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Realizările lunii aprilie

Cinstind sărbătoarea Muncii,

ANUL XL, NR. 9 843

Prilej de analiză responsabilă, de mobilizare fermă
pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan

■ La nivelul Văii Jiului, Combinatul mi
nier a obținut o depășire de aproape 1800 TO
NE LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNE NET.

■ Cinci întreprinderi miniere — URICANI, 
LIVEZENI, PAROȘENI, PETRILA ȘI LO- 
NEA — au extras, împreună, peste prevede-

rile de plan ale lunii aprilie 11263 tone de 
cărbune brut.

■ Cel mai mare plus — 5341 TONE DE 
CĂRBUNE — L-AU ÎNREGISTRAT MINERII 
DE LA URICANI, una dintre cele mai impor
tante furnizoare de cărbune pentru cocs din 
Valea Jiului.

Rezultatele obținute de 
ele cinci întreprinderi 

miniere amintite, în mod 
deosebit, sînt rezultatul fi
resc al unei mobilizări sus
ținute pentru transpune
rea în viață a indicațiilor 
secretarului general al par
tidului, tovarășul 
Ceaușescu, privind crește
rea productivității 
cii, 
pentru sporirea 
nită a producției de 
bune extras și mai 
a producției d- —

■—pentru cocs. Totodată, evi
dențiem eu acest prilej 
constanța, realizărilor; și

L A SAMENTUL
hărniciei minerești

Nicolae Situația

"A

mun
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neconte- 
căr- 
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de cărbune

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

SITUAȚIA
REALIZĂRILOR

(ÎN PROCENTE)

1. I.M. Uricani 108,1
2. I.M. Livezeni 104,8
3. I.M. Paroșeni 101,8
4. I.M. Petrila 101,0
5. I.M. Lonea 101,0
6. I.M. Vulcan 95,3
7. I.M. Lupeni 93,3
8. I.M. Dilja 89,5

-9. I.M. Bărbăteni 82,4
10. I.M. Aninoasa 88,8
11. Exploatarea de

cariere Cimpu
lui Neag 40,5

C.M.V.J. 91,7

I. M.

realizărilor
brigăzilor

Uricani
— plus 438

la
la

nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor și 
sfîrșitul lunii aprilie arată astfel:

&

Sectorul I
frontale — Petru Mandriș — plus 146 
tone; abataje cameră — Ion Nicolae :— 
plus 478 tone; lucrări de pregătiri — 
Ion Sabău; lucrări de investiții (—).

tone; abataje

I. M. Livezeni
Sectorul II — plus 1804 tone; abataje 

frontale — Cristea Valache — plus 3700 
tone; abataje cameră (—■); lucrări de 
pregătiri — Gheorghe Lițcan; lucrări 
de investiții — Mircea Secrieru. f

I.M. Paroșeni
Sectorul IV — plus 1942 tone; abataje 

frontale — Gavrilă Meszaroș — pluș 
2031 tone; abataje cameră (—); lucrări

■ Vasile Cojocaru; lucrări
■ Vasile Cerceja,

de pregătiri 
de investiții

I. M. Petrila
Sectorul I — plus 1220 tone; 

frontale — Ștefah Alba — plus 
ne, abataje cameră (—), lucrări 
g'ătiri ~ 
investiții — Vasile Pavel.

abataje
675 to
ri e pre-

Francisc Kovacs; lucrări

(Continuare în pag. a 2-a)

harnicii mineri de la I.M. Uricani au încheiat luna 
raport! nd extragerea a 5341 tone cărbune supli- 
sarcinilor de plan ale lunii. In imagine, schimbul 
de minerul Costache Picu, din cadrul brigăzii lui

Prin asigurarea din timp a viitoarelor fronturi de pro

ducție, 
aprilie, 
mentor 
condus
Gheorghe Cercel, formație de lucru din cadrul sectorului 
IV investiții, care lucrează la săparea unei galerii de le
gătură intre puțul V ți orizontul 400 al minei.

ci-

Dialog 
cetățenesc

♦ O înaltă îndatorire pa
triotică - apărarea pădu
rii de incendii

Două muncitoare apreciate la I.U.M. Petroșani: 
strungarul Elena Morar și mai tînăra ei colegă, Eliza David.

cu fapte de vrednicie
PREZENȚI LA DATORIE

In sprijinul minerilor din Uricani
In acest an, minerii Uri- 

eaniului și-au făcut exem
plar datoria. In cursul tri
mestrului I ei 
peste sarcinile de 
16 000 tone de 
sificabil, iar 
au încheiat-o 
frunte.

Animați de 
da țării cît mai mult 
bune de calitate, ei nu au 
găsit odihnă nici în aceas- șeful depozitului, Petru Pui.

In timp ce pe lingă noi 
trecea cu viteză bolinderul, 
condus de Vasile Briceag, 
purtînd în „cioc“ aproape 
un vagonet de lemne, 
Gheorghe Sandu, Maria 
Buta, Iosif Diacu și alții 
pregăteau materialele pen
tru subteran.

Ilie COANDREȘ

torul II/B, Traian Pop, Ion 
Volocaru, Simion Budes- 
cu, de la sectorul III s-au 

au extras, aflat în ziua de 1 Mai, în 
plan, schimbul I, în plină acti- 

cărbune coc- 
luna aprilie
pe loc de

dorința de a 
căr-

vitale.
La rampa depozitului de 

transport lemn al minei 
se aflau vagonete cu ma
teriale, a căror trimitere 
în subteran nu suferea a- 
mînare, după cum spunea

tă zi de 1 Mai. 
Brigăzile conduse de A- 
lexandru Pato, Spiridon 
Scorpie, Grigore Lovin, de 
la sectorul I, Petru Man
driș, Victor Mezambrovs- 
chi, Laurențiu Kelemen, 
Ion Cojocaru, de la secto
rul II/A, Florin Enculescu, 
Vintilă Bejan. de la sec-

I.M. Livezeni

mi
au 

o 
de

Intensă activitate ia pregătirea utilajelor
De la inginerul șef elec

tromecanic al minei Live
zeni, Ștefan Czeler, aflăm 
că în data de 1 Mai 
nerii din schimbul I 
extras la lumina zilei 
cantitate de 400 tone
cărbune. In schimburile 
11 și III au fost executate 
lucrări de revizii și repa
rații la utilajele din dota
re.

La puțul auxiliar s-au 
schimbat vasele de trans
port,' lucrare la ca
re au acționat lăcă
tușii Henrie Kaeso. Cons
tantin Dumitrică, Sabin 
Munteanu, Ion Cocolan și 
minerul de puțuri Cons
tantin Cincheanu.

O echipă de lăcătuși,

La Uzina de preparare a

condusă de maistrul prin
cipal Eugen Budai, de lf 
sectorul de transport a e- 
fectuat lucrările de mon
tare a unei benzi transpor
toare la orizontul 300 ca
re va înlocui două trans
portoare 
TR-3.

