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Iii întîmpinarea 
Zilei de 1 Mai
5000 tone de cărbune 

extras suplimentar

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a revenit, 
joi dimineață, în Capitală, 
după vizita oficială efec
tuată în Canada, la invita
ția guvernatorului gene
ral al Canadei, Jeanne 
Sauve, și a primului mi
nistru, Brian Mulroney.

Șeful statului român a 
fost însoțit în această vizi
tă de tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, 
la sosire, de membri și

membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., de secretari 
ai Comitetului Central al 
partidului, de membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliu
lui de Stat ș ai guvernu
lui, conducători de institu
ții centrale, organizații de

(Continuare în pag. a 4-a)

Oaspeți ai unor unități

Confecții 
pentru 
export

Colectivul de la între
prinderea de confecții Vul
can a livrat în primul tri
mestru din acest an parte
nerilor externi, confecții în 
valoare de peste 13 000 000 
lei, iar în prima jumătate 
a lunii aprilie au mai fost 
expediate confecții în va
loare de aproape 2,5 mili
oane lei. In prezent for
mațiile de lucru conduse 
de Victoria Ene, Carolina 
Banhazi, Aurica Fornade, 
Elena Mandia, Gioconda 
Ciureanu, Catalina Blok, 
Maria Dull și Elena Sîrbu- 
lescu pregătesc un nou lot 
de produse destinat expor
tului. Acest lot va fi livrat 
partenerilor externi Ia sfîr- 
șitul acestei luni și va 
avea o valoare de peste 
2,2 milioane lei.

Confecțiile fabricate la 
.Vulcan se bucură de o bu
nă apreciere din partea 
beneficiarilor externi, do
vadă fiind faptul că în 
acest an nu au existat re- 
clamații sau refuzuri din 
partea acestora.

Minerii sectorului III de 
la I.M. Paroșeni au ex
tras în luna aprilie la zi 
2340 tone de cărbune pes
te sarcinile planificate, a- 
cumulînd astfel de la în
ceputul anului un plus de 
peste 5000 de tone la pro
ducția fizică de cărbune. 
Producția extrasă supli
mentar a fost obținută pe 
seama depășirii producti
vității muncii planificată 
cu peste 1000 kg pe post. 
Rezultate deosebite în a- 
ceastă lună au obținut mi
nerii frontaliști din briga
da condusă de Francisc

Fazakaș, care exploatează 
un abataj frontal echipat 
cu complex mecanizat de 
mare înălțime, CMA-5H, 
fabricat în țară. Producti
vitatea muncii realizată în 
abataj a fost în medie de 
22—23 tone pe post, atin- 
gîndu-se în unele zile vîr- 
furi de pînă la 30 tone pe 
post. însemnate depășiri ale 
sarcinilor de plan în a- 
ceastă lună, ca dealtfel și 
de la începutul anului ra
portează și brigăzile de la 
lucrările de pregătiri în 
cărbune ale sectorului.

Productivități sporite în abataj
Dornici să întîmpine ma

rea sărbătoare a oameni
lor muncii, de la 1 Mai cu 
rezultate bune în muncă, 
minerii din brigada condu
să de Traian Borșa din 
sectorul IV al I.M. Vul
can și-au sporit în primele 
două decade ale lunii a- 
prilie efortul, realizînd în
semnate depășiri ale sarci
nilor de plan. Producția 
extrasă suplimentar de 
începutul acestui an 
minerii acestei brigăzi 
ridică la aproape 2000 
tone de cărbune.

Pe cele trei schimburi 
activitatea în abatajul ca
meră nr. 24 din stratul III 
este coordonată și îndru
mată de minerii Constan
tin Toma, Gheorghe Gio-

sanu și Gligor Costea. Ca 
urmare a bunei organizări 
a muncii, a folosirii inte
grale a timpului de lucru, 
minerii din această brigadă 
au depășit productivitatea 
muncii cu 1470 kg de căr
bune pe post.

industriale reprezentative pentru
economia Canadei

i In cursul zilei de 
miercuri, înaintea plecă
rii spre patrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
vizitat două mari unități 
industriale reprezentative 
pentru economia canadi
ană: Centrala electrică nu
cleară „Gentilly II“, situa
tă în apropierea cursului 
inferior al fluviului St. 
Laurențiu, și întreprinderea

din Montreal „C.A. Electro
nics LTD".
, La centrala electrică 
nucleară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați și salutați, cu deosebi
tă căldură, ’cu respect și 
considerație, de Michel Be
noit, vicepreședintele Com
paniei „Hidro Quebec", de 
alți reprezentanți ai a- 
cestei companii care a

construit și dat în exploa-* 
tare centrala.

Au fost vizitate centrul 
de comandă, sala turbine
lor și reactorul nuclear, 
Gazdele au înfățișat date 
tehnice ale construcției și 
funcționării acestei cen
trale (de concepție simila
ră celei pe care o realizăm 
la Cernavodă), și-au mani-

(Continuare în pag. a 4-a)

Cu privire la întîlnirea la nivel înalt a conducătorilor

de partid și de stat ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia
In conformitate cu înțelegerea reali- înalt a conducătorilor de partid și de 

zată, la sfîrșitul lunii aprilie a.c., la stat ai țărilor participante la Tratatul de 
Varșovia va avea loc întîlnirea la nivel la Varșovia.
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f. U. M. P 0 vie materializare a cutezanței»

Festivalul 
național 

„Cîntarea 
României44

și gîndirii novatoare cintcui

tara ne o ere
Ch MAI MULT CÂRBUNÎ !

FAȚĂ ÎN FAȚA 
promisiuni și realizări 
Pe urmele anchetei noastre la început de an

La I. M. Livezeni

Doar linia de front și dotarea 
tehnică nu sînt suficiente 

pentru îndeplinirea planului

Acea zi istorică de 9 no
iembrie 1977 avea să în
semne pentru actualul 
I.U.M.P. cea mai memora
bilă zi din existența între
prinderii. Atunci, la prima 
vizită de lucru efectuată 
în fosta uzină de reparare 
a utilajelor miniere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, ctitorul României 
moderne de astăzi, cu clar
viziunea și cutezanța-i re
voluționare caracteristice 
dădea adevărata menire so
cialistă a întreprinderii: 
„să transformăm actuala 
uzină, dintr-un atelier cen
tral de reparații miniere 
într-o puternică uzină con
structoare de mașini și in
stalații necesare mecaniză
rii proceselor tehnologice

din unitățile miniere ale 
Văii Jiului".

