de montaj - problemă prioritară 
„Vîscoza** Lupenipe șantierul dezvoltării I.F.A

Analiza stadiului reali
zăm planului de investi
ții de pe șantierul insta
lației pentru fire de mă
tase artificială de Ia
„Viscoza“ Lupeni pune în 
evidență menținerea 
rămîneri 
sarcinile prevăzute 
mul trimestru al
in comparație cu 
de execuție prevăzute în 
graficul întocmit la înce
putul anului, se înregis
trează rămîneri în. urmă 
la lucrările de la centrala 
termică, la instalația de 
dedurizare și deminerali- 
zâre, la stația "pentru „Spă
larea" gazelor. In lunile 
ianuarie și februarie nu 
s-a îndeplinit planul de 
montaje, adăugîndu-se ast
fel noi restanțe la cele din

în urmă
unor 

față de 
in pri- 
anului. 
stadiile

anul trecut. Abia în luna 
martie, activitatea de pe 
șantier a cunoscut un ritm 
mai bun, planul total de 
investiții fiind nu numai 
îndeplinit, ci și depășit. 
Datorită suplimentării for-

nuă să se mențină serioase 
rămîneri în urmă la lu
crările de montaj. Proble
ma prioritară a activității 
de pe acest șantier rămî- 
ne în continuare intensifi
carea ritmului de lucru

mineralizare și pentru 
ultimul tronson al viitoa
rei secții de bobinare. O 
echipă de lăcătuși din par- 

ajută 
la lu- 
Ci bu- 
insta- 

și

tea beneficiarului 
zilnic constructorii 
arările. de montaj, 
nă parte din noile 

pentru filare au
URGENȚE IN INVESTIȚIILE ANULUI 1984

ței de muncă și intensifi
cării ritmului de montaj 
de către constructorii din 
cadrul Trustului de insta
lații și montaje București, 
în luna martie s-au recu
perat din rămînerea în 
urmă lucrări în valoare 
de 31,2 
montaje, 
pe total

pentru asigurarea și lăr
girea frontului de montaj.

Beneficiarul se preocu
pă îndeaproape de asigu
rarea. utilajelor 
montajului, a 
condiții necesare

necesare 
celorlalte 

bunului 
mers al lucrărilor. In lu
na martie a fost eliberatmîlioane lei la

Cu toate acestea, amplasamentul pentru sta- 
investiții, conți- ția de dedurizare și de-

lății 
fost montate. A fost pre
luat 
acid

La rîndul săti, construc
torul a luat unele măsuri 
pentru intensificarea rit
mului la lucrările de cons
trucții și montaje. Com
parativ cu lunile ianua
rie și februarie, forța de 
muncă a crescut conside-

Vioret STRĂUȚ

noul depozit pentru 
sulfuric.

(Continuare în pag. a 3-a)

PLANTĂRILE 
încheiate în cel mai scurt timp!

Acțiunile 
organizate de 
mentele gospodărești ale arbori 
consiliilor populare din 
Valea Jiului, cu sprijinul 
cetățenilor, s-au concen
trat în ultimele’ zile spre 
un obiectiv devenit 
.gent — intensificarea 
finalizarea- plantărilor, 
plantărilor de arbori 
arbuști ornamentali . 
străzi și în cartiere, a po
milor fructiferi în gră
dinile cetățenilor. Un i 
prim exemplu, demn de 
urmat, în acest domeniu 
l-am aflat de la admi

nistratorul asociației de lo
catari nr. 2 A „Hermes", 
Nicolae Cerbu. Grupuri 
de locatari din această (Continuare în pag. a 2-a)

gospodărești asociație au săpat gropi- 
comparti- le și au plantat 35 

ornamentali 
peluzele străzii Șt. 
Iosif. In Aleea Poporu
lui — o altă arteră cen
trală nouă a municipiu
lui — locatarii au plan
tat tuia și alte specii de 
arbori și arbuști orna
mentali. Au continuat, în 
tot cursul săptămînii tre
cute plantările de com
pletare pe Bulevardul 
Republicii, strada 23 Au
gust și în mai multe 
puncte ale cartierului Ae
roport.

Tama ȚÂȚÂRCĂ

ur
și 
a

și 
pe

de 
pe 
O.
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Pe agenda de lucru a organizațiilor de partid

O largă și aprofundată 
consultare a cadrelor din 

! sectoarele de producție și 
[ de investiții a făcut • comi- 
f tetul de partid de la I.M. 
! iParoșeni îrt ședința plena- 
> ră de la sfîrșitul lunii mar- 
! tie. După defalcarea pre- 
j liminarului pentru trimes

trul II s-a întrevăzut ivi
rea unor neajunsuri în 
menținerea liniei de front 

j active la nivelul cerințe
lor- In această situație, co- 

, i mitetul de partid a trecut 
f la analiză tuturor posibili- 
' tăților de urgentare a lu- 
; crărilor de pregătire, ana- 
f iiză la care au participat 
și cadrele de bază 
tivul comitetului.

Metodic. și cu 
cuvenită, au fost 
discuții cu privire 
didlȚși ritmul de desășura. 
re, a tuturor lucrărilor de să se obțină avansări lu- 
pregățire. S-a ținut sea
ma, desigur, de „ieșirile" 
din funcțiune ale unor ca
pacități de producție, cele 
care hotărăsc 
în: aserrienea situații, 
dinea de prioritate a 
gătirilor. Din partea fie
cărui sector au fost 
sultați secretarul

din ac-

atenția 
purtate 
la sta-

întotdeauna
or-

pre-

con- 
comite- 

tului de partid sau al bi
roului organizației de bază, 
șeful de sector și adjunc
tul acestuia, ei fiind de 
fapt purtători ai opiniei 
Întregului corp tehnic al 
sectoarelor. Propunerile 
formulate au prilejuit co- 
mitetului de partid pe mi
nă, elaborarea unor mă
suri cu caracter prioritar, 
pentru îndeplinirea cărora 
au fost stabilite, pe loc, 
responsabilități și termene 
concrete. ■

Concluzia ce s-a desprins 
— după cum ne-a relatat 
tovarășul Alexandru Bu
cea, secretarul comitetului 
de partid pe mină —■ a 
fost aceea că printr-o

(Urmare din pagina 1)
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•preocupare asiduă pen
tru urgentarea pregătirilor, 
poate fi asigurată linia de 
front; necesară ■ trimestru
lui II și, în continuare în 
perspectiva întregului an. 
îndeplinirea unui aseme
nea obiectiv depinde în 
exclusivitate de preocu-- 
pările interne, a de acțiuni
le. proprii ale colectivului, 
după cum rezultă din în
suși conținutul măsurilor 
adoptate. care se referă lâ 
îmbunătățirea plasării e- 
fectivelor la lucrările de 
pregătire, organizarea u- 
nor echipe de aprovizio
nare care să deservească 
aceste lucrări etc.