Au mai
lucrările .. .. 
unei reducții și stații 
întoarcere la un transpor
tor de mare capacitate ca
re deservește un complex 
de susținere și tăiere me
canizată, revizii electrice 
la instalațiile aferente sec
torului II, vulcanizări, la 
fluxul de benzi, de la o- 
rizontul 300.

cu raclete tip

fost executate 
de schimbare a 

de

cărbunelui Lupeni

Producție și reparații

peste

drumați de maistrul elec
tromecanic Iuliu Antal au 
început prinicipalele lu
crări de întreținere și re
parații. . După cum ne-a. 
informat ing. Traian Mi- 
clea, șeful biroului tehnic 
producție, s-au evidențiat

T. ALEXANDRU

Numai în primul schimb 
al zilei de marți, 1 Mai 
preparatorii de la Lupeni 
au raportat recepționarea 
unei cantități de
6000 tone de cărbune brut, 
producerea a peste 
tone cărbune special pen
tru cocs, a 1200 tone de 
cărbune energetic, precum 
și 150 tone șlam turte. In 
același timp, lăcătușii în-

Foto: Ștefan NEMECSEK
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ce
INSCRIPȚII

este

dăinuie 
mercurul 

coboară

celelalte...
Pe creste mai 

încă zăpada, 
termometrului

♦ Rubricile: „Șantier edili- 
tar-gospodăresc**, „Curier 
juridic**, „Răspundem ci
titorilor".
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Și totuși, e primăvară...
A fost o sărbătoare de 

1 Mai ca toate celelalte. 
Și, totuși, deosebită. In 
fabrici și uzine, pe galerii 
ori în laboratoare, în ha
lele mirosind a pline 
coaptă ori în alte vetre 
nestinse ale muncii, oa
menii s-au aflat din nou 
la datorie.

Ei, acești minunați fău
ritori de valori materi
ale, ziditori ai ' unui 
MlINE mai luminos și 
mai fericit, și-au făcut 
din. plin datoria. Și to
tuși, această primăvară 
este puțin altfel, decît

noaptea aproape de zero, 
iar, ziua urcă prea încet 
și cu sfială, în timp 
parcurile sînt, încă, 
proape pustii. De, 
pricii ale naturii...

Peste toate acestea 
PRIMĂVARĂ. In parcul 
teatrului, albul strălucitor 
al magnoliilor, care

irupt parcă în noaptea 
de 30. aprilie spre 1 Mai, 
cu o forță nebănuită, este 
mai puternic decît albul 
zăpezii din munții 
înconjoară Valea.
încetul cu încetul, parcu

rile se umplu de larma 
voioasă a copiilor, făcîn- 
du-ne părtași la întine
rirea naturii. De „Armin
deni", sărbătorea mun
cii și a florilor am sim
țit pentru prima dată ae
rul curat al primăverii. 
E primăvară în noi și în 
flori i f ■ . .

Alexandru TATAR
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' Ambiantă tinerească ia Valea de Pești',

Zilele de sărbătoare % 
ale muncii și ti- i 
nereții au consti- J 

uit un nou prilej de în- ’ 
prieteniei tine- i 
afirmare a tot ’

4

ilele de sărbătoaresimplu cu asalt. Țineri 
din județele Mehedinți, 
Arad, Caraș Severin, ve- 
niți în mod organizat sau 
pe cont propriu, la care 
S-au alăturat cei din Uri
cani, Lupeni, Petroșani, 
au avut ocazia să ascul
te un program, muzical

1 m fost prezenți
/\ printre tinerii ca- 
' ■ re și-au petrecut

zilele libere, de 1 și 
Mai, la complexul 
ristic al B.T.T. de 
Valea de Pești. De 
început am remarcat gri
ja și ospitalitatea cu care 
întregul personal al corn- foarte bine alcătuit și 
plexului s-a ocupat de 
fiecare grup sosit.

2 
tu

ia 
la

• tuit un nou prilej de în
tărire al
rilor, de afirmare a __
ceea ce vîrsta lor de aur 
le conferă: spontaneitate, 
inițiativă, forță creatoa
re.

(Urmare din pagina 1)

mbianța tinerească 
a sporit odată cu 

* începerea 
mului de dans,

‘zervată pentru „discote
ci că“ fiind luată pur ji

propra- 
sala re-

prezentat de către 
deritul Carol Nicolau 
la Institutul de mine Pe
troșani, De remarcat că 
programul muzical-dis- 
tractiv a fost presărat cu 
glume, cu jocuri, orga
nizate spontan de către 
cei prezenți.

StU- 
de roți cei prezenți la 

! Valea de Pești —
* gazde și oaspeți —

și-au adus contribuția de
plină la reușita sărbătorii 
lor tinerești.

Horațiu ALEXANDRESCU

Producție și reparații
*1 (Urmare din pag. I)

^preparatorii Petru Santia, 
Otilia Csorba, Margareta 
Morar, loan Ascunseanu 
și Francisc Gabor.

Tot la Uzina de prepa
rare din Lupeni schimbul 
II a fost afectat desfășură
rii unor reparații și revi
zii de mare anvergură. 
Sub îndrumarea maștri- 
lor electromecanici Vasile 
Maioga și Tiberiu Silaghi 
au lucrat Traian Muntea- 
nu, Carol Hențiu, Nicolae 
Ivașcu, Andrei Drotzin- 
gher. Ștefan Ratz, Ion Co- 
ropiță. Victor Sibișan, Stan- 
cu Coropjță, Ecaterina 

, folgar, Viorel Bîrleanu, 
Octavian Chelaru, Teodor 
Moldovan, Andrei Kineses, 
Mihai Avram, Ion Med rea. 
Iată cîteva dintre princi
palele lucrări: înlocuirea

covorului de cauciuc de la 
banda nr. 1 — recepție 
Bărbăteni, reparararea co
vorului de cauciuc, banda 
0—6, înlocuirea conductei 
de 500 mm și a jgheabu
lui de supraaglomerați® de 
la flotație, înlocuirea con
ductelor (de 500 mm) la 
decantoare, repararea ben

zii metalice 86; înlocuirea 
capetelor de acționare la 
elevatorul 126, bandajarea 
tobei de întindere — ban
da 47, înlocuirea cuplaje
lor la banda 47 A și alte-

teme-

Centrul de cercetări 
pentru securitate minie
ră Petroșani, institut cu
noscut Și recunoscut pen
tru multitudinea
lor de cercetare defini
tivate in domeniul minier 
la nivel de țară. In ima
gine, fizicianul Emil Co
mod! și tehnicianul prin
cipal Nicolae Zaiu, doi 
dintre specialiștii com
partimentului de electro- 
securitate, verifică o 
serie de echipamente e- 
lectrice destinate mine
lor din Valea Jiului, ca
re vor funcționa in medii 
grizutoase.

ritmicitatea depășirilor,
ca două caracteristici e- 
sențiale ale activității 
desfășurate de colectivele 
întreprinderilor miniere U_ 
ricani, Paroșeni și Petrila. 
De asemenea, remarcăm 
strădaniile depuse de mi
nerii de la Uricani pen
tru exploatarea eficientă 
a utilajelor de mare pro
ductivitate pe care le au 
în dotare și mai ales a 
complexelor mecanizate 
de mare înălțime.,

O mențiune
facem pentru preocuparea 
care a existat la nivelul 
întreprinderilor miniere și 
a preparațiilor din mu
nicipiul nostru, pentru îm
bunătățirea calității căr
bunelui, preocupare ma
terializată la nivelul Văii 
Jiului, prin depășirea pro
ducției de cărbune net cu 
aproape 1800 de tone.