Cu constanta-i grijă și 
preocupare pentru destine
le comuniste ale neamului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întrezărise dru
mul pe care trebu
ia să se dezvolte în conti
nuare întreprinderea, drum 
de puternică și amplă în
florire, ce trebuia să asigu
re nu numai menținerea 
în stare de funcționare a 
utilajelor ce dotau între
prinderile miniere, ci să 
asigure însuși necesarul 
de mașini și utilaje speci
fice mineritului în condiți
ile în care revoluția teh- 
nico-științifică pătrunsese 
tot mai mult și în dome
niu] extracției de cărbune. 
Progresul tehnic, acest ve-

ritabil catalizator al creș
terii producției de cărbu
ne, folosit pe scară largă 
la nivelul mineritului mon
dial trebuia să se impună 
cu precădere și în bazinul 
carbonifer al Văii 
în lucrările
nul acestei zone de 
însemnătate pentru 
nele energetice

Jiului, 
din subtera- 

reală 
besti

ale țării.
De fapt primele încercări, 
timide, de a construi ma
șini și utilaje miniere fu
seseră făcute. La expozi
ția organizată cu prilejul 
vizitei de lucru din 1977, 
fuseseră prezentate prime-

Gheorghe CHIRVASÂ, 
Nicolae LOBONȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Brigada condusă de 
Zaharia Ciuntuc de la
I. M. Bărbăteni, sectorul
II, este una dintre for- 
mațiilte evidențiate în 
acest an. In imagine șe
ful de brigadă (primul 
din stingă) alături de 
șeful de schimb Mihai 
Pintilie și ortaci.

Foto: Robert TAVIAN

„...deși din a doua ju
mătate a lunii ianuarie 
ne vom realiza ritmic sar
cinile zilnice planificate, 
nu putem recupera mi
nusul acumulat în prima 
parte a lunii. Ritmicitatea 
pe care o vom atinge în 
ultima parte a lunii ia
nuarie o vom menține și 
în celelalte două luni ale 
trimestrului I, pe care le 
vom încheia cu sarcinile 
de plan îndeplinite..." 
afirma cu optimism la în
cheierea primei decade a 
lunii ianuarie directorul 
minei Livezeni, ing. loan 
Diaconu, optimism însușit 
și susținut de președin
tele consiliului 
oamenilor muncii, 
Petru Pușcaș și președinte
le comitetului de sindicat, 
Nicolae Buciuman.

Situația realizărilor in-

firmă optimismul promisi
unilor. Luna ianuarie a 
fost încheiată cu un mi
nus de peste 13 600 tone 
de cărbune (în nici una din 
zilele celei de a doua ju
mătăți a lunii mina neîn- 
deplinindu-și prevederile 
de plan), iar la sfîrșitul 
trimestrului I minusul a- 
cumulat se apropia de 
34 000 tone de cărbune.

Cauzele acestor neconfir- 
mări le puncta directorul 
minei, ing. loan Diaconu, 
care sublinia în cadrul 
discuției purtate:

— Principala cauză o 
constituie lipsa de efectiv 
în general și de personal 
calificat. Sîntem cu 200 
de oameni sub nivelul for-

Dorin-GHEȚA

(Continuare iu pag. a 2_a)
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HFestivalul național „Cîntarea României O vie materializare

Ne-am obișnuit ca in fiecare an, în fiecare pri
mai ară să ne intiinim cu muzica, poezia, fotografia 
și arta plastică, reunite intr-un buchet al tinereții 
noastre spirituale, a oamenilor care trudesc in a- 
dincuri pentru a făuri, acolo, în abataje și galerii, 
bulgărele de lumină și căldură pentru țară.

Și, pentru a afla ce va aduce nou acest aprilie 
pe scena concursului și festivalului „Cîntecul adîn- 
cului", ne-am adresat tovarășului Ion Dulămiță, di
rectorul Casei de cultură a sindicatelor din Petro
șani, instituție care este gazda primitoare a fiecărei 
ediții a festivalului.

— Ce ne puteți spune 
despre festival?
— Festivalul muncii 

eroice de pe marea scenă 
economică a subpămîntu- 
lui Văii Jiului avea ne
voie de un corespondent 
spiritual care să între
gească și să preamăreas
că efortul, uneori supra
omenesc, dar și sublim 
în același timp al MINE
RILOR, de a scoate la i- 
veală „aurul negru", rîn- 
duit cu atîta migală de 
natură.

Cu mai bine de un de
ceniu în urmă, în 1972, 
dintr-o inițiativă fericită 
a oamenilor de talent ai 
vieții spirituale din mu
nicipiul nostru, munca, 
poezia și muzica însoțite

Concurs
Mîine, în cadrul etapei 

județene a Festivalului na
țional „Cîntarea Români
ei" vor intra în concurs 
corurile. Pe scena Teatru
lui de stat Valea Jiului, 
începînd cu ora 11, se 
vor prezenta formațiile co
rale „Freamătul adîncu- 
lui", corurile sindicatelor 
învățămînt Pctrila, Petro
șani și Uricani, corul mixt 
de limbă maghiară din

ELEVII DIN VULCAN,
PREMIAȚI LA BAIA MARE

Formația de teatru a Li
ceului industrial minier 
din Vulcan a repurtat, de 
curînd, un frumos succes. 
Este vorba de „Premiul 
special al Comitetului 
municipal U.T.C. Baia Ma
re", acordat trupei de tea
tru a liceului în cadrul 
Festivalului republican al 
teatrului pentru elevi, care 
s-a desfășurat in zilele de 
12 și 13 aprilie în orașul 
de reședință al județului 
Maramureș.

La ediția a IV-a a fes
tivalului au fost prezente

NOTĂ

Obișnuitele
S-a împlinii o săptamî- 

nă de cînd lucrătorii uni
tății 87 — croitorie mixtă 
a cooperativei „Unirea" 
trăiesc cu emoție dacă au 
surprize sau nu. Și au; 
nivelul apei, din canaliza
rea înfundată, este ba in 
creștere, ba în aparentă 
scădere. Această situație 
se petrece în atelierul uni
tății aflat'în spatele blocu
lui 96 din Petroșani. A- 
nunț dă de aceste fapte,

Cîntecul adiatului - 85
de voia bună tradițională 
a românului și-au dat în- 
tîlnire pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor in
tr-un festival intitulat 
sugestiv „Cîntecul adîncu- 
lui".

Ajuns la a XlV-a edi
ție, festivalul de muzică, 
poezie, artă plastică și 
artă fotografică se vrea 
și în acest an o sărbătoa
re a spiritului, la care

județean
Vulcan, grupul coral ca
meral „Armonia" al Școlii 
generale nr. 1 Petroșani și 
corul „Armonii tinere" al 
Comitetului U.T.C. din 
I.U.M. Petroșani.