Orientarea comitetului 
de partid spre organizarea 
superioară a producției și 
a muncii la aceste genuri 
de lucrări are în vedere

nare de minimum 150 nil 
la pregătirile executate 
cu combina, și de 80 ml 
unde se lucrează cu me
tode clasice de înaintare. 

'■ Prin această prismă, , s-a 
făcut’ apel la comuniști ca 
Vasile Cojocaru, : Viorel 
Poșa, Nicolae Pleșa. Pe
tru Antohi, Constantin 
Ștefureac, șefi de brigadă 
care și în perioadele an
terioare au obținut viteze 
de avansare sporite. Ca de 
obicei, un aport însemnat 
este așteptat din partea 
unor maiștri — ca, de pil
dă, Eugen Ardelean, Liviu 
Rozmeteliuc, Ștefan Gali, 
Constantin Sărsan, Ion Hi- 
leagă, Vasile Petruț, .Du
mitru Mihai, Ioan Hîrtop, 
Constantin Bușe, loan Gri- 
gorescu și alții ■— care,
cunoscînd însemnătatea 
lucrărilor de pregătire, au 
sprijinit întotdeauna bri
găzile în sarcina cărora a 
stat asigurarea viitoarelor 
capacități de producție»

Ion MUSTAJĂ

(Urmqre din pag. 1)

locul lagărelor de fricți
une. Eficiența: creșterea 
productivității muncii pe 
baza eliminării producției 
pierdute prin stagnarea 
utilajelor; importante e- 
conomii valutare; econo
mii de ulei și manoperă 
cheltuită pentru efectua
rea reparațiilor.

Nu cu mult timp in ur
mă, a fost introdusă pe 
fluxul tehnologic al ate
lierului spălare, o centri
fugă de mare capacitate, 
asimilată în producția de 
serie a I.M.M.tl.M, Baia 
Mare. Utilajul deseca pro
ducția sortimentală cuprin
să între 0,5—14 mm desti
nată fabricării de briche
te. După punerea în func
țiune, numeroase suban- 
samble ale utilajului nu 
au corespuns din punct de 
vedere al fiabilității. Sing. 
Constantin Curelea, com- 
ponenții echipei de lăcă
tuși condusă de Arpad Mi- 
cloș — din rîndul căreia 
s-au evidenițat sudorii

Petru Aparaschivei, 

tantin Pandurii și

Petru
Tindirici, lăcătușii Cons
tantin Pandurii și Atila 
Kiss — împreună cu mais
trul Nicolae Geană au tre
cut la treabă. In momen
tul de față, centrifuga 
primită de . la Baia Mare 
este modificată în propor
ție de 80 la sută. Muncind 
în schimburi prelungite a- 
eești bărbați inimoși au
umiuHiHiiiiiHiiiiiiiiuHiiiiHiiiiiiiiiiHiiHiiHiiiiniiiiiniiii

PRODUCȚII SUPERIOARE
wirmmuuirmmimmwummmmmmummwmummn
reușit asimilarea construc
ției coșului de centrifugă 
în atelierul propriu. Prin 
modificările aduse s-a ob
ținut o importantă eco
nomie de metal, precum 
și reducerea costului to
tal al coșului de la 200 000 
lei la 24 000 lei. Totodată 
au fost eliminate curelele de 
la sistemul de vibrare și 
s-a îmbunătățit sistemul 
de ungere.

Prin ridicarea fiabilită
ții acestui utilaj s-a reu-

șit creșterea productivi
tății muncii în cadrul a- 
telierului “brichetai cu 
cîteva procente, fapt con
cretizat în obținerea a pes- ambreiaj prin care a fost 

înlocuit sistemul de dez
batere automată a plăcilor 
de presare filtrare, care 
se defectau des. Eficiența 
economică este deosbită: 
ușurarea efortului fizic, 
creșterea ciclurilor în u- 
nitatea de timp și, desigur, 
creșterea productivității 
muncii.

'■In prezent colectivul de 
preparatori condus de sing. 
Constantin Curelea și co
ordonat îndeaproape de 

ing. Silviu Constantines- 
cu, șeful secției Corcești 
și cei doi adjuncți șefi sec
ție, ing, Vasile Caramete 
și ing. Horea Tripon, lu
crează la modificarea sis
temului de vibrare lă ciu
rurile cu rezonanță. Așa
dar, acolo unde există pre
ocupări în domeniul creș
terii producției și a pro
ductivității muncii, rezulta* 
tele sînt pe măsura efor
tului depus.

te 21000 tone brichete su
plimentar sarcinilor de 
plan, pe primul trimestru 
al anului în curs.

O altă „zonă“ a prepa- 
rației care a stat în aten
ția sing. Constantin Gu

relea a fost silozul de 
„bruți". Prin îmbunătăți
rea sistemului de evacu
are a cărbunelui brut și 
modificarea formei părții 
inferioare a silozului ca și 
prin montarea unor injec- 
toare de apă sub presiu
ne, s-a reușit asigurarea 
unei alimentări constan
te și continue a atelieru
lui spălare. Nici stația de 
epurare a apelor nu a scă
pat at nției inovatorilor. 
Cu sprijinul șefului de e-

chipă Ladislau Izsak și a 
lăcătușilor Dumitru Ma-
nolache și Liviu Boșoi, s-a 
realizat un nou tip de

muncă cu lemn și armături 
T.H., plasarea judicioasă 
a efectivelor, întărirea dis
ciplinei etc.

Spre soluționarea aces
tor cerințe determinante 
ale activității porductive 
am orientat și dezbaterile 
in adunările generale. Din 
cei 137 de comuniști au 
participat la dezbateri în 
primul trimestru aproape 
50 de comuniști. Au criti* 
cat diferite neajunsuri și 
au făcut propuneri pen
tru -îmbunătățirea activi- . 
tații Ioan C. Radu, Eftimie 
Mesaroș, Constantin Coz- 
ma, Vaier Zoltan, Aurel 
Bradea, Jeăn Buban, Gheor- 
ghe Mavriche. Sînt mineri 
șefi de brigadă și de 
schimb, maiștri—comuniști 
deosebit de activi atît la 
dezbaterea problemelor co
lectivului, cît și. în activi
tatea practică pentru' so

luționarea acestora. Depăși
rile obținute, realizarea rit- slin întreaga gamă de for- 
mică a planului — decadă 
de decadă și aproape zi de 
zi — denotă cu prisosință

eficiența activizării 
niștilor în direcția 
ționării prolWemelor 
jore ale producției.