Aceste realizări care ri-

deosebită o

dică pe noi trepte calita
tive activitatea desfășura
tă de minerii Văii Jiului 
și în mod deosebit de co
lectivele întreprinderilor 

Uricani, Livezeni, Paro
șeni, Petrila și Lonea, 
sînt umbrite însă de res- _
tanțele înregistrate de ce- buie să constituie un pri- 
lelalte întreprinderi mi- .
niere și de Exploatarea de exigentă, la nivelul fiecă- 
cariere Cîmpu lui Neag. 
Cel mai mare minus, din
tre întreprinderile minie
re, îl înregistrează mina 
Aninoasa — 20 681 tone de 
cărbune, urmată fiind de 
mina Lupeni cu 12 497 to
ne de cărbune pentru cocs. 
Situația este îngrijorătoa
re, mai ales pentru mina 
Aninoasa, nu atît pentru 
minusul mare acumulat, 
cît pentru faptul că, pe 
parcursul întregii luni ă- 
prilie, în nici una din zi
le, nu șî-a îndeplinit sar
cinile planificate. Intr-o 
situație asemănătoare se 
află și exploatarea de ca-

riere Cîmpu lui Neag, u_ 
nitate care a acumulat un 
minus de 35 077 tone de 
cărbune, aproape jumăta
te din restanțele înregis
trate de Combinat la ni
velul Văii Jiului.

Aceste nereali zări tre-

lej de analiză temeinică și

rei întreprinderi miniere 
cu sarcinile de plan ne
realizate, pentru < 
valorifica toate 
interne de care 
iar conducerea și i 
ții Combinatului 
Valea jiului să-și 
ze, cu stăruință,

a găsi și 
resursele 

dispun, 
șpecialiș- 

minier 
i oriente- 

prebcu-z-v» aww uMiya, j-*1 Yrt-Vi”
pările spre aceste între
prinderi miniere, astfel 
încît, la încheierea lunii 
mai, toate colectivele mi
niere să poată raporta în
deplini rea integrală a pre
vederilor de plan și să 
treacă la recuperarea mi
nusului acumulat.

astfel

sin- 
un 
î ri

ști s-

CLASAMENTUL
h ârn i c iei minere șt i

I. M. Dîlja
Sectorul III — plus 889 tone; abataje 

frontale (—); abataje cameră — Vale
rian Maxim — plus 1418 tone; lucrări 
de pregătiri — David Laszlo; lucrări de 
investiții — Alexandru Levay.

(Urmare din pag. I)

J. M. Lonea
Sectorul II — plus 1350 tone; abataje 

frontale — Andrei Antal — plus 1500 
tone; abataje cameră — Ludovic Repa.ș 
— plus 250 tone; lucrări de pregătiri — 
Traian Botar; lucrări de investiții (—).

H „ARMONII TINERE" 
— corul tineretului de la 
I.U.M.P., dirijor Horațiu 
Alexandreseu, 8 participat 
la spectacolul festiv susți
nut la Deva cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 1 Mai, 
Din repertoriu au făcut 
parte cintece patriotice ți 
muncitorești.

■ IN CADRUL SERI
LOR PENTRU TINERET, 
organizate la clubul 
dicatclor din Lupeni, 
ioc important ocupă 
tîlnirile—dezbatere,
ținute de brigada științifi
că.- Dint:e temele . recent 
dezbătute se numără: „Ce 
se poate spune despre vi
itorul universului", ..Pu
tem contribui la frînarea 
procesului de alterare a me
moriei" și „Sectele, noi, în
tre imaginație și profit".

■ INVITAȚII PE LI
TORAL. Ieri, Consiliul 
jnunicipal al sindicatelor 
a repartizat biletele de o- 
dilîriâ pentru stațiunile de 
pe litoral sindicatelor din 
întreprinderile și instituți
ile din Valea Jiului. In 
total, sindicatele din mu
nicipiu dispun . de 3409 bi
lete de odihnă pentru lito
ral, din care 2301 bilete 
sînt destinate minerilor și 
familiilor acestora, 
le serii de odihnă 
chiar din această 
respectiv din 12 și 
Doritorii se pot 

deci, pentru bilete, 
telor sindicatelor.

■ PE TERENUL din fa
ța complexului magazine
lor Hermes din Petroșani 
continuă amenajarea pelu
zelor de. flori. Extinderea 
zonelor verzi în fața ulti
mului tronson al blocului 
Vei întregi amenajările ur- i

' banistice atît, de atractive I 
de pe artera principală 
orașului.

. t Rubrică realizată de
| Don STEJARU

1. M. Vulcan
Sectorul I — plus 1653 tone; abataje 

frontale — Gheorghe Buhuțan — plus 
520 tone; abataje cameră — Mihai Du- 
deșcu — plus 1300 tone; lucrări de pre
gătiri.— Constantin Purcariu; lucrări de 
investiții — Constantin Niță.

1. M. Bărbăteni
Sectorul (—); abataje frontale (—); 

abataje cameră — Zaharia Ciutuu — 
plus, 168 tone; lucrări de . pregătiri — 
Carol Marton; lucrări de investiții — 
Miron țlță. ’ .

L M. Aninoasa
Sectorul (—); abataje frontale — Pa- 

Veî Dcdiu — plus 1187 tone; abataje ca- I. M. Lupeni ; de pregătiri - Ion
• -- Hoțea; lucrări de investiții — Ion buce-,

Sectorul Iii — plus 4060 tone; abataje veanu.
frontale — Paul Grasu — plus 2995 to
ne; abataje cameră — Vasile Iu.șan — 
plus 308 tone;, lucrări de pregătiri — 
Grigore Florea; lucrări de investiții — 
Gheorghe Tomă,'

Exploatarea de cariere 
Cîmpii lui Neag

j
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Traaiționala competiție de cros
| Stadionul Știința
> troșani a găzduit, 
s tapa municipală a 
| două tradiționale

Prime-: 
încep 
lună, ' 

23 mai. 
adresa 

comite-

I
I
I
I

din Pe- 
joi, e- 

celor 
compe

tiții de cros, „Crosul pio
nierului" și „Crosul tine
retului", la care au parti
cipat peste 1500 de pionieri 
și tineri. întrecerea re
zervată pionierilor s-a des
fășurat, pe două catego
rii de vîrstă, respectiv 
11—12 ani și 13—14 ani, 
fete si băieți. Iată primii 
3 clasați:. 11—12 ahi, fete: 
Melania Irimuș (Șc. nr. 3, 
Lupeni), Dumitra Izvo-

Uricani), 
nr.

Cristinel 
Vulcan), 

nr. 
Fe

13—14 ani, fete: Mioara 
Ignat (Șc. nr. 5 Petrila), 
Simona Prunea (Șc. î
3 Lupeni), Maria Gîrdea 
(Șc. nr. 2 Lupeni; băieți: 
Cristian Păltoiu (Șc. nr. 6 
Petrila), 
(Șc. nr. 5 
țiu Pricop (Șc. nr. 
troșani).