Tot la sfîrșitul acestei 
săptămîni va avea loc se
lecția lucrărilor de artă 
populară și artă plastică. 
Lucrările vor fi aduse la 
așezămintele culturale din 
orașe și comune pînă mîi- 
rie. (Al.H.) 

opt echipe de teatru ale 
elevilor. Piesa „Patru cus
cri și-un flăcău" de Vir
gil Puicea, prezentată de 
elevii din Vulcan, a fost 
apreciată de public și ju
riul festivalului, dovadă 
premiul cucerit.

Consemnăm și numele 
protagoniștilor: Marius
Moroșan, Dumitru Chirilă, 
Ion Dincă, Elena Silion, 
Alina Bordei, Mihai Ară
ri i și Nicolae Dan, coordo
nați de actorul Dumitru 
Drăcea și prof. Elena Bu- 
garschi. (Gh.O.) 

promisiuni ?
E.G.C.L. din localitate a 
piomis ca va interveni cu 
autovehiculul specializat 
în astfel de lucrări. Dar 
n-a venit nici ieri dimi
neața cînd, li s-a promis... 
cu mai multă hotărîre. In 
așteptarea intervenției sal
vatoare, croitorii din unita
tea amintită dovedesc ei 
st licism. dar nu-și pot des
fășura activitatea în con
diții normale. (T.S.)

organizatorii. Consiliul 
municipal de educație po
litică și cultură socialis
tă, Consiliile județean și 
municipal ale sindicate
lor și casa de cultură, in
vită pe toți oamenii 
muncii din Valea Jiului, 
ca împreună, artiști și 
spectatori, să cinstim 
cum se cuvine munca 
minerilor, ei înșiși artiști 
ai luminii și căldurii, aici, 
în străvechea vatră de 

cărbune, cultură și civili- 
zație românească.

— Cum se va desfășu
ra festivalul?

— Festivalul este pe 
deplin integrat marelui 
poem al muncii și creați
ei, Festivalul național 
„Cîntarea României" și 
este deschis tuturor artiș
tilor amatori care acti
vează în cadrul întreprin
derilor, instituțiilor, clu.

Tinărul inginer Dorin Adam de la atelierul de 
automatizări al I.U.M.P. testează un nou lot de 
instalații de convorbire de tip ISCA 3.

(Ui marc din pag. 1)

ței de muncă planificată 
din care mai bine de 100 
lipsesc din căi bune. Avem 
un abataj mecanizat (90 
de metri lungime) pe care 
sînt plasați 3—4 
oameni pe schimb.
Număr insuficient și pentru 
lucrările manuale de la 
intersecții de exemplu.

— Tovarășe director, li
nia de front activă și do
tarea tehnică o aveți la 
nivelul sarcinilor de plan?

— Am avut și o avem 
încă, dar nu poate fi valo
rificată integral atita vreme 
cit nu putem asigura o 
plasare corespunzătoare. 
Probleme mai avem și in 
ceea ce privește pei sonu
lui electromecanic care este 
insuficient față de nivelul 
dotării. Nu din dorința de 
a ne căuta scuze ridic pro
blema calității unor insta
lații și piese de schimb, ci, 

burilor muncitorești din 
ramura mineritului. Re
pertoriul muzical, lucră
rile de fotografie, artă 
plastică și poezie sînt 
profund ancorate în tra
dițiile românești, în tra
dițiile minerilor, relevînd 
cuceririle revoluționare 
ale întregului popor, suc
cesele în muncă, realiză
rile deosebite ale anilor 
noștri, în mod deosebit 
ale celor două decenii 
denumite cu mîn- 
drie „Epoca Nicolae 
Ceaușescu". Vor avea loc 
patru spectacole, sîmbă- 
tă și duminică, la orele
16,30 si 20.

— Ce invitați vom pu
tea asculta în acest an?

— Angela Similea își 
va alătura vocea sa cal
dă, plăcută, sensibilitatea 
ce o caracterizează, sono
rităților specifice ale 
„Savov-ului". Ne vom în- 
tîlni și cu „menestrelul 
porților dorului", Tudor 
Gheorghe, o voce și un 
instrument popular, 
contopire firească a ver
sului și viersului într-un 
act artistic autentic.

Interviu realizat de
H. ALEXANDRESCU 

pentru că este o realitate. 
Am avut cazuri cînd am 
montat 3 pompe de înaltă 
presiune și din trei doua 
au „căzut", una in pi i na 
zi, iar alta a doua zi.
<#zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz//zzzzzzzzzzzz4zzzzzzzz/zzzzzrzzzzz/.vzzzxxzzzz/zzz

Doar linia de front și dotarea 
tehnică nu sînt suficiente
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Lasă de dorit și operativi
tatea cu care intervine for
mația service a firmei 
constructoare — I.U.M. Fi- 
lipeșli.

La toate acestea se a- 
daugă și unele defecțiuni la 
utilaje din cauza nerespec- 
tării tehnologiilor de luciu, 
problemă a cărei rezolvare 
depinde, de această dată, 
numai de noi.

a cutezanței
și gîndirii
(Urmare din pag. 1)

in 
în-

le mașini construite 
I.U.M.P.-ul de atunci, 
cercări ce se limitau doar 
la cîteva utilaje, între 
care complexul C.M.A. 3, 
foreza M.H.F.-45 și cîteva 
transportoare cu raclete 
TR-2 și TRc dețineau pri
mul loc in materie de 
complexitate și tehnicita
te. începutul fusese făcut. 
Doar 30 la sută din activi
tatea desfășurată în cadrul 
întreprinderii era afectată 
construcției de mașini și 
utilaje miniere, deși 
I.U.M.P.-ul traversase de
ja o primă etapă de dezvol
tare. Martorii oculari își 
amintesc cu plăcere deose
bită de momentul în care 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu, prin gîndirea sa 
pătrunzătoare și viziona
ră schița cu claritate desti
nul actual al întreprinde
rii. Ca o primă măsură ce 
avea să concretizeze cu 
maximă opei ativitate idei
le lansate de secretarul 
general al partidului, în 
1978 întreprinderea este 
trecută în cadrul Ministe
rului construcției de 
șini, asi ,'urindu-i-se 
fel cadrul optim 

fost
au 
de 

fost 
s-a 

vastă

rnini- 
i de

In 
între- 

o 
de dezvoltare

ma- 
ast- 

de afir
mare ca una din întreprin
derile de profil cu renume. 
Au fost schimbate fluxuri
le de producție, au 
modernizate utilajele, 
fost extinse spațiile 
producție, altele au 
construite din nou, 
trecut imediat la o 
activitate de concepție și 
cercetare științifică și s-a 
trecut u siguranță și în
credere la construcția ma
șinilor și utilajelor 
ere de care producția 
cărbune avea nevoie, 
paralel cu aceasta, i 
prinderea a trecut la 
nouă etapa

— Sînt singurele neca
zuri care i-au împiedicat 
să realizați prevederile de 
plan?