— Activizarea membri
lor de partid depinde în 
mod hotărîtor de orienta
rea preocupărilor lor spre 
cerințele majore ale pro
ducției, ale realizării pla
nului, respectiv, organiza
rea și plasarea optimă a

comu- 
solu- 
ma-

I In sala calculatoarelor 

FELIX-C256, de la centrul 
de calcul electronic Pe
troșani.

Foto: St. NEMECSEK

'Urmare din pag B
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In prima zi a acestei 
săptămîni, 40 de ' e- 
levi de la Liceul indus- 
trial minier au desfășurat 
o acțiune de plantare 
zona Autobazei l.T.A. 
nerii au săpat gropile1 

arbori 
ultimul 

scoto» 
comu- 
popu-

Iul permanent asupra în
deplinirii . sarcinilor ■ —
tocmai pentru a stimula 
și orienta eforturile co
muniștilor spre realizarea 
acestor deziderate ale pro
ducției.

— In perioada ce a tre
cut de la începutul anului, 
eforturile organizației 
noastre de partid, 
a întregului colec-

au plantat 90 de 
ornamentali. Cu 
transport efectuat, 
rul de gospodărie 
nală al Consiliului , __
Iar municipal a adus de 
la Timișoara 3000 fire de 
gard viu și 30 fire din 
specia Juniperus. Acest 
material, plantat, va forma 
chenarele vii ale „pastile
lor" din fața blocurilor IA, 
a casei de cultură, a com
plexului comercial „Her

mes" și altor pucte de pe 
bulevardul central al o- 
rașului.

Pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni, lucrătorii con
siliilor populare, asociați
ile de locatari, cetățenii 

■sînt: chemați să situeze în 
lor 

finalizarea 
de material

tehnico-organizatorice 
întreprinse și-au dovedit 
eficiența. Plusul are la ba
ză depășirea indicatorului 
de productivitate, a planu
lui de pregătiri, reducerea , 
substanțială a nemotiva
telor și învoirilor, faptul 
că toate brigăzile și-au re
alizat și depășit sarcinile zațiilor de bază —- Gheor- 

ghe Dragii, Alexandru Ba
ban și Gavril Mihai —• 
s-au preocupat ulterior cu 

,'■■’■: toată : sîrguința și răspun
derea de pregătirea poli
tică și profesională a tine
rilor pentru a fi primiți 
în rîndul comuniștilor.

Odată cu întărirea nu
merică a organizațiilor de 
bază, comitetul nostru de 
partid, b.o.b. au urmărit 
dezvoltarea responsabilită
ții comuniștilor față de 
sarcinile încredințate, față 
de cerințele producției, a 
spiritului lor revoluționar. 
Prin sarcinile încredințate, 
prin discuțiile individua
le. prin informările Ver
bale în adunări am stăruit 
pentru orientarea activi
tății comuniștilor și, prin 
ei, a întregului 
spre satisfacerea 
lor majore ale producției.

te. dar, dacă în tot cursul 
lui 83’ am primit doar 
membri, în trimestrul 
a.c. am făcut deja 
primiri; aceasta și

ț faptul că membri de par
tid care au criticat slaba 
activitate în domeniul în
tăririi rîndurilor organi-

6 
I 

cinci 
prin

de plan. Dar, dincolo de 
toate efectele pozitive
■■■■■•■■■■•■■■■■■■a■■■■■■■■!

întărirea rolului conducător 
al organizațiilor de partid

fronturilor, folosirea inte
grală a timpului de lucru, 
funcționar^ in bune con
diții a utilajelor, omoge- 

lu;
mi-
se-
ba-

diții a utilajelor, 
nizarea formațiilor de 
cru, sublinia maistrul 
nier Ion TEMNEA.NU, 
creiarul organizației de 
ză 3/A. Urmărim să folo-

r
I
I
I
I

me specifice muncii de 
partid — repartizarea de 
sarcini concrete și contro

tiv, s-au îndreptat spre per
fecționarea activității pro
ductive, Am avut în vede
re învățămintele anului 
trecut cînd nu am reușit 
șă ne îndeplinim integral 
sarcinile, ne spunea teh
nicianul Ioan BODENLOSZ, 
secretarul comitetului de 
partid al sectorului IV. 
La încheierea trimestrului 
I din acest an am rapor
tat un plus de aproape 
10 000 tone de cărbune. A- 
ceasta denotă că măsuri-

I < „PRIETENUL NOU- 
I LUI ÎNCADRAT". Astăzi, 
[ la ora 18, la căminul de 

nefamiliști din Uricanj are 
, loc obișnuita întîlnire săp- 
' tămînală a comisiei de pe 

lingă comitetul U.T.C. al 
minei, cu tinerii nou în
cadrați. (M.B.)

, > SPECTACOL FOL
CLORIC. Mîine, la ora 20,

I în sala mare a Casei de 
^cultură din Petroșani are

consumatorului. Fiindcă 
tot a venit primăvara, ar 
trebui să „înflorească" co
merțul stradal, nu numai 
la „Central". (M.B.)

4, CINEMATECA. Mâi
ne, la cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani, 
în cadrul cinematecii este 
programat filmul italian 
„în viitoare", seriile I—II, 
Spectacolele încep la ore
le 14, 16,30 și 19. (M.B.)

< RESTANȚE LA... GA
ZETE. Gazetele de perete 

mici ale căminelor nr. 1 și 4, 
țigări, din complexul studențesc 

în întîmpinarea al Institutului de mine,

loc un spectacol folcloric, 
susținut de ansamblul fol
cloric „Hațegana", al Con
siliului județean al sindi
catelor llunedoara — Deva, 
în cadrul reprezentației e- 
voluează, ca invitat, un bun 
interpret al cîntecelor bă
nățene și sîrbești, 
Knejevici. (M.B.)