„Crosul

(Liceul ind. Vulcan), Flo- 
__ rea Archip (Liceul ind, 
nr. Petroșani); 17—19 ani, fe- 

(Liceul 
Monica

a
I

Liviu
Petrila),

Brînzan 
Hora- 

Pe-6

reanu (Șc. hr. 1 
Claudia Pop (Șc.
Lupeni); băieți:
Marciuc (Șc. nr. 5
Dumitru Scorpie (Șc.
2 Uricani); Dumitru 
deleș (Șc. nr. 1 Uricani);

_____  tineretului" 
cuprins 3 categorii de vîrs
tă (15—16 ani, 17—19 ani 
și peste 19 ani). Configu
rația podiumului de pre
miere arată astfel: 15—16 
ani, fele; Daniela Florea, 
Alina Cățel (ambele de la

ll Liceul economic Petroșani), 
Luminița Untaru 
ind. Petroșani); 
Dragomir Konyesa
1 Petrila), Romeo

(Liceul 
băieț1:

(Șc. nr.
Harinka

te: Steluța Rusz 
ind. Petrila), 
Gheorghiu (Liceul ind. Pe
troșani), Angela Roșu (Li
ceul ind, Petrila); băieți: 
Cornel Borca (Liceul de 
chimie Lupeni), Dumitru 

a Mitu (Liceul ind. Petroșani), 
Lucian Boța (Liceul ind. 
Petroșani); peste 19 ani, 
băieți; loan Măreașu, Ma
rian Zdurcea, Dumitru 
Pele (toți de la I.M.P.). 
Din păcate, la întrecerile 
categoriei rezervate tine
rilor peste 19 ani, au lip
sit cu desăvîrșire tinerii 
din întreprinderi și insti
tuții.

S* BALOI

Concurs de șah
După o bună tradiție, 

Asociația sportivă „Prepa
ratorul*1 din Lupeni a or
ganizat și în acest an, în 
cinstea zilei de 1 Mai, com
petiții sportive care s-au 
bucurat de o largă partici
pare. Astfel, împreună cu 
Casa pensionarilor din lo
calitate, a fost organizat 

un concurs de șah, la care 
au luat parte 30 de iubitori 
ai acestui frumos sport 
al minții, tineri și Vîrstniei. 
Concursul s-a desfășurat 
pe două grupe de vîrstă. 
Iată cîștigătorii; loan Pa- 
nait, Mihai Ungureanu, Ni
colae Mesaroș (grupa I), 
Octavian Chelaru, Constan
tin Angheluță și loan Bui- 
can( grupa a II-a). Cîștigă- 
torilor li s-au oferit pre
mii în obiecte.

j

j
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Membrii cercului de 
alpinism al minei Pe
trila, împreună cu ațți 
tineri care au dovedit 
iscusință și curaj, ău 
făcut în ziua de 1 Mai 
o reușită demonstrație 
„de speciali ta te“ la Che-
wuhiihihhiiiiiiiiuiuii

Alpiniști! 
în acțiune

FOTBAL, divizia C: Mi
nerul Paroșeni — U.M. 
Timișoara 1—0, Cons
tructorul Timișoara — 
Minerul Aninoasa 

! Miner,ui Ghelari — 
rul-Știința Vulcan 
campionatul republican al 
juniorilor: Minerul Lupeni 
— C.Ș.Ș. Gloria Arad 1—4, 
U.T.A. — Jiul 0—3; cam
pionatul județean, seria

2—1
Mine-

1—0

I Valea Jiului: Minerul U- 
ricaili — .Sănătatea Vul
can 7—1; Minerul Bărbă
teni — C.F.R. Petroșani

1—1, Minerul Boița — Au
tobuzul Petroșani 1—6, Hi- 
dromin Petroșani — Pre
paratorul Petrila 2—0, Mă
gura Pui — Parîngul Lo_ 
nea 1—0, Avîntul Hațeg 
— Preparatorul Lupeni 
3—0 (neprezentăre).

★
Miercuri, 2 Mai, în „Cu

pa României11, la Pui: Mă
gura Pui — Preparatorul 
Petrila 6—0 (3—0) (I?)

BREVIAR
POPICE: Sîmbătă și du

minică, pe arena Jiul Pe
trila s-a desfășurat tur
neul de calificare al cam
pionatului județean de po
pice pe echipe, avînd ca 
invitate echipele clasate 
pe locurile I—II*'în cele 
două serii. Din municipiul

In urma rezultatelor în
registrate, primele locuri 
au fost ocupate în ordine 
de Jiul Petrila cu 5 350 
p.d., Parîngul Lonea (4 778), 
urmate de Minerul Teliuc 
(4 371). După cum se poate 
vedea, Jiul Petrila a ob
ținut un rezultat excelent, 
ceea ce ne dă speranțe în- 
tr-o comportare la fel de 
bună și în etapele de caii- 

", pentru 
. revenirea in divizia A.

, ’ , . ficare superioară,nostru au participat echzpe- rewnireaPîn divi’. 
le Jiul Petrila și Parîngul
Lpnea. B. STAICU

t s
■■
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ile Tăii din apropierea 
cabanei Lunca Florii, 
Cu tot timpul nefavo
rabil, demonstrațiile 
au cuprins complexe 
exerciții tehnice cu grad 
sporit de dificultate,

După cum se știe, 
versanțli aleși de teme
rarii alpiniști pun la 
grea încercare chiar și 
pregătirea tehnică a 
sportivilor de perfor
manță. Iată de ce, de
monstrațiile echipei 
conduse de Vasile Ato
mii au atras un mare 
humâr de spectatori ca
re au urmărit, cu viu 
interes și deplină satis
facție evoluțiile spec
taculoase ale acestor 
temerari cățărători pe 
stîncî. (I.D.)
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Hotărîți să cîștige 
un loc fruntaș

........ v/’'.. 'ir ,r,^././... S.^5
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încă din luna februa
rie, Zaharia Mihuț a în
ceput să trebăluiască în 
grădinița situată în ca
reul dintre blocurile Gl, 
G2 și G3. Odată cu topi
rea zăpezii s-au ivit și 
ghioceii lui nea Zaharia, 
cum îi zicem noi toți. 
Au urmat mai multe nin
sori de martie, unele 
chiar și în aprilie, dar 
de fiecare dată, după ce 
soarele alunga zăpada 
pufoasă, ghioceii, vesti- ____
tori ai primăverii, îngri- pentru zeci de 
jiți de Zaharia Mihuț, se vîrstnici și tineri din toa- 
arătau mai veseli, mai 
luminoși. Pentru aproape 
toate zilele de repaus ale iat cartierul de 
lunilor martie și aprilie, 
la Vulcan s-au progra
mat și realizat acțiuni de 
curățenie și înfrumuse
țare. Cei mai harnici 
gospodari n-au avut în
să răbdare să aștepte zi
lele de duminică, au ie- 1 
șit de sîmbăta în număr 
mare la m u n c ă 
în jurul blocurilor 
„G", D55, C16 și 105.
„Cine știe cum va fi 
vremea duminică — zi-

ceau unii — și nu ne-ar 
sta bine să rămînem cu 
aleile și zonele verzi 
neîngrijite".
. Dar s-a lucrat și în 
zilele de duminică. Ace
iași harnici gospodari, 
care sîmbăta plecau ulti
mii de pe „șantier", e- 
rau duminică dimineața 
primii. Locuitorii Nico- 
lae Bîrchi, Francisc 
Moroșan, Mihuț Zaharia, 
Teodor Balint au fost 
exemple mobilizatoare

■ oameni

te blocurile. Prin munca 
lor rodnică a fost cură- 

viituri, 
reziduuri, resturi vege
tale, crengi uscate etc. 
Activitatea gospodăreas
că din această primăva
ră va continua, cetățe
nii din această circum
scripție fiind hotărîți să 
cîștige un loc fruntaș în 
întrecerea dintre circum
scripții.