— O altă cauză obiecti
va a fost iarna aspră a a

cestui an. Pentru aceasta 
este suficient să amintim 
faptul că 80 la sută din a- 
pro vizionarea, formațiilor 
de lucru o facem prin in
cintele Maleia și tot dalo 
rită asprimii iernii am a- 
vut perioade cînd am dus 
lipsii de apă. Au înghețat 
conductele de alimentare.

Și o altă cauză care nu o 
putem considera printre ul
timele: indisciplina. Neres-

novatoare
ce avea să-i asigure un 
loc bine definit în c .drul 
întreprinderilor construc
toare de mașini. Primele 
mașini și utilaje de mare 
complexitate și cu un grad 
sporit de tehnicitate au 
început, încă din primul an 
după vizita secretarului ge
neral al partidului, să 
populeze abatajele mine
lor din Valea Jiului. Com
plexele mecanizate de tip 
SMA-1 și SMA-2, executa
te în întreprindere cu for
țe proprii au început să 
scoată la lumină cărbune
le de care țara are nevoie. 
S-a trecut la fabricarea in 
serie a forezelor electro- 
hidraulice, au fost asimi
late în producție noi mese 
și subansamble necesare, 
întreaga activitate a intre- 
prinderii s-a intensificat, 
concretizînd zi de zi, în 
noi produse, ideea călăuzi
toare: construcția mașini
lor și utilajelor miniere. 
Semnificativ din cest 
punct de vedere este fap
tul că în anul 1979 gradul 
de înnoire al produc țici a- 
tinSese 75 la sută, ap.- ape 
întregul flux de producție 
fiind canalizat pe construc
ția de mașini. Totodată, a 
crescut în mod considera
bil gradul de calificare a 
forței de muncă, punindu
se un accent deosebit pe 
pregătirea profesionala a 
oamenilor, pe crește rea 
complexității și tehr zeită
ții fluxurilor de producție. 
De asemenea, au fost fă
cute extinderi și mod, mi
zări la majoritatea spați
ilor de producție, iar iile 
spații noi moderne, . - tale 
la cel mai înalt nivel al 
tehnicii mondiale au îm
bogățit peisajul înțepi in- 
derii.

pectarca programului de 
lucru și absențele nvmoti- 
vate. Și în acest caz nu 
este altcineva vinovat de- 
cit colectivul nostru. Mo
tiv pentru care vom ariio- 
na cu mai multă fermitate 
pentru îmbunătățirea tarii 
disciplinare.

— Care este perspectiva 
îndeplinirii prevederilor de 
plan pe luna aprilie și tri
mestrul II ?

— .Avem linie de f-unt 
activă și dotare tehnică, 
așa cum mai spuneam la 
nivelul prevederilor de 
plan, dar dacă nu va fi 
rezolvată problema efecti
velor (de noi și cu spriji
nul C.M.V.J.) și mai 
ales a personalului 
calificat vom avea 
probleme în realizarea in
tegrală a prevederilor de 
plan cu toate efortul ile de. 
puse de colectivul minei 
Livezcni.

• FOTOCLUBUL „ELEC
TRON" din Vulcan va or- 

Iganiza și în acest an salo
nul de artă fotografică „Fo- 
tofolclor", în cadrul mani- 

I testărilor cuprinse în „Ne- 
deia vulcăneană". Lucră- 

Irile se primesc pînă la 20 
aprilie. Sînt invitați artiști 

I fotografi profesioniști și a- 
I matori; lucrările vor abor- 
I da teme legate de folclor. 

precum și subiecte la ale
gerea autorului. (LV.)

PE PLATFORMA in
dustrială Livezeni, lîngă 
stația PECO, este în curs 
de finalizare o stație de 
încărcat gaz metan pentru 
autobuzele A.U.T.L. Toto
dată se lucrează și la a- 
menajarea noului capăt 
de linie pentru autobuze
le care circulă în prezent 
pe ruta Petrila — Aeroport 
și Dîlja — Aeroport. (G.S.)

SERVICII NOI. La par
terul blocului 43 din carti

erul Bărbăteni s-a deschis 
o curățătorie chimică, so
licitata de locuitorii din 
zona. Conducerea coopera
tivei „Straja" ne informa ca 
tot in domeniul prestărilor 
de servicii penti u populație 
s-a înființat o unitate de 
broderie manuală. (T.S.)

IN CADRUL ACȚIUNI
LOR gospodărești din a- 
ceastâ primăvară, în Lu- 
peni au fost realizate două 
parcări pentru autovehi
cule. Necesarele amena
jări se află în Calea Brăii 

și in cartierul Bărbăteni, 
zona blocului 5. (T.S.)

1NT1LN1RE EMOȚIO
NANTA. Cu prilejul îm
plinirii a 30 de ani de ia 
înființarea laboratorului 
de aparate de măsura ter- 
motehnice al U.E. Paroșeni, 
colectivul laboratorului or
ganizează sîmbălă, 20 apri
lie o mică festivitate. Sînt 
invitați să participe 284 
de specialiști — răspîndiți 
în prezent la Mintia, Rogo- 
jeln, Craiova, I.E. Iași, I.E. 

Zalău și alte întreprinderi 
din țara — care au învățat 
meseria în laboratorul 
A.M.T. al U.E. Paroșeni.
(V.S.)

SC11I. Masivul Paring 
găzduiește pe pirtia „B" 
(17—20 aprilie) doua atrac
tive competiții de schi al
pin. Este vorba de „Cupa 
C.S.S. Petroșani" 
pentru juniori și „Cupa 
Paring" la care participă 
juniori și seniori. Partici
pă schiori de la cluburile 
sportive școlare Șoimii

Sibiului, Miercurea 
Odorheiul Secuiesc, 
cum și de la I.P.A. 
Știința Petroșani 
competiției, C.S.S.

Și

șani.
Vom reveni cu amănun

te ale rezultatelor înregis
trate în competiție. (I.B.)