< COMERȚ STRADAL. 
Remarcabilă inițiativa
conducerii barului „Cen
tral1 din Petroșani, care, 
zilnic, desface în fața u- 
nității cremvurști, 
gustări, răcoritoare, 
venind

ale înfăptuirii- unor mă
suri de perfecționare a ac
tivității productive, comi
tetul nostru de partid, 
birourile organizațiilor de 
bază au urmărit perfec
ționarea muncii de partid. 
De la schimbul de păreri 
și stabilirea de măsuri, am 
trecut la acțiuni practice 
în acest sens. S-a criticat, 
bunăoară, că în 1983 am 
obținut rezultate slabe în 
întărirea rândurilor parti
dului. Și pe bună drepta-

prin : 
1983, ; 

repe- i

colectiv 
cerințe-

fruntea preocupărilor 
gospodărești 
plantărilor 
peisagistic și a pomilor 
fructiferi.

Din cite am aflat 
la consiliul popular .... 
nicipal, pînă la sfîrșitul 
acestei săptămîni, în Pe
troșani, pe arterele cen
trale se vor planta cîteva 
mii de trandariri din cei 
10 000 butași de trandafiri 
aflați la sera E.C.C.L.

Intensificarea și înche
ierea activităților de plan
tare în această săptămâ
nă trebuie să se situeze în 
atenția tuturor consiliilor 
populare, a gospodarilor 
întreprinderilor și a cetă
țenilor.

ieri
mu.

Laza

actuala ediție (a V-a) a 1 
festivalului, printr-o do- ; 
cumentată prezentare (de I 
fapt un minuțios studiu) a ; 
zonei carstice Baleia — So- 
hodol din Munții Vîlcan. 
(R. Vențel, corespondent). < 

CONFIRMARE. Dată - 
în folosință doar la ju- 1 
mătatea lunii ianuarie, u- < 
nitatea nr. 369, ,Țero_ < 
metal", din Lupeni a ob
ținut, datorită preocupă
rii și hăriniciei întregului 
personal, rezultate remar- 

___ . cabile. In primul trimes- 
gii noștri'au reținut aten- tru planul de vînzări a fost 
ția publicului prezent la depășit cu peste 600 000

sînt datate „undeva" 
octombrie-noiembrie 
cu articole scrise la 
zează și caricaturi nesem
nificative. Restanțe 
tru... toamnă ? (M.B.)

.PARTICIPARE 
OLOGICÂ. Recent, 
grup de membri ai 
cului speologic „Piatra Ro
șie" â reprezentat Valea 
Jiului la Festivalul inter- 
județean de la Rm. , Vîl- 
cea, desfășurat sub gene
ricul „Speologia — știință, 
artă și pasiune". Speolo-

pen-

SPE- 
un 

cer-

lei. Succesul încorporea
ză munca șefului de uni
tate Mihai David și a vîn_ 
zătorilor Nicolae Bogdan, 
Elena Burciu, Valeria Dră- 
ghici, Ana Ilinescu, Flori- 
ca Mo răriți, Sorin Aștelean, 
Ana Mărcuș, Maria Brici, 
Paraschiva Dicu, Nely Ni- 
coară si Valentina Andrei. 
(A.T.) '

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU
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Se scrie și se vorbește 
mult despre veșnicia fe
nomenului maternității, al 
trăiniciei familiei cu copii. 
Științele medicale au evo
luat într-atît încît descope
ririle,- achizițiile de date 
științifice privitoare • la e- 
xistența' cuplului familial, 
au devenit chiar speciali
tăți distincte și obiect de 
cercetare științifică. Din
tre toate acestea, specia
litatea medicală cea mai 
în măsură să creeze o ba
ză științifică realizării în 
practică a puternicei do
rințe de avea copii sănă
toși mi se pare a fi pe
diatria preventivă.

Aceasta își trage rădă
cinile din medicina adoles
centului sănătos, din me
dicina adultului sănătos șl 
din sănătatea cuplului re
alizat prin căsătoria a doi 
tineri compatibili pentru 
procreație. Politica de
mografică a statului nos
tru socialist a fost întot
deauna foarte judicioasă, 
atunci cînd s-a pus pro
blema femeii încadrate în 
cîmpul muncii. Prevede
rile legale privitoare

egalitatea în drepturi a 
sexelor au fost și sînt ast
fel formulate și aplicate 
în practică de producție 
încît să nu impieteze asu
pra feminității și materni
tății — atribute exclusive 
ale sexului feminin.

Influența asupra sarcinii
— asupra femeii gravide

uumiuuiuiuimuiiimhihuhiiuihiiuuihihiiiiihhimuii

Pediatria preventivă
— SFATUL MEDICULUI

tmiiHtiHiuiiHmuumiuuiiHiiuiuMiiiuiHiuiiHHiiiiimn
— a unor noxe profesiona
le nu este acum mai ma
re decît înainte, iar medi
cina preventivă reușește 
să anihileze rolul noxelor, 
atunci cînd cunoștințele 
științifice sînt concret a-

greu digerabile în alimen- cuprinde vitaminoterapia
tație. Aceasta a dus Ia 
căutarea și descoperirea 
unor preparate alimenta
re, produse la scară 
dustrială, conținînd 
cipiile alimentare 
digerabile, iar ___ .
dus la scăderea substan
țială a frecvenței unor

i in- 
prin- 

: ușor 
aceasta a

atunci cînd 
științifice sînt concret 
plicate.

Cercetarea științifică 
domeniul alimentației 
ționale a adultului a 
practic la iventarierea 
guroasă a stărilor patolo
gice ce se pot produce sau 
„inocula** la urmași în 
cazul abuzului- de produse

în 
ra- 
dus 
ri*

și vaccinoterapia aplicate 
femeii gravide în perioa
da dinaintea nașterii, în 
scopul ridicării nivelului 
de sănătate și vigoare la 
nașterea copilului.

In sprijinul tinerelor 
cupluri vine, de aseme
nea, educația sanitară. A- 
ceasta constituie calea 
prin care descoperirile ști
inței medicale se reîntorc, 
„prin carte**, din nou la 
cei de la care s-au re
coltat datele — oamenii.

Iar în ceea ce privește 
cel mai înălțător instinct 
uman — instinctul de ma
ternitate — nimic altceva 
nu poate să-i confere noi 
valențe trăiniciei sale, 
decît educația sanitară ri- 

cale țînărul cuplu, familia 
tînără, femeia tînără, do- 
bîndesc nivelul necesar de 
cunoștințe pe baza căruia 
se ajunge la mult doritul 
nivel de conștientizare în 
fața actului reproducerii registrat în luna 
umane.

boli ale bătrîneții întîlnite 
la adultul tînăr, cum ar fi: 
hipertensiunea, obezita
tea și arteroscleroza. Un 
loc deosebit în problema guros aplicată. Pe această 
alimentației copilului mic 
îl are alimentația natu
rală — alăptatul la sînul 
propriei mame, — aspect 
care spre bucuria noastră 
revine din ce în ce mai 
puternic în actualitate. Be
neficiul alăptatului la sî
nul mamei este demons
trat riguros științific.