Alfred SIEDER, 
deputat, Vulcan

de Hor — nu numai în pădu
re. —constituie îndatoriri 
patriotice primordiale ale 
fiecărui cetățean.

Concret, se știe că focu
rile soldate cu pagube 
materiale mari au drept 
cauză, în marea majorita
te a cazurilor, neglijența

Dispariția stratului 
zăpadă, vegetația uscată 
deosebit de abundentă în 
această perioadă,' precum și 
prezență cetățenilor lă cu
rățirea fînețelor și a unor 
grupuri de tineri pe dru
murile și cărările ce stră
bat fondul nostru fores
tier, toate acestea aduc 

. la ordinea zilei problema 
apărării de incendi a pă
durii — bun de inestima
bilă importanță a întregu
lui popor.

' Conducerea Ocolului 
silvie Petroșani reprezen
tată de tovarășul ing. Ilie 
Macarie, cu care am avut 
o discuție referitoare la 
această problemă, ne-a ru_ unor 'oameni. O țigară
gat să atenționăm opinia 
publică asupra pericolelor 
favorizate de
pe care le-am menționat 
mai înainte și asupra mă
surilor necesare pentru e- 
vitarea oricăror pagube 
în fondul forestier.

Ne facem, deci, datoria 
reamintind în primul rînd 
că apărarea pădurilor, 
preîntîmpinarea incendi-

condițiile

Instantaneu din cadrul 
raionului 405 țesături 
bumbac al complexului 
comercial „Jiul", unitate 
reprezentativă a I.C.5.M.I. 
Petroșani.

măsuri cu. caracter pre
ventiv ne obligă să nu fa
cem focul la o distanță 
mai mică de 100 de metri 
de pădure, iar cînd e se
cetă și bate viatul, aprin
derea de focuri în apropi
erea pădurii este interzisă 
eu desăvîrșire, dat fiind

O înaltă îndatorire patriotică
APĂRAREA PĂDURII DE INCENDII

,â«. 
prinsă aruncată neglijent, 
un. foc mic făcut pentru 
arderea resturilor 
de pe finețe ori

pericolul pe care ele le 
implică. O mare atenție 
sînt datori să dovedească 
cetățenii care în aceastăstrînse

pentru perioadă curăță spinii și 
pregătirea hranei pot pro
duce incendii mari. De a_ 
ceea, prima îndatorire pe 
care o reamintim tuturor 
este aceea de a fi prudenți 
și de a lua toate măsuri
le preventive în atari si
tuații. Una din aceste

tineri care ies la plimbare 
în pădure că 'trebuie să se 
conformeze îndatoririi de 
a ocroti pădurea, ferind-o 
de incendiu, pentru a nu 
avea de suportat conse
cințe din cele mai grave.

începe, perioada ieșirii 
cu vitele la pășunat. Pă
durea oferă crescătorilor 
de animale hrană pentru 
ovine, bovine, celelalte a- 
nimale. Toți cei ce benefi
ciază de foloasele pădurii 
sînt datori să ia toate mă
surile pentru a o feri de 
incendii și alte acțiuni și 
activități care îi pot 
na.

Dovedind respect și 
țuire față . de această 
doabă neasemuit de 
moașă a munților 
Jiului — pădurea

dău-

arboretul nefolositor de pe 
pășuni și pajiști. Arderea 
martoanelor rezultata din 
curățire trebuie să se facă 
cu mare grijă și numai cu 
aprobarea ocolului silvic.

Atenționăm, de aseme
nea, grupurile de copii sau

pre- 
po- 

fru- 
Văii 

Jiului — paaurea —, s-o 
ocrotim, să-i păstrăm ne
știrbite multiplele funcți
uni binefăcătoare 
munca și viața 
lor, s-o ferim de toți dău
nătorii și în primul rînd 
de incendii.

Toma ȚAȚARCA

pentfu 
oameni -

CURIER JUR
Legii nr. 
încadra-

Foto: Șt. NELEANU

1
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TRU, Lupeni: Referitor
la prima problemă, vă in
formăm că obligația de 
plată a contribuției. pre
văzute de Legea nr. 20/ 
1971, există numai în lo
calitatea de domiciliu. 
Prezentați în cealaltă lo
calitate chitanțele sau o 
adeverință din care să re
zulte că ați achitat pres
tația. Cu privire la venitul 
mediu pe membru de fa
milie, în funcție de care 

, se stabilește această con
tribuție, legea lasă în com
petența consiliilor popu
lare să fixeze atît venitul 
mediu minim sub care nu 
se contribuie, Cît și tran
șele de venituri cu sumele 
de participare.

Ilie ȘERBAN, jurist

în interesul 
respectat con-

transferat 
serviciului 
diția asigurării retribuției 
avute. Mai mult, ținînd 
seama că transferul ' s-a 
făcut de la o unitate la 
care nu s-a aplicat încă 
majorarea, la o nouă uni
tate aveți retribuția ma
jorată. De asemenea, fi
ind îndeplinite condițiile

a
■ ITU GHEORGHE, 

Paroșeni: In conformitate 
cu dispozițiile 
12/1971 (art. 22),
rea muncitorilor calificați 
în categorii superioare se 
face după un examen teo
retic și practic. Pentru a- 
cest examen se cer înde
plinite Unele condiții, per— j.jiaiu. cucuicuca, x,— 
soana să fi efectuat în ui- ind îndeplinite condițiile 
timele trei luni lucrări su- de vechime, la scurt timp 
peribare categoriei de în- vi s-a acordat o clasă în 

plus. Deci retribuția tari
fară la noua unitate este

.. _ cu
Referitor la 

efec- 
mai 
care 

(e-

realizat 
revenit, 
calității 
să aibă 

.. . său un
volum suficient de lucrări 
corespunzătoare categori
ei solicitate. O condiție 
prevăzută de lege este și 
cea a pregătirii si vechi
mii în specialitate, 
industrial 
du-se in 
lirea vechimii 
Deoarece din scrisoare 
rezultă cît timp ați lucrat 
efectiv in specialitate (fă
ră perioada stagiului mi
litări sau alte 
întreruperi), vă 
cereți explicații 
tare la serviciul 
învâțămint clin

■ DALEA
DRU GRAȚIAN, Vulcan: 
Unitatea la care ați fost

cadrare, să-și fi 
sarcinile ce i-au 
cu respectarea 
prescrise, unitatea 
prevăzut în planul

liceul 
absolvit aviil- 

vedere Ta sta bî- 
necesare. 

nu

eventuale 
rugăm să 
supli men.
personal- 
( unitate.

ALEXAN-

în prezent mai mare 
două clase, 
orele suplimentare 
tuate, rămîne să vă 
interesați la C.M.V.J.. 
a primit 
xistente, 
licee) do la forurile supe, 
rioare în

instrucțiuni
de altfel, și în

âcest sens.