Rubrică realizată de 
H. DOBROGEANU
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! Mvfscc^A“ Modernizări pe fluxul fabricației,
! Tupeni condiții de deplină securitate a muncii

i e h n o 1 o g i i modern e, <1 e 
mare productivitate

Pentru colectivul In- 
i treprinderii de fire artifi- 
j ciale „Vîscoza" Lupeni a- 

nul 1985 constituie o e- 
tapă decisivă pe calea 
modernizării procesului 
de producție. In acest an 
se prevede finalizarea 
lucrărilor de construcții 
și montaje la noua insta
lație de producere a fi
relor celulozice tip măta
se. Din cele 2300 tone fi
re de mătase prevăzute 
în planul fizic anual, 500 
de tone de fire se pre
conizează să fie realizate 
după pornirea în probe 
tehnologice a noii insta
lații. In final, prin pu
nerea în funcțiune a noii 
capacități producția în
treprinderii va ajunge la 
5000 tone fire de mătase. 
Deosebit de important 
este însă faptul că, spre 
deosebire de vechea 
instalație, noua capacita
te de producție asigură o 
productivitate superioară 
și condiții optime de 

I muncă Productivitatea 
muncii va spori de cinci 
ori în comparație cu cea 

; actuală.
I In toate compartimen- 
; tele de activitate de pe 

fluxul producției va fi 
asigurat un microclimat 
optim de lucru. Prin tipul 
constructiv' al instalației 
sînt satisfăcute toate exi
gențele moderne ale pro
tecției muncii, iar sigu
ranța în exploatare este 

pe deplin asigurată. Cîte- 
va exemple sînt deosebit 
de semnificative. In pre- 
parația chimică nouă, 
procesul de alcalizare este 
neîntrerupt. Operația de 
încărcare-descărcare și 
trimitere a materiei pri
me spre următoarele fa- 
ze de fabricație este com
plet automatizată. Ope
ratorul nu mai vine în 
contact direct cu produc
ția, ci o conduce și o ur
mărește de la un tablou 
de comandă. Prin folosi
rea procedeului modern 
de xantogenare, predi- 
zolvarea nu se mai face 
în barate, într gul proces 
exclude intervenția di
rectă a omului, fiind, de 
asemenea, în întregime 
automatizat.

In noua filatură, mași
nile de filat au, de aseme
nea, un proces continuu. 
Totul este ermetic închis 
în zona procesului teh
nologic. Ventilația loca
lă și generală a secției 
filatură este asigurată de 
instalații moderne de cli
matizare. Este eliminată 
faza de spălare. Spălatul, 
uleiatul, uscatul și răsu- 
citul firelor de mătase se 
fac în întregime automa
tizat, prin comandă și 
urmărire de la distanță, 
fără intervenția directă a 
omului. Noxele din aer, 
zgomotul dispar complet. 
In noile condiții de 
muncă, datorită acestor 

modernizări ale fluxului 
de producție, programul 
de lucru va fi generalizat 
la 8 ore în toate secțiile. 
Desigur, noua capacitate 
modernă de producție va 
avea noi locuri de mun
că. Personalul muncitor 
se prevede să sporească 
cu 300 de oameni numai 
în acest an. Se vor dez
volta considerabil și ac
tivitățile de întreținere și 
reparație. Este în curs 
de construcție un atelier 
central. Fiecare secție va 
avea cîte un mic atelier 
propriu. Atelierul cen
tral a fost dotat deja- cu 
strunguri, freze, raboteze, 
mașină de rectificat, per- 
mițînd dezvoltarea con
siderabilă a gamei repa
rațiilor.

Pentru protecția me
diului înconjurător va fi 
pusă în funcțiune mo
derna instalație de spăla
re și evacuare prin coșul 
înalt de 210 m a gazelor 
rezultate din procesul de 
producție. Apele rezidu
ale vor fi supuse unui 
proces de epurare chi
mică și biologică, într-o 
insalație modernă.

Prin dezvoltarea și mo
dernizarea producției 
I.F.A. Vîscoza va deveni 
în curînd o unitate eco
nomică puternică.

Artur DARfNGA, 
inginer șef al I.F.A. 

„Vîscoza" Lupeni

La datorie
In cadrul iu d eprinderii 

noastre există o bază bine 
dotată pentru intervenții 
în caz de incendiu sau 
alte avarii. Dumitru Han
ță, șeful formației de pom. 
pieri împreună cu alți 14 
membri ai formației, dis
pun de două motopompe, 
de o mașină special ame
najată pentru ejectarea 
sub presiune a apei în caz 
de incendii. Odată cu.pu
nerea în funcțiune a noii 
instalații de fire celulozi
ce, măsurile de p.s.i. vor fi 
întărite cu mijloace mo
derne. O centrală automa
tă de alarmare va fi co
nectată de-a lungul între
gului flux de fabricație la 
dispozitive de detectare a 
fumului, temperaturii ri
dicate și a flăcărilor. In 
zonele cu posibilități de 
declanșare a incendiilor sînt 
montate instalații complet 
automatizate de stingere. 
Se află în curs de elabo
rare un proiect de constru
ire a unui sistem automat 
de identificare și averti
zare a concentrațiilor de 
gaze și noxe. La punerea 
în funcțiune a noii insta
lații de fire celulozice, per
sonalul fermației de pom
pieri va spori cu încă 10 
oameni Prin măsurile sta
bilite p? linia prevenirii și 
protecției instalațiilor de 
incendii și alte avarii, în 
cadrul întreprinderii sînt 
asigurate condiții optime 
de desfășurare a activității 
de producție.
Sing. Maria TRIMBIȚAȘ, 
coordonator al activității 

p.s.i. pe întreprindere

Măsuri de proiecție eficiente 
io procesul de producție

Fiind o unitate din ca
drul industriei chimice, 
I.F.A. „Vîscoza" are condi
ții de muncă specifice. Dar 
fiecare operație de pe flu
xul tehnologic de fabrica
ție se desfășoară in condi
ții de protecț:e și securita
te a muncii. Faptul că în 
fiecare an se cheltuiesc 
milioane de lei pentru pro
tecția muncii și pentru 
e< hipament de protecție, 
exprimă g’ija pe care o 
poartă partidul și statul 
oamenilor muncii din ca
drul industriei chimice. La 
I.F.A. „Vîscoza" există un 
laborator de toxicologie do
tat cu personal tehnic de 
specialitate, care asigură 
urmărirea permanentă a 
concentrărilor de noxe la 
fiecare loc de muncă. Sînt 
supravegheate îndeaproape 
instalațiile de ventilatoa
re, iluminatul, nivelul de 
zgomot, iar acolo unde a- 
par deficiențe se iau cu 
operativitate măsuri cores, 
punzătoare.