Pediatria preventivă mai

Problemâ prioritara
(Urmare diu pag t> stă în puterea constructo

rilor nu unmăl să-și rea
lizeze sarcinile de plan la 
construcții și montaje, ci 
și să recupereze din rămî- 
nerile în urmă. Pentru a— 
tingerea acestui scop, pen
tru a se asigura respecta
rea termenului de punere 
în funcțiune a primei ca
pacități de 3000 tone fire, 
secretariatul Comitetului 
municipal de partid Petro
șani, în urma unei anali
ze făcute la fața locului la 
sfîrșitul primului trimes
tru, a stabilit un amplu 
program de măsuri. Cons
tructori i și beneficiarul tre
buie să acționeze’ cu toa
tă hotărîrea pentru în
făptuirea măsurilor sta
bilite, pentru fructifica
rea condițiilor bune de lu
cru din trimestrul II, așt- 
iel încît să intensifice rit
mul lucrărilor de cons
trucții și montaje, pentru' 
respectarea termenului de 
punere în funcțiune a pri
mei capacități de produc-

rabil. La începutul lunii 
martie efectivul de pe 
șantier se ridică la o me
die zilnică de 700 oameni. 
Trebuie spus însă că, în 
comparație cu sarcinile 
stabilite pentru respecta
rea termenului de punere 
în funcțiune, efectivele nu 
se ridică încă la nivelul 
necesarului. In aceste 
condiții, se impune con
centrarea forțelor asupra 
obiectivelor care condiți
onează nemijlocit res
pectarea termenului de pu
nere în funcțiune, : Este 
vorbă, în principal. de 
centrala termică, de stația 
pentru „spălarea** gazelor, 
de coșul pentru dispersia 
gazelor și de instalația 
pentru dedurizare și demi- 
neralizare.

Ritmul bun de lucru îh_ 
martie,

faptul că s-a reușit o di
minuare a stocului de u- 
tilaje, constituie dovezi că

Dr. Aurel BOCHIȘ, 
medic primar pediatru

FOTBAL, DIVIZIA C

DIN NOU, LA LIMITA
talații de transport mo
derne pe cablu — există 
aici o adevărată pasiune 
de masă, mai ales în rîn- 
dul tinerilor și al copiilor,

din toate localitățile Văii 
Jiului. Reușita concursu
lui a fost întregită de moi: 
mentele de satisfacție șif 
destindere oferite sîlnbăi 
tă seara celor prezenți de 
membrii cineclubului „Ai- 
mafilm** care au proiecta# 
un scurt-metraj realizat' 
în această iarnă pe pîrtiile' 
și împrejurimile cabanei 
Straja. Festivitatea de pre
miere de a doua zi a pri
lejuit o retrospectivă ă 
mișcării sporturilor de iar
nă și, mai ales, afirmarea 
hotărîrii de a dezvolta pe 
măi departe frumosele tra
diții ale schiului din Va
lea Jiului. Acordarea u- 
nor frumoase trofee și di
plome câștigătorilor a răs
plătit pe deplin partiei- 
panții la acest minunat 

festival al zăpezii ce a 
încheiat sezonul actual al 
sorturilor albe.

Intr-un cadru montan 
mirifici datorat și gene
rozității soarelui care, du
pă zilele moliorîte din 
cursul șăptămînii trecute, . . .
sîmbătă și duminica a fost . pentru sporturile de iarnă, 
deosebit de darnic, la Stra
ja Lupeni s-a desfășurat 
o nouă și reușită sărbătoa
re a sporturilor de iarnă 
— „Cupa aniversării**? De
dicat împlinirii a 60 de 
ani de activitate sportivă 
în Lupeni, evenimentul a 
prilejuit o veritabilă săr
bătoare a împlinirilor în 
ramura acestui tradițio
nal și mult îndrăgit sport 
care este schiul, împliniri 
care, pe lîngă; atestarea 
meritelor unor precursori 
inimoși, prefigurează o 
perspectivă și mai prodi
gioasă sporturilor de iar
nă. Pe lîngă tot ce s-a rea
lizat în această privință la 
Lupeni ca bază materia
lă — o cabană încăpătoa
re, piftii foarte bune, ins-

al fotbalului nostru. ’ 
mul acestei partide a "se
mănat, din păcate, cu cel 
din întîlnirea de acum do
uă săptămîni, disputat în 
compania liderului seriei 
a Vlil-a, atît câ joc, cit și 
ca rezultat final.

In partida cu Minerul 
Gravita au evoluat: Mun- 
teanu — Sătmăreanu, Poc-

central Pocșan, urcat în a 
tac, marchează.

La reluare, jocul se e- 
chllibrează, fazele fierbinți 
alternînd de la o poartă la 
alta, cele mai clare situa
ții de gol apărțihînd lo
calnicilor. Minerii din A- 
ninoasa au ratat însă prin 
Hădărean, Dosza și Săt- 

_ „_________ _ _ măreanu, așa încît parti- 
defensiv. In min. 40 (după da se încheie cu victoria șan, Ghițan, Popa (Moise)

MINERUL ANINOASA 
—: MINERUL .ORAVIȚA 
1—0 (1—0). Gazdele își 
anunță intențiile ofensive 
încă îh primul minut, cînd 
Ion Jenică are posibilita
tea deschiderii scorului. 
Acest „semna!** este sesi- 
zat de „unsprezecele** din 
Oravița, care ia măsuri 
de „betonare** a sistemului

o mare presiune la poarta Ia limită a jucătorilor din 
lui AVrăinuț), în urma u- 
nui corner executat de pe 
partea dreaptă, fundașul viețuire în eșalonul trei

—■’ Tudor, (Haiduc), Guran, 
Aninoasa, care mai obțin.: Dumitraș — Ion Jenică, 
încă două puncte prețioa- Dosza, Ilădărean.
se în lupta pentru supra-

T. TRIFA

DIVIZIA C 8

Fază din meciul Mi
nerul Aninoasa — Mine
rul Oravița,

Foto: Eugen HERBEI

Și acesta este poate re
zultatul cel mai demn de

SCHI

menționat cu prilejul mo
mentului aniversar,

Concursul dedicat aces
tui eveniment a durat do
uă zile — sîmbătă probele 
de slalom uriaș, pe tradi
ționala piftie de pe vîrful 
Mutu și cea de fond; iar 
duminică s-a desfășurat 
proba de slalom special ■— 
oferind pentru cei peste 
100 de participanți prile
jul de a-și demonstra vir
tuozitatea sportivă. .Au 

* fost prezenți schiori din 
toate categoriile de vîrstă, loan DUBEK

REZULTATE TEHNICE: Minerul Paroșeni 
Minerul Ghețari 1—0, Minerul M.N. —î Dacia Orăștie 
1—0, Minerul Anina — Victoria Călan 3—-0, Cons
tructorul Timișoara — Metalul Oțelul Roșu 2—0,
Minerul Aninoasa — Minerul Oravița 1—0, Mureșul 
Explorări Deva — Minerul Certej 4—1, Metalul Boc
șa — U.M. Timișoara 1—0, Mecanica Orăștie — Mi
nerul Șt. Vulcan 3—0.