Răspundem cititorilor
POPESCU MIRCEA, 
Petroșani: . Pentru căelev

admiterea în treapta a Il-a 
este o temă de interes ge
neral în clasa în care în
veți, propuneți ca la proxi
ma, oră de dirigenție să vi 
se prezinte rețeaua învăță* 
mîntului liceal și profesio
nal, care există lâ fiecare 
liceu. Propunerea de a edi-

ta noi un astfel de supli
ment nu este realizabilă.

< I.M., S.B. și B.F., Lu- 
penâ-Uricani: S-a confirmat 
ca întemeiată sesizarea dv. 
adresată redacției. Șoferul 
respectiv a fost discutat și 
sancționat de conducerea 
A.U.T.L. Petroșani, pentru 
abaterea de la graficul de 
circulație.

Duminică, 6 mai

8.30 Să rezolvăm împreu
nă.

. 9,00 Alamanahul familiei.
9.30 Muzica pentru toți.

10.30 Viața satului, (p.c.) 
11,45 Lumea copiilor.
12.30 Telefilmoteca de 

ghiozdan. Arabela. E_ 
pisodul 11. (c.)

13,00 Telex.
13,05 Album duminical.

(P.c.)
Refrene fără vîrstă 
— muzică instrumen
tală. Primăvara pa
triei. Poezie și mu
zică. Arii celebre din 
opere. Sub cupola 
circului. Flori de mai, 
Moment muzical 
cu V ic tor 
Socaciu. Cascadorii 
zisului. La fîntîna do_ 
rUlui. Moment folclo
ric cu Ionelă Prodan. 
Farmecul dansului. 
Umor și muzică. Un 
virtuoz al acordeonu
lui — Marin Năsturi- 
că.

14.30 Desene animate.
Drumuri printre a- 
mintiri. Telesport. 
Microrecital Karel 
Gott. Secvența tele
spectatorului.

18,10 Imagini din Israel.

18,30 Micul ecran pentru 
cei lirici.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal, (p.c.)
19.20 Cîntarea României.
20,05 Film artistic: Deștep

tarea României.
21,25 Laudă patriei și oa

menilor săi. (c.)
21,45 Telejurnal. Sport, 

(p.c.)

Luni, 7 moi

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

nomie.
20.40 Cîntecul și poezia ca

re ne-au însoțit isto-
; ria.

21,00 Film. Convoiul, , (c.) 
Producție a casei de 
filme Unu. Prima 

parte.
21,45 Tezaur folcloric, (c.)
22,10. La zi în 600 de se

cunde.
22.20 Telejurnal, (p.c.)

Marți, 8 mai

15,00 Telex.
15,05 Prin umanitate spre 

pace.
15,15 Amfiteatru studențesc.
15.40 Cehoslovacia "84.
16,05 Agrozootehnia pe în

țelesul tuturor.

16.20 Desene animate.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în econo

mie.
20,35 Socialismul în conști

ința țării. Partidul, 
centrul vital al națiu
nii noastre.

20,50 Omagiu partidului. 
- Spectacol muzical- 

coregrafic dedicat

20,35 Ziua independenței, 
ziua victoriei. Docu
mentar.

’0,55 Film artistic. Așteptînd 
un tren, (c.) Premie
ră TV. Producție a 
Casei de filme Pa
tru.

22,15. Telejurnal, (p.c.)
— Sport.

PROGRAMUL TV

împlinirii a 63 de ani 
de la făurirea Parti
dului Comunist Ro
mân.

21.15 Teatru TV. Personali
tate pentru concurs 
de Corneliu Maieu.

22.15 Telejurnal, (p.c.)

Miercuri, 9 mai 
*■ ■■■ • •" ’ ■ ■ _ 

15,00 Telex.
15,05 Universul femeilor.
15,30 Emisiune în limba

: maghiară, (p.c.)
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20,20 Actualitatea în econo

mie. .

Joi, 10 mai

15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15.20 Studioul tineretului.
16.20 Desene animate.
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Actualitatea în econo

mie.
20,35 Partidului iubit, un 

gînd fierbinte!
20,45 Reportaj ’84. Marca 

fabricii — Danubiana.
21,05 Film artistic: Copiii 

din Vetrov. Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor cehoslova
ce; ■ L'

22.20 Telejurnal. < p.c.)

Vineri, 11 mai

15,00 Telex.
15,05 Monografii profesio

nale.
15.20 Viața culturală.
15,40 La voiau.
15,50 Emisiune în limba 

germană, (p.c.)
16.20 Desene animate. 
20,00 Telejurnal, (p.c.)

Sub semnul anului 
jubiliar.

20.20 Actualitatea în eco
nomie.

20.35 împliniri și perspec
tive. 40 de ani de
mărețe transformări 
revoluționare sub 

conducerea partidului.
— Azi, județul Vîlcea. 

21,10 Cadran mondial, (p.c.)
21.30 Film artistic.. Legen

da muntolui. Premie
ră pe țară. Produc
ție a studiourilor bul-, 
gare.

22.20 Telejurnal, (p.c.)

Simbătă 12 mai

13.30 Telex.
13.35 La sfîrșit de săptămî- 

hă. (p.c.)
Desene nimațe. Cînt 
de primăvară... Oa

menii de la Grindu. 
Reportaj. Marile mo
mente ale baletului. 
Astăzi, ascultăm a- 
cordeonul lui Ștefan 
Miriuță. Ecranul co
piilor. Dumbrava mi
nunată. Ecranizare 
după Mihail Sadovea- 
nu de Draga Oltea- 
nu-Matei. Partea a
IlI-a. Șah. țTaînele 
naturii... MognetoscoP 
muzical. Mîini care 

dau... lumină. Mu
ppets. Telesport.

16,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal. Sport, (p.c.)
19.20 Copiii din 1984.
19,35 Cascadorii rîsulul.
19,55 Teleenciclopedia.
20.20 Film seriali Un au

gust în flăcări. O 
producție a Televiziu
nii române realizată

în Centrul de produc
ție cinematografică 
„București" Episodul 
7.

21.15 Varietăți, pe urmele 
primăverii! I

22,00 Telejurnal, (p.c.) ?• j
— Sport.

22.15 Frumoasă lună mal.
(c.) Muzică și dans.
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^CTUZlLirarg^ ÎN LU/ME
încheierea sesiunii Comitetului 

special pentru Carta O.N.U.
și creșterea rolului organizației

NAȚIUNILE UNITE 3 
(Agerpres). La New York 
S-a încheiat sesiunea Co
mitetului special pentru 
Carta ON.U. și creșterea ro
lului organizației, creat în 
anul 1974, la inițiativa 
României și altor țări mici 
și mijlocii.

In acest an, comitetul și-a 
concentrat atenția asupra 
examinării unor propuneri 
privind reglementarea paș
nică a diferendelor între 
state și prevenirea conflic
telor și situațiilor conflic- 
tuale. Propunerea țării 
noastre privind crearea u- 
nei comisii a O.N.U. de 
bune oficii, mediere și con
ciliere a făcut obiectul dez
baterilor.