In anul 1985 cheltuielile 
pentru protecția muncii în 
vechea instalație sînt de 
pes'e 1,2 milioane lei a 
nivelul întreprinderii, din 
care aproape jumătate sînt 
destinate asigurării echipa
mentului specific de pro
tecție. Sînt asigurate ba
ticuri sau bonete, cămăși, 

costume confecționate din 
lină pentru muncitorii care 
lucrează în mediile de 
contact cu acizii, cizme, 
șorțuri și măști din cau
ciuc. Pentru creșterea re
zistenței organismului la 
îmbolnăviri sînt alocate 
fonduri destinate alimen
tației speciale. Un capitol 
important îl constituie și 
măsurile igienico-sanitare, 
care se aplică la fiecare 
loc de muncă. Numai pen. 
tru materiale și măsuri 
speciale igienico-sanitare 
se cheltuiesc anual, din 
fondurile întreprinderii, 
circa 197 000 lei.

In fiecare an, în cadrul 
compartimentului pentru 
protecție a muncii din 
întreprinderea noastră se 
fac cercetări și proiectări 
vizînd perfecționarea ac
tivității de protecție a 
muncii. Sînt asigurate ast
fel măsuri corespunzătoa
re de protecție pe întreg 
fluxul de fabricație, si-; 
guranță și eficiență în ex
ploatarea utilajelor la ni
velul cerințelor industriei 
moderne.

Dumitru BLEJU, 
laboratorul de toxicologie 

al I.F.A. Vîscoza

Duminică, 21 aprilie
11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de ghioz
dan.
Micul zburător.
Producție a Studio
ului de televiziune 
cehoslovacă. 
Premieră pc țaiă. 
Episodul 1.
•(color).

12.40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc. Muzi
că populara, (color).

13,00 Album duminical.
— Uvertură la album.
— Pagini cinematografi

ce vesele.
— E primăvară tinerețea 

noastră!
Muzică ușoaiă.

— La zi în 600 de secun
de.

— Olimpiada veseliei.
— Chaplin despre... 

Chaplin. Ultimul epi
sod.

— Inedite.
— Meridianele cîntecu- 

lui.
— Secvența telespecta

torului.
15,00 închiderea programu

lui.
19,00 Telejurnal.

— Zilei muncii — fapte
le de muncă ale ță
rii!

19.20 Aniversarea a 40 de 
ani de la victoria a- 
supra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei 
independenței Româ

niei"
Drumuri de jertfă și 
glorie (II).

19.40 Cîntarea României.
20.20 Film artistic.

Prizonierul din castel.
Ultima parte, (color).

21.40 Pagini lirice.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- 

inului. _

Luni, 22 aprilie
20,00 Telejurnal.
20,15 Priorități în economie.
20,30 Spiritul revoluționar

— trăsătura definito
rie a socialismului 
științific.
115 ani de la naște
rea lui V.I. Lenin.

20,40 Povestiri despre Iva
nov.
Film realizat de stu
diourile sovietice.

21,10 Roman-foileton.

PROGRAMUL Ț\/

Verdi.
Premieră pe țară.
Episodul 10. (color).

21,50 Telejurnal.
22,00 Închiderea progra

mului.
Marți, 23 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Imn făuritorilor de 

țară.
Cîntece patriotice și 
revoluționare inter
pretate de corurile 
sindicalelor între-
prinderiloi „Tractorul" 
și „Autocamioane" — 
Brașov.

20,15 Teatru TV.
Martor și judecător.
Sccnariu-document de 
Ion Bălan.
Premieră TV.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- , 

mului.
Miercuri, 24 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15 înaltă solie de pace, 

prietenie și colabo
rare. Vizita tovară
șului N i c o 1 a e 
Ceaușescu împreună 

cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Canada, 
(color).

20,45 A patriei cinstire. 
Versuri și cîntece pa
triotice și revoluțio
nare.

20,55 Tribuna TV. 
Emisiune de dezba
teri politico-ideolo- 
gice.

21,10 Film serial. 
Premieră pe țară. 
Tineri în luptă.

Coproducție interna
țională.
Ultimul episod.

21,50 Telejurnal.
22.00 închiderea progra

mului.
Joi, 25 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea in eco

nomie.
20,25 Studioul tineretului. 

—- Serial științific: 
Călătorie in Univers, 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programu

lui.
Vineri, 26 aprilie

2U,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în 

nomie.
cco-

20,30 Ani comuniști, 
de glorii.

ani

Lucrări corale pre-
zentatc în ediția a 
IH-a a Festivalului 
cîntecului muncito
resc.

20,45 Reportaj 85. A patra 
generație.

21,00 Lumea contempora
nă și confi untările 
de idei.
Neofascismul — fla

gel vechi, simptome 
noi.

21.15 Epopeea antifascistă 
în oglinda ecranului 
românesc (II).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Simbătă, 27 aprilie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă:
— România, plai de dor. 

Melodii populare.
— Gala desenului ani

mat.
— Micile povești ale ma

relui ecran: 
„Cenușăreasa".

— Flori de Mai. Moment 
poetic.

— Tinere talente.
— Memoria veșnic vie.
— Telesport.
— Primă audiție. O me

lodie pe săptămină.
— Univers românesc. 

Reportaj.
— Țară de vis. Melodii 

de muzică ușoară ro
mânească.

14,40 Aprilie.
Cronica evenimente
lor politice.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19.15 Tcleenciclopedia.
19,35 Primăvara, varietăți

le și teatrul. Spec
tacol realizat de Ra- 
dioteîex iziunea Ro
mână în colaborare 
cu Comitetul muni
cipal de cultură și 
educație socialistă 
din București (color).

20,20 Film artistic.
l’e cer „Vrăjitoarele 
nopții".
Premieră TV. 
(color).

21,30 Romanțe și melodii 
îndrăgite

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programu

lui.

Noua instalație dc fire tip vîscoză din Lupeni 
se află in stadiul lucrărilor finale, întregind peisajul 
industrial al Văii Jiului.

Consfătuire pe tema
In organizarea comitete

lor județean Hunedoara și 
municipal Petroșani de 
Cruce Roșie, a început ieri 
și continuă astăzi, o con
sfătuire cu caracter de 
schimb de experiență oe 
tema: „Contribuția orga- 
nizațiilol-’de Cruce Roșie 
in atragerea minerilor în 
acțiunea de asigurare a 
sănătății proprii și colec
tive". La consfătuire par
ticipă cadre medicale din 
județ, precum și activiști 
de Cruce Roșie cu o boga
tă experiență.