CLASAMENT.
1. Mureșul Explorări Deva 19 13 4 2 37—14 30
2. Minerul Paroșeni 19 9 4 6 29—26 22
3. Victoria Călan 19 9 2 8 24—20 20
4. Minerul M. Nouă 19 10 0 9 27—24 20
5. Minerul Certej 19 9 1 9 36—31 09
6. Constr. Timișoara 19 8 3 8 31—29 19
7. Minerul Anina 19 8 3 8 27-i-32 19
8. U.M. Timișoara 19 8 2 9 39—27 18
9. Dacia Orăștie 19 7 4 8 35—27. 18

10. Metalul Oțelul Roșu «19 9 0 10 25—26 18
11. Mecanica Orăștie 19 9 0 10 25—33 18
12. Metalul BOcșa 19 -jr 3 9 24—20 17
13. Minerul Șt. Vulcan 19 7 3 9 25—34 17
14. Minerul Oravița 19 8 1 10 23—35 17

■16. Minerul Aninoasa 19 6 4 9 15—28 16
16. Minerul Ghelari 19 6 4 9 19—35 16

MINERUL PAROSENl — 
MINERUL GHELARI: 1—0 
(0—0). Minerii din Ghe- 
lari au rezistat deselor a- 
tacuri declanșate de fot
baliștii din Paroșeni. Cu- 
noscîrid dealtfel situația 
lor din clasament, au por
nit deseori contraatacuri 
în viteză spre poarta 
delor, unde balonul 
stopat ori de Maria (că- 
pițanul echipei) ori 
arbitrul de tușă Cornel 
Breoiu din Caracal, inco
rect, gest dezaprobat de 
toți spectatorii.

In min. 71, după un șut

gaz- 
era

de...

puternic al lui Boloș spre 
poarta lui Cornea, balonul 
va fi reținut cu dificulta
te. Din nou, pe contraatac, 
în careul oaspeților, Be- 
none centrează spre Gîtan, 
care reia dintr-o „buca- 
ță“; acolo se afla însă Chir
pici, care intervine co
rect. Se petrece „scena** 
obișnuită; Gîtan acuză 
fault și. arbitrul de centru 
Voicu (Caracal) acordă 
penalty, execută, Boloș și: 
înscrie 1—0, scor cu care 
se încheie’partida...

POPICE CLASAMENTUL FINAL 
al campionatului județean 

(sena Valea Jiului)

Ion BÂLCI

SLALOM, categ. copii mid, fete: I. Ana Doina Mar- 
chiș, II Alina Kadar, III Anca Bogdan; categoria co
pii mici, băieți: I Bogdan Stoica, II Cătălin Boca, 
III Călin Moraru; categoria copii mari, băieți: I So
rin Corpadeă, II Tiberiu Tofalvi; juniori II, fete: I 
Eva Vass, II Diana Dănciuleșcu; juniori II, băieți:
I Ștefan Tofalvi, II Daniel Cioantă, III Dan Maxim; 
juniori I, băieți: I loan Mălăgean, II Ernest Czim- 
balmoș. Categoria 18—30 ani, bărbați; I. Beniamin 
Cioantă, II Iosif Huda, III Gheorghe Frățilă; Cate
goria 31—40 ani, femei: I, Lidia Keltz, II Rodica Ma
xim; Categoria 31—40 ani, bărbați: I Bela Pleșa,
II Iosif lakab, -III Mircea Ungureanu; Categoria 41—50 
ani, femei: I Țeregia Kato. Categoria 41—50 ani, băr
bați: I Ioan On, II Iosif Boczonyi, III Ioan Duli. 
Categoria 51—60 ani, bărbați: I. Iosif Racolța, II A- 
dălbeft Kato, III Ionel Morariu. Categoria 61—70 
bărbați: 1 Simion Cioflica, Il Iosif Tellmann.

’ . . ■' f r. ' b,

FOND, categoria copii mici, fete: I Carmen 
ter, Categoria copii mari, fete: I Liliana Peter; 
tegona 18—30 ani, femei:

ani,

P

Jiul I Petrila : 10 9 0 1 22158--18
Paringul Lonea 10 7 6 3. , 20977--14
Minerul Lupeni (M) : . 10 6 0 4 21130--12
Const. Minier Petroșani 10 6 0 4 21079--12
Minerul Lupeni (F) 10 2 0 8 8275-- 4
Jiul 11 Petrila 10 0 0 li) 20637-- 0

Pe„ 
Ca- 

I Minodora Cismaru, II 
Daniela Peter; Categoria 18—30 ani, bărbați: I Nico-
lae Vlaicu, Ion Sa v, Gheorghe Frățllă; Categoria 
31—4(1 ani, bărbați: I Iosif Peter; Categoria 41—50 
ani, femei: I Terezia Kato; Categoria 41—50 ani, băr
bați: I Aron Peter, II Petru Ambruș; Categoria 51—60 
ani,
ani;, femei: 1 Rozaiia Droczingher; Categoria 31—40 
ani, femei. I Maria On

bărbați: I Andor Droczingher; Categoria 51—60



Știri din țările socialisteSimpozion international pe tema 
rezistenței antifasciste

■ Intervenția reprezentantului Comitetului 
român al foștilor luptători și veteranilor de 

război împotriva fascismului

VIENA 17 — Trimisul 
Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite: La Perg, locali
tate din apropierea fostului 
lagăr de concentrare na
zist Mauthausen, s-au în
cheiat lucrările simpozionu
lui internațional cu tema: 
„Idealurile rezistenței anti
fasciste. Experiențe și me
tode în transmiterea aces
tora tinerelor generații”. 
La simpozion au participat 
reprezentanți ai comitetelor 
naționale antifasciste, is
torici, pedagogi și publiciști

Scrisoarea ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S. adresată 

secretarului general al O.N.U.
MOSCOVA 17 (Agerpres). 