Dînd expresie concepției 
și preocupărilor președinte
lui Nicolae Ceausescu, de 
a asigura soluționarea tu
turor litigiilor și situațiilor 
conflictuale în mod ex
clusiv prin mijloace paș
nice, această nouă propu
nere a României urmărește 
îmbunătățirea și completa
rea mecanismului existent 
al O.N.U. de reglementare

pașnică a diferendelor. Tot
odată, a fost evocată, pro
punerea enunțată de Româ
nia cu ani în urmă privind 
elaborarea și adoptarea de 
către O.N.U. a unul cod u- 
niversal de conduită a sta
telor, care să cuprindă 
drepturile și obligațiile fun
damentale ale acestora, să 
definească norme de com
portament a căror respecta
re să asigure fiecărui stat 
condiții de pace și securi
tate, de înfăptuire a progra
melor sale de dezvoltare 
economică și socială, de 
participare liberă și plena
ră la viața internațională.

A fost general recunoscu
tă necesitatea examinării 
în continuare a propuneri
lor românești, care sfiit re
flectate pe larg în raportul 
comitetului special către 
Adunarea Generală și care 
vor face obiectul examină
rii acesteia la viitoarea se
siune ca parte integrantă a 
eforturilor pentru creșterea 
rolului O.N.U. în menține
rea păcii și securității, în 
rezolvarea problemelor care 
confruntă omenirea.

INTR-O CONFERINȚĂ 
DE PRESĂ ținută la sfîr- 
șitul convorbirilor avute 
la Londra cu cancelarul 
vest-german Helmut Kohl, 
primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret That
cher a avertizat partenerii 
vest-europeni că guvernul 
său nu va face nici o con
cesie majoră în privința 
bugetului C.E.E. Premierul 
britanic a adăguat că pro
blema nu va putea fi mai 
ușor de soluționat odată cu 
trecerea timpului.

liarde lire (circa 24 milioa
ne dolari) reprezintă bilan
țul seismului înregistrat 
duminică în Italia, infor
mează agenția ANSĂ, citind 
un comunicat oficial pu
blicat la Roma.

NUMĂRUL ASASINA
TELOR comise în Canada 
a crescut cu 1,5 la sută în 
1983, în raport cu 1982, sta
tisticile oficiale consenl- 
nînd un nivel record în a- 
cest sens. Provincia Mani
toba a înregistrat cea mai 
mare sporire a numărului 
de crime.

APROXIMATIV 5 000 
DE PERSOANE rămase fă
ră adăpost și pagube ma
teriale estimate la 40 mi-

Creșterea ratei 
inflației în țările 
Pieței comune

BRUXELLES 3 (Ager
pres). La Bruxelles a fost 
dat publicității un raport 
al Comisiei C.E.E., în care 
se arată că în primul tri
mestru al acestui an, în 
statele membre ale Pie
ței comune. prețurile au 
crescut, în medie, cu 2 
la sută. Cele mai mari ra
te ale inflației, în perioada 
respectivă, au fost înregis
trate în Grecia — 4,9 la
sută,-- Italia — 3,2 la sută, 
Franța și Belgia — 2,1 la 
sută.

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
Specialiștii centralei „Bio- 
fizika“ din Alma Ata au 
pus la punct o metodă ne
poluantă de tratare a se
mințelor împotriva diferite- 
loi- micoze. Pentru aceasta, 
în loc de a le prelucra cu 
ajutorul substanțelor chimi
ce, agricultorii vor iradia 
semințele respective, cu 

aproximativ două săptămîni 
înainte de însămînțări, cu 
ajutorul razelor laser.

Folosirea laserelor în a- 
gricultură în condiții ex

Acțiuni in favoarea păcii 
pentru dezarmare nucleară

FILME

WASHINGTON 3 (A- 
gerpres). Mai multe per
sonalități ale vieții politice 
americane continuă să-și 
exprime dezaprobarea fa- 
ță de planurile de cercetări 
vizînd militarizarea spațiu
lui cosmic. După cum

■ transmite agenția U.P.I., 
Mel Levine, membru de
mocrat în Camera Repre-

i zentanților, s-a pronunțat 
pentru negocierea unui 

: tratat de interzicere a ar
melor spațiale, întrucît, în 
Caz contrar, cursa înarmă-

■ filor va cunoaște o nouă 
dimensiune, iar riscul iz
bucnirii unui război va 
spori în mod grav. De a- 
semenea, Verard Smit fost 
membru al delegației ame
ricane la negocierile pri
vind controlul armamente
lor, a apreciat că reticen
țele Administrației de a 
negocia un acord în acest 
sens vin în sprijinul celor 
care afirmă că insistența 
cu care Guvernul S.U.Ă. 
urmărește concretizarea 
programului de dezvoltare 
a unei arme antisatelit se 
datorează tocmai posibili
tății folosirii ei într-un 
„război al stelelor11, cu 
consecințe catastrofale pen
tru întreaga planetă.

Textul rezoluției adopta
te cere guvernului să ac
ționeze împotriva amplasă
rii în Europa de rachete 
nucleare cu rază scurtă și 
medie de acțiune, precum 
și în favoarea reluării nego
cierilor asupra eurorachete- 
lor.

*

HAGA 3 (Agerpres). In- 
tr-un document dat publi
cității la Haga, fracțiunea 
parlamentară a Partidului 
Muncii din Olanda — de 
opoziție — s-a pronunțat 
în favoarea unor măsuri 
drastice de reducere a 
cheltuielilor militare, trans
mite agenția D.PA. Parti
dul — se arată în docu
ment — apreciază că în ur
mătorii doi ani pot fi e- 
conomisiți, la acest capitol, 
aproape 7 miliarde de gul
deni.

★

*

COPENHAGA 3 (Ager
pres). Parlamentul danez 
a adoptat o moțiune pre
zentată de opoziție, infor
mează agențiile Reuter 
și F r ance Press, 
Aceasta 
coaliție 
Sclueter 
rămînă
arme nucleare, âtît în timp 
de pace, cît și în timp de 
război. /

cere cabinetului de 
condus de Poul 
ca Danemarca să 

o zonă liberă de

WASHINGTON 3 (Ager
pres). Este timpul ca Ad
ministrația să propună și 
să obțină ratificarea de 
către Senat a unei redu
ceri considerabile a stocu
rilor de arme nucleare și 
să adopte și alte măsuri 
pentru diminuarea perico- 

; lului unui război nuclear 
— declară, în raportul său 
anual, Frank Press, șeful 
Academiei Naționale de 
Știisțe din Statele Unite. 
El a atras atenția că actua
la situație mondială este 
sumbră, intensificîndu-se 
permanent neliniștea opi
niei publice ca urmare a 
continuării cursei înarmă
rilor și a absenței oricăror 
progrese în negocierile de 
dezarmare."

Știri din țările socialiste
MOSCOVA. (Agerpres)., 

Specialiștii sovietici au a- 
juns la concluzia că spo
rirea producției de gaze în 
Uniunea Sovietică depinde 
astăzi nu atît de rezerve
le subterane de combustibil, 
cît de capacitatea conduc
telor care transportă gaze
le la consumator. In pre
zent, în țară există o rețea 
interconectată de conducte 
care unesc aproximativ 200 
de zăcăminte, iar lungimea 
ei totală este de aproxima
tiv 150 000 km.