Ui" îărtnd o strînsă lega
le . a . problemelor puse în 
dezbatere de specificul ac
tivității miniere din Valea 
Jiului, consfătuirea are 
<a loc de desfășurare mi
na Livezeni. Programul 

sănătății minerilor 
celor doua zile cuprind^ 
expuneri despre politica 
partidului și statului nos
tru pricind asigurarea stă
rii de sănătate a minerilor, 
modalitățile de antrenare â 
minerilor, îndeosebi a < clor 
tineri, în acțiunile educa
ți'.-sanitare și de acordare 
• primului ajutor, vizita
rea întreprinderilor mi
nieri Livezeni, Dîlja și Pa- 
roșeni. O gală de filme e- 
ducativ -sanitare, mai multe 
referate privind contribu
ția organizațiilor de Cru
ce Roșie, alături de ceilalți 
factori educaționali la în
făptuirea obiectivelor pla
nului unic de educații? sa
nitară privind promovarea 
stării de sănătate in rin- 
dul minerilor întregesc'-pro- 
gramul consfătuirii. (T.Ț.)
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încheierea vizitei oficiale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. I)

masă și obștești, generali.
Erau prezenți membri ai 

'Ambasadei Canadei la 
Pucurești.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drape
lele ; artidului și statului, 
care încadrau portretul to
varășului Nicolae 
Ceaușescu.

j! Aici, se aflau mii de 
Oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții 
bucureștene, care au ținut 
«ă i întîmpine, cu toată 
țăldura inimii, pe tovarășul

Oaspeți ai unor unități reprezentative
(Urmare din pag. 1)

festat interesul de a dez
volta colaborarea cu țara 
noastră în acest domeniu, 
apreciind în mod deose
bit preocupările României 
privind realizarea progra
melor nucleare.
i Dorința extinderii și a- 
dîncirii colaborării cu 
România a fost evidenția
tă și în timpul vizitei la 
întreprinderea „C.A. Elec
tronics LTD**, unde sosirea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost 
salutată cu căldură de 
președintele acestei com
panii, Byron Cavadias, 
precum și de alți membri

Esmțiz
Noi luări de poziție 

împotriva înarmării nucleare
MOSCOVA 18 (Agerpres). 

— Intr-un apel adresat 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. de liderii 
organizației americane 
„Centrul de informații in 
domeniul apărării**, se ce
re U.R.S.S. să instituie un 
moratoriu asupra tuturor 
experiențelor cu arma nu
cleară începînd de la 6 
august 1985, cînd se îm
plinesc 40 de ani de la 
bombardamentul atomic 
asupra Hiroșimei.

Ambasada sovietică la 
Washington a fost autori
zată să transmită răspun
sul Prezidiului Sovietului 
Suprem la acest apel. 
U.R.S.S., se arată în răs
puns, este de acord cu 
data începerii moratoriu- 
lui propusă de autorii a- 
pelului — 6 august 1985, 
informează agenția TASS. 
De asemenea, se relevă că 
un asemenea moratoriu 
ar putea fi instituit și mai 
devreme, în cazul adoptă
rii unor poziții pozitive de

DIN VREMEA 
FARAONILOR

In zona Sakhara, din a- 
propierea capitalei egipte
ne, au fost descoperite zece 
morminte datînd din pe
rioada faraonilor. Arheo
logii au dat la iveală sar
cofage din lemn și o mu
mie, precum și numeroase 
obiecte de preț. Sakhara 
este cunoscută de istorici 
ca loc de înmormintări fo
losit de populația vechii 
capitale egiptene, Memphis. 
In această zonă, arheologii 
au descoperit în ultimii ani 
mărturii ale civilizației e- 
giptene din diferite epoci. 

Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. 
Ei au aclamat îndelung 
pentru partid și secretarul 
său general, scandînd cu 
înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și 
poporul!**, „Stima noastră 
și mîndria, Ceaușescu — 
România!**, „Ceaușescu — 
pace!**. Această primire în
suflețită a relevat cu preg
nanță dragostea și prețu
irea cu care toți cetățenii 
patriei înconjoară pe con
ducătorul iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ce călă
uzește cu înțelepciune și 
cutezanță revoluționară 

ai Consiliului de adminis
trație.

Invitîndu-i pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu 
să viziteze principalele sec
toare de cercetare și pro
ducție, gazdele arată că a- 
ceastă firmă, specializată 
în aparatură electronică 
de automatizare, telemeca- 
nică, calculatoare electro
nice și alte sisteme de co
mandă automată, a realizat 
echipamente pentru toate 
centralele CANDU din Ca
nada, precum și pentru 
cele din diferite țări. De 
asemenea, firma constru
iește simulatoare electro
nice pentru diverse aplica
ții și, In mod deosebit, pen

către celelalte puteri nu
cleare, pentru a se acționa 
pînă la încheierea acordu
lui de interzicere totală a 
experiențelor cu arma 
nucleară.

☆
ROMA 18 (Agerpres). — 

Un grup de parlamentari 
comuniști italieni au lan
sat un apel la transforma
rea regiunii Friuli-Venezia- 
Giulia în zonă liberă de 
arme nucleare. Cu prilejul 
unei conferințe de presă 
care a avut loc la Roma, 
inițiatorii apelului au sub
liniat că opinia publică 
susține această idee, ur- 
mînd ca pe teritoriul regi
unii să se interzică trans
portarea, amplasarea și 
fabricarea de arme nucle
are. In prezent, în zona 
Friuli-Venezia-Giulia se a- 
flă amplasate patru baze 
militare ale NATO.

NAVA DE 1800 DE ANI

In cursul acestei luni, se 
vor încheia lucrările de re
aducere la suprafață a e- 
pavei unei naye romane, 

PE TOT GLOBUL

considerată a fi cea mai 
veche de acest fel identifi
cată pînă acum în nordul 
Europei. Ea a fost locali
zată în Canalul Mlnecii, la 
circa 180 kilometri de coas
ta sudică a Angliei. Mone

destinele țării, ale națiunii, 
pe calea luminoasă a soci
alismului și comunismului. 
A fost exprimată, totodată, 
adeziunea deplină la politi
ca internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
promovată cu strălucire de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In același timp, 
cei prezenți la aeroport au 
dat expresie satisfacției 
profunde cu care întreaga 
națiune salută rezultatele 
deosebite, ale vizitei între
prinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Canada, a- 

tru pregătirea operatorilor 
centralelor nucleare.

Firma „C.A. Electronics 
LTD“ a livrat o serie de 
sisteme de comandă și 
control pentru centrala 
atomoelectrică de la Cer
navodă. Specialiștii între
prinderii au arătat că au o 
bună experiență în colabo
rarea cu specialiștii ro
mâni și, în acest sens, 
și-au manifestat interesul 
pentru lărgirea și adînci- 
rea în continuare a acestei 
colaborări și cooperări, în 
condiții reciproc avanta
joase.