După cum transmite agen
ția TASS, Andrei Gromîko, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al 
U.R.SJS., ministrul afaceri
lor externe, a adresat se
cretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, o 
Scrisoare ta legătură cu 
„problemele limitării activi
tății maritime militare și ar- 
mamentelor maritime’". In 
scrisoare se arată că, pen

din 17 țări europene și din 
Berlinul occidental. Repre
zentantul Comitetului ro
mân al foștilor luptători și 
veteranilor de război îm
potriva fascismului a relie
fat, în comunicarea sa, 
concepția președintelui Ro
mâniei privind educarea 
tineretului în spiritul u- 
manismului revoluționar, 
împotriva neofascismului, 
a oricăror manifestări rasis
te, de umilire a demnității 
umane, împotriva războiu
lui, pentru pace și priete
nie între popoare.

tru a se ajunge la o evolu
ție favorabilă a situației in
ternaționale, o importanță 
deosebită o are propunerea 
Uniunii Sovietice privind 
normele care ar urma să 
reglementeze relațiile din
tre statele nucleare, subli- 
niindu-se că o contribuție 
importantă la preîntâmpina
rea războiului ar putea s-o 
aducă frînarea cursei înar
mărilor pe mări și oceane.

MOSCOVA 17 (Ager
pres,\ Chimiștii sovietici — 
relevă într-o corespondență 
agenția TASS — se află 
în stadii avansate de cer
cetare pentru crearea a 
20 de noi ierbicide care 
asigură protejarea unor 
plante de cultură cum ar 
fi cartoful, sfecla-de-zahăr, 
porumbul. Specialiștii a- 
preciază că fiecare rublă 
investită pentru tratarea 
chimică a plantelor permi
te obținerea unor beneficii 

'de 7—8 ori mai mari.
Industria chimică — 

precizează TASS — aduce 
o contribuție însemnată la 
intensificarea productivită
ții muncii în agricultură. 
In prezent, ea furnizează 
lucrătorilor ogoarelor peste 
200 de substanțe utile.

★
BEIJING 17 (Agerpres). 

In China, tehnologia nu
cleară este utilizată, în pre
zent, în numeroase sectoa
re ale economiei.

In chimie, de pildă — a- 
rată agenția China Nouă 
—■_ tehnologia nucleară a 
permis elaborarea unor noi 
materiale mult solicitate în 
construirea sateliților, sub
marinelor, în telecomunica
ții și în alte domenii. In 

Reuniune consacrată analizării posibilităților 
de folosire a surselor noi de energie 

în agricultură

bazinul petrolier Daqing, 
unul dintre aceste noi ma
teriale a permis accelerarea 
lucrărilor de foraj, perml- 
țînd economisirea a peste 
20 milioane yuani. De ase
menea, aparate construite 
de specialiștii chinezi în 
fizica nucleară au devenit 
indispensabile în lucrările 
de prospectare atît în in
dustria petrolului, cit și în 
cea a cărbunelui.

★
HANOI 17 (Agerpres). 

Eficiența activității desfășu
rate în porturile vietnameze 
Haiphong și Ho Și Min, ce
le mai mari din țară, a 
crescut în primele luni ale 
anului în curs. Astfel, per
fecționarea organizării pro
cesului de muncă, precum 
și dotarea celor două por
turi cu noi instalații și e- 
chipamente au permis creș
terea productivității muncii. 
In prezent, docherii din Ho 
și Min manevrează zilnic, 
în medie, 6 000—7 000 tone 
de încărcături, iar cei din 
Haiphong — 8 000 tone. A- 
ceasta a permis diminua
rea duratei lucrărilor de 
încărcare-descărcare, pre
cum și sporirea capacității 

, de tranzit â celor două 
porturi.

■
I

FILME

de 
fost 

Capca-

o

PETROȘANl 
iembrie: Inghițitorul 
săbii; Unirea: Am 
vecini; Paringul. 
nă neobișnuită.

PETIRLA: Lovind 
pasăre de pradă.

LONEA: Eu, tu și Ovi- 
diu.

ANINOASA: Vasili 
Vasilisa.

VULCAN: Martorul 
pe cap Arcona.

LUPENI: In umbra
■ legii. . .. ’’ c

URICANI: întoarcerea 
pe front.

și

de

TV
14,30 Telex.
14,35 Popas în Zimbabwe.
14,50 Emisiune în limba

întreprinderea minieră 
Orican i

încadrează direct sau prin transfer
— paznici (bărbați)
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Decretului 477/ 1983 și Legii 12/1974.

T 
I
I

I
I
i
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I

J

maghiară, (p.c.)
15,30 Fotbal: România 

Iugoslavia. Prelimi- 
. nariile turneului o- 

limpic. Transmisiune 
directă .de la Brăi
la, ...

20,00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Actualitatea ta eco

nomie.
20',30 Laudă patriei. E- 

misiune de cîntece.
20,40 Forum politico-ideo

logic. înaltă răspun
dere patriotică pen

tru gospodărirea fie
cărei unități, parte 
integrantă a avuției 
naționale.

20,55 Film artistic: „Da- 
că ne vom intîlni“ 
(color). Premieră pe 
țară. Producție a 

studiourilor polone
ze. r

22.20 Telejurnal, (p.c.) 
— Sport.

Sesiunea Comisiei economice 
și sociale a O.N U. 

pentru Asia și Pacific 
sistemelor de transport și 
comunicații din țările mem
bre, precum și utilizarea 
tehnologiilor noi ta produ
cerea de energie electrică. 
Perioada 1984—1994 a fost 
proclamată de comisie drept 
„deceniul transporturilor și 
telecomunicațiilor” pentru 
regiunea Asia și Pacific.

TOKIO 17 (Agerpres). La 
Tokio s-au deschis, marți, 
lucrările celei de-a 40-a se
siuni a Comisiei economice 
și sociale a O.N.U. pentru 
Asia și Pacific, la care 
participă 600 de delegați. 
Deviza dezbaterilor — 
„Tehnologia pentru dezvol
tare” — reflectă faptul că 
pe agendă stat incluse pro
bleme legate de elaborarea 
unor programe specifice vi- 

zînd îndeosebi modernizarea

INTR-UN COMUNICAT 
dat publicității la Managua, 
Ministerul Relațiilor Ex
terne al Republicii Nicara
gua a informat că ta zona 
portului 3an Juan del Nor
te, situat la extremitatea de 
sud-est a țării, au loc lup
te intense între unitățile 
Armatei Populare Sandinis- 
te (E.P.S.) și trupele de 
contrarevoluționari venite 
din exterior —■. transmite 
agenția Prensa Latina.