La începutul anului 1980 
a fost inițiată construirea 
unui număr de șase con
ducte magistrale, care vor 
lega, sau leagă deja, zăcă
mintele din Siberia de vest 
de zona europeană a 
U.R.S.S. Lungimea lor to
tală va depăși 20 000 ktn. 
Ele vor avea diametrul de 
1420 mm, iar gazul va 
„curge11 sub presiunea de 

,75- atmosfere, -c

SOFIA. (Agerpres). La 
Pernik a fost inaugurată 
o oțelărie cu cuptoare e- 
lectrice, în cadrul Combi
natului siderurgie ,,Lenin1’. 
In următorii cîțiva ani sec
ția se va transforma în- 
tr-unul dintre principalele 
obiective ale combinatului.

Pe lîngă faptul că oțelă- 
ria electrică facilitează spo
rirea considerabilă: a pro
ducției de metal, ea cons
tituie un element calitativ 
nou în sectorul siderurgic 
bulgar, permițînd creșterea 
ponderii producției de o- 
țeluri speciale, care ur
mează să ajungă în viitorii 

: cîțiva ani la 80 la sută din 
totalul producției de oțel.

BELGRAD. (Agerpres). 
In localitatea Grațaț, din 
Iugoslavia, au început lu
crările de edificare a unei 
fabrici pentru echipament 
hidraulic care va produce 
utilaje, agregate și ■ mașini 
hidraulice pentru industri
ile materialelor de cons

trucție, agricultură, .și pen
tru alte domenii economi
ce. .C.

Noul obiectiv — care fa
ce parte din combinatul 
industrial „Giuro Djarko- 
vici“, din Slavonski Brod 
— urmează să între în pro
ducție pînă la sfîrșitul anu
lui viitor, creînd 130 noi 
locuri de muncă.

BEIJING. (Agerpres). In
tre hidrocentrala de la 
Gezhouba (cea mai mare 
din R.P. Chineză), din pro
vincia Hubei, și portul 
Shanghai va fi construită o 
linie de 500 000 de volți 
pentru transportarea di
rectă a energiei electrice — 
informează agenția China 
Nouă. In lungime de 1 080 
km, ea va traversa provin
ciile Anhui, Jiangsu și 
Zhejiang și va putea 
transporta 5—6 miliarde 
kilowați/oră de electricitate 
din centrul Chinei spre 
zonele de coastă ale țării.

Din lumea științei și tehnicii
perimentale a permis mă
rirea recoltelor de cereale 
cu 3—4 chintale la hectar, 
iar la sfecla-de-zahăr — 
eu 20-40 chintale.

★
TOKIO 3 (Agerpres). Fir

ma niponă „Kobe Steel 
Corp." a anunțat că a pus 
Ia punct o metodă de cris
talizare sub presiune a u_ 
nor produse chimice, prin 
care se reduce substanțial 
prețul de cost necesar ra

finării acestora în procesul 
de fabricare a îngrășămin
telor chimice, medicamen
telor, conservanților ali
mentari etc. Noua metodă 
se bazează pe supunerea 
substanțelor chimice la pre
siuni de 1 000—3 000 atmos
fere, ceea ce permite cris
talizarea și separarea sub- 
stanțelor componente. In 
mod tradițional, aceste re
zultate se obțineau prin 
distilări repetate ale sub
stanțelor.

WASHINGTON 3 (Ager
pres). N.A.S.A. a anunțat 
realizarea în spațiul extra
terestru, a unor sfere mi
nuscule de latex, destinate, 
în special reglării . micro- 
seoapfelor electronice și e- 
xaminării comparative a 
celulelor anormale. Produse 
în spațiul cosmic, în condi
ții de imponderabilitate, 
ele au ca particularitate 
o formă sferică 
perfectă, imposibil 
de realizat pe Pămînt, din 
cauza atracției gravitațio
nale și a mișcării de rota
ție a planetei.
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iembrie: S-a întâmplat 
lîngă Rostov; Unirea: Pe 
malul stîng al Dunării al
bastre; Paringul: Albinu. 
ța.

LONEA: Camionul de 
cursă lungă.

ANINOASA: Competi. 
ția.

VULCAN; Melodii la 
Costinești.

TV
15,00 Telex.
15,05 Agronomia TV.
15,20 Viața culturală.
15,40 La volan.
15,50 Emisiune în limba 

germană.
Desene animate.
Telejurnal, (p.c.)
Actualitatea în eco
nomie.
împliniri și pers
pective. 23 August 
1944—1984.
Cadran mondial, 
(p.c.)
Pagini din istoria 
cinematografiei ro_ 

mâneșt. Războiul de 
independență.
Telejurnal, (p.c.)

16,20
20,00
20,20

20,35

21,10

21,30

22,20
LUPENI: Revanșa,

URICANI; Astă seară 
dansăm în familie.

E

Institutul de mine Petroșani 
organizează, în data de 10 mai 1984, 

concurs pentru ocuparea postului 
de LABORANT

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974 
— republicată. < \ <

Cererile de înscriere la concurs se pot de
pune zilnic la Biroul plan-retribuire-personal, 
unde se pot obține și relații suplimentare (te
lefon 42580, interior 151). ‘

Mica publicitate
VIND autoturism Da

cia 1300, 28 000 km. Infor
mații Vulcan, Bulevardul 
Victoriei, bloc 1, Ap. 2, sc. 
1. (554)

VIND Moskvici 1500 — 
21 000 km, telefon 44097, 
după ora 17. (562)

VIND MZ 250, Petrila, 
cartier 8 Martie, bloc 39/2. 
(564)

VIND apartament cără
midă, gaze, parchet, etaj 
I, Deva. Telefon 20812, 
după ora 16. (565)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vidinei 
Vasile, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. (547)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Gaie Ște
fan, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (550)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cornea 
Rodica, eliberată de S.S.H. 
Vulcan. O declar nulă. (555)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Marton 
Imre, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (552)

PIERDUT legitimație de.

serviciu pe numele Bada 
Viorica, eliberată de I.U.M, 
Petroșani. O declar nulă, 
(558)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moldo
van Vasile, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (559)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele David 
Vasile, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (560)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sze- 
kely Adalbert, eliberată 
de I.M. Lupeni. O declar 
nulă. (561)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Moszko- 
vits Janos Karoly, elibe
rat de Institutul de mine 
Petroșani. II declar nul. 
(563)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Gruia
Marian, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (566)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Hulă 
Constantin, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (567)

DECESE

SOȚIA, copiii, frații, surorile și socrii anunță, 
zdrobiți de durere, pierderea prematură a celui care 
a fost neprețuitul nostru

Sing. VASILE CONDOIU
Om de rară sensibilitate, iubitor și de neînlocuit, 

înhumarea azi, ora 16, la cimitirul Bărbăteni.

COLECTIVUL de oameni ai muncii de la I.M. 
Bărbăteni împărtășește durerea familiei pentru dis
pariția fulgerătoare a

Sing. VASILE CONDOIU
Ortac de o mare probitate profesională și morală. 
Sincere condoleanțe.

SOȚIA Iolanda și familiile Badalea, Oprinoc și 
Heința, mulțumesc tuturor celor care au fost alături 
de ei în greaua încercare pricinuită de dispariția ful
gerătoare a celui care a fost iubit soț, tată, bunic și 
străbunic

"■ MATEȘAN ION
Nu-1 vom uita niciodată. c
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