. LA 17 APRILIE, NA
VA COSMICA automată de 
transport „Progress-20“ s-a 
cuplat cu complexul spatial 
„Saliut-7” — „ 
transmite agenția 
Toate operațiunile de a- 
propiere și de cuplare au 
fost realizate cu ajutorul 
aparatelor automate, sub 
supravegherea centrului de 
dirijare a zborului de pe 
Pămînt și a echipajului 
stației „Saliut”. „Progress- 
20“ a adus pe orbită com
bustibil, echipamente, ma
teriale, alimente și scrisori 
pentru cosmonauti.

Soi uz T-ll”, 
. TASS.

MANUSCRIS INEDIT

Colaboratorii bibliotecii 
Universității din Simferopol 
au descoperit, în' depozite
le acestei importante ins
tituții, un manuscris inedit 
de 50 de pagini, cuprin- 
zînd o parte din cartea a 
doua, nepublicată, a roma
nului „Suflete moarte", de 
N. Gogol. Cercetătorii sta
biliseră să autorul distru
sese, la timpul respectiv, 
cea mai mare parte a căr
ții a doua a romanului, păș- 
trînd intacte doar cîteva 
capitole.

CELE MAI VECHI FOSILE

Una dintre cele mai vechi 
fosile umane cunoscute pî- 
nă în prezent a fost des
coperită, recent, în nordul 
Kenyei,* în localitatea Ta- 
barin, în apropierea lacului 
Barengo - a anunțat Mu
zeul național din Nairobi, 
citat de agenția France 
Presse. Potrivit antropolo
gilor, fragmentul de. maxi
lar inferior și cei doi mo
lari găsiți cu ocazia unor 
săpături ar data de aproa
pe 5 milioane de ani, ceea 
ce înseamnă un milion de 
ani mai mult decît cefe 
mai vechi fosile descope
rite pe teritoriile' Tanza
niei și Etiopiei.

SANTIAGO DE CHILE 
17 (Agerpres). La sediul 
oficiului regional al Orga
nizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și A- 
gricultură (FA..O.) din 
Santiago de Chile se des
fășoară lucrările unei reu
niuni consacrate analizării 
posibilităților de folosire a 
resurselor de energie noi 
si regenerabile în dezvolta-

FAPTUL DIVERS

„DETECTORUL 
DE MINCIUNI”

„Detectorul de minciuni" 
— aparat intrat în practica 
judiciară din S.U.A. și din 
alte țări occidentale — 
este serios pus la îndoia
lă în ceea ce privește e- 
ficacîtatea sa de un stu
diu, recent publicat de 
prestigioasa revistă știin
țifică britanică „Nature". 
Marja de eroare a „poty- 
graph"-ului (cum mai este 
numit aparatul) este inca
pabilă, se arată în studiu.

50 de hoți și alte 50 de 
persoane interogate pentru 
furturi pe care nu le co
misesem au fost supuși 
testării cu aparatul și rezul
tatele au fost apoi exami
nate de șase experți.. Por
nind de la reacțiile psiho
logice ale celor testați cu 
aparatul - -palpitații car
diace și transpirația dege
telor - experții s-au în
șelat într-unul din două 
cazuri. Luînd ca bază reac
țiile fiziologice înregistrate 
de aparat, ei au găsit —. 
și mai greșit — „vinovate",

Organizată la inițiativa 
F. A.O., ta colaborare cu -
Comisia . Economică a 
O.N.U. pentru America La
tină și Organizația Latino- 
Americană pentru Energie, 
reuniunea, la care partici
pă experți din 13 state de 
pe continent, are ca obiec
tiv examinarea modalități
lor de utilizare a energiei 
eoliene, solare, a biogazului 
și altor surse energetice ta

rea agriculturii țărilor A- vederea asigurării necesa- 
mericii Latine — infor- rului de energie în agri-

* mează agenția I.P.S. cultură.

printre persoanele inocente, 
două din trei.

SINUCIDERI - RECORD

Potrivit unor statistici di
fuzate de poliția japoneză, 
în Japonia s-au sinucis în 
1983 peste 25 200 persoane, 
cifră-record pentru perioa
da postbelică.

BEC - „MINUNE"

In cadrul unei expoziții 
tehnice din Paris a fost 
prezentat un bec — „mi
nune", care continuă să 
lumineze timp de două ore 
după ce a fost deconec- ț 
tat de la rețeaua electrică. j 
Insolitul constă însă numai I 
în modul ingenios în care î 
specialiștii francezi au -:
reușit să înglobeze, în- j
tr-un bec, un redresor, un | 
întrerupător și un miniacu- ț 
mulator, căci în rest acu- j 
mularea energiei necesare i 
pentru funcționarea be- i 
cului timp de două ore i 
după întreruperea curentu- i 
lui tot de la rețea se face, ș 
Importanța invenției este = 
insă destul de însemnată, i 
ea găsindu-și aplicarea în ș 
diferite domenii ale teh- ț 
nicii și chiar în clădirile 
publice unde întreruperea j 

accidentală a curentului 
poate provoca panică.

IN C ADREAZ A

pentru Moara nouă de grîu Lupeni, următorul 
personal muncitor:

■ 5 electricieni categ. IV, V, VI

■ 5 lăcătuși mecanici categ. IV, V VI

■ 1 tinichigiu categoria IV, V

■ 1 tîmplar categ. IV, V

■ 3 operatori tablouri de comandă categ.
V, VI. “

încadrarea se face conform Legii nr. 
12/1971 și Legii 57/1974.

Informații se pot primi de la biroul per- 
sonal-învățămînt-retribuire al L'.M.P. Petroșani 
strada Oltului nr. 30, telefon 43134.

Mica publicitate
VIND urgent Fiat 850, 

stare bună. Vulcan, telefon 
70064 sau 70932. (507)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fabian 
Cornelia, eliberată de I.T. 
Petroșani. O .declar nulă. 
(509)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brezni- 
ceanu Rozalia, eliberată de 
întreprinderea de confecții 
Vulcan. O declar nulă. (511)

PIERDUT carnete stu

dent pe numele Mierloiu 
loan și Steopoaie Georgel, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani.. Le decla
răm nule. (512)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 5913, eliberată 
de Institutul de mine, Pe
troșani. O declar nulă. (514)

PIERDUT carnet student 
pe numele Suciu Luciana 
Cecilia, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (515)
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