Președintele României a 
mulțumit pentru primirea 
ospitalieră și pentru urări
le ce i-au fost adresate la

Lucrările sesiunii anuale a 
Comisiei Economice a O. N. U 

pentru Europa
GENEVA 18 (Agerpres).

— La sediul Națiunilor U- 
nite din Geneva s-au des
chis lucrările celei de-a 
40-a sesiuni anuale a Co
misiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa (CEE/ONU). 
Pe ordinea de zi sînt în
scrise probleme privind 
situația economică în Eu
ropa, dezvoltarea comerțu
lui și cooperării industri
ale, colaborarea în domeni
ile științei și tehnologiei, 
energiei, mediului încon
jurător, promovarea schim
bului de experiență în 
industrie, agricultură,
transporturi. O atenție de
osebită se acordă examină
rii modului de înfăptuire a 
prevederilor din docu
mentul final al reuniunii 
C.S.C.E. de la Madrid, ca
re se referă la activitățile 
comisiei.

Concepția României, a 
președintelui Nicolae
Ceaușescu privind necesi
tatea ca toate statele să 
participe la dezbaterea și 

dele recuperate pînă acum 
de la bordul navei poartă 
efigia împăratului roman 
Marcus Aurelius, din cea 
de-a doua jumătate a seco
lului al II-lea e.n. Carcasa 

ambarcațiunii s-a distrus 
în cea mai mare parte, dar 
forma ei s-a menținut gra
ție crustei formate prin ru- 
ginirea cercurilor de fier 
ce strînseseră cîndva grin
zile de stejar ale cocăi. 

ceasta înscriindu-se ca un 
mo lent de cea mai mare 
importanță în dezvoltarea 
și întărirea bunelor relații 
româno-canadienc, în folo
sul ambelor țări și popoa
re, precum și ca o nouă și 
.însemnată contribuție a 
•României socialiste la cau
za destinderii, înțelegerii 
și colaborării internaționa
le.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
prietenie manifestărilor en
tuziaste ale bucure.ștenilor 
veniți să-i întîmpine cu 
toată stima și căldura.

unitățile vizitate și a urat 
o bună colaborare și co
operare a acestor companii 
cu întreprinderi similare 
din România, cu specialiș
tii români, în aplicarea u- 
nor tehnologii de vîrf cum 
sînt cele din industria e- 
lectronică și energetica 
nucleară.

☆
Cu prilejul vizitei la 

Montreal, primarul ora
șului, Jean Drapeau, a o- 
ferit un dejun în onoarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, dejun ca
re s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și 
prietenie.

soluționarea prin eforturi 
comune a multiplelor pro
bleme ce confruntă Euro
pa, pentru adoptarea de 
măsuri de continuare și 
adîncire a procesului de 
cooperare economică și 
tehnico-științifică între toa
te statele regiunii a fost 
prezentată în cadrul dez
baterilor generale, de șe
ful delegației țării noastre 
la sesiunea comisiei.

Delegația română a pro
pus o serie de direcții în 
care comisia poate să 
răspundă necesităților ac
tuale ale dezvoltării co
operării în Europa, ac- 
centuînd asupra schimbu
rilor comerciale și coope
rării în industrie, în do
meniul cercetării științi
fice și dezvoltării tehnolo
gice, colaborării în do
meniul energiei, în indus
trie și agricultură, și s-a 
pronunțat pentru aplica
rea în practică a recoman
dărilor făcute comisiei în 
documentul final al reuni
unii C.S.C.E. de la Madrid.

Se consideră că nava are 
o vechime de circa 1800 de 
ani.

FURT DE ARME

Din Muzeul militar de 
la Bruxelles s-a furat o 
colecție de arme, a cărei 
valoare este apreciată la 
5 milioane franci belgieni. 
Potrivit ziarului „La Libre 
Belgique**, colecția cuprin
de tipuri de arme din pe
rioada 1940—1945 în stare 
de funcționare, astfel îneît 
există teama că ele ar pu
tea fi folosite în scopuri 
criminale. Furtul a fost co
mis cînd muzeul era închis.

MtMENTO

PETROȘANI — 7 No 
iembrie: Legenda călă 
rețului singuratic; Unirea 
Salamandra; I’arîngul 
Nemuritorii.

LONEA: Mitică Popes 
cu.

I ANINOASA: Singur di 
cart.

VULCAN — Luceafă 
rul: Undeva, cîndva.

LUPENI — Cultural 
Vraciul, I—II.

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea"

cu sediul în Petroșani,
strada 30 Decembrie IA,
încadrează de urgență,

direct sau prin transfer personal calificat 
Electronist, pentru funcția de responsabil de 

unitate reparat radio și televizoare.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de legile nr. 22/1969, nr. 
12/1971 și nr. 57/1974 republicată.

Doritorii se pot adresa la biroul perso
nal și la telefon 42763.

întreprinderea minieră Uricani
încadrează

direct sau prin transfer
— 2 frezori
— un tinichigiu.

A

întreprinderea minieră Dîlja
Petroșani»

— strada Cărbunelui nr. 20 —
încadrează direct sau prin transfer
— doi paznici cu autorizație portarma.

Mica publicitate
VIND motor Trabant,

nou, cort 3 persoane
(R.D.G.), telefon 42971. 
(3580)

VIND casă, strada Petru 
Maior, nr. 11, Petroșani. In
formații, 41784. (3529)

VIND Dacia 1100, stare 
bună, preț convenabil, vi
zibilă stadionul „Jiul** Pe
troșani. (3571)

VIND urgent Fiat 1300 
(caz de boală), Petroșani, 
Vlad Țepeș 1, lingă baia 
comunală — Sandu. (3575)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Târ- 
noveanu Ion, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nulă. 
(3576)

PIERDUT autorizație fo

ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia anunță cu adîncă durere încetarea din 
viață a scumpului nostru soț, tată, cumnat și bunic 

KISS ȘTEFAN (37 ani)
Inmormîntarea, azi, ora 16, dc la domiciliu, în 

Vulcan. (3577)

Familiile Proca și Ciobanu anunță că se împli
nesc 6 luni de cînd ne-a părăsit scumpa noastră

ELENA PROCA
Nu o vom uita niciodată. (3578)

URICANI i Amurgul | 
: itntînilor.

tv. J
20,00 Telejurnal. 20,20

Actualitatea în economie. ' 
■ 20,35 Partid, înnoitor al | 
' vieții. Cîntece patriotice i 
: și revoluționare. 20,45

Reportaj ’85 — Inițiative | 
. muncitorești. 21,00 Cadran .

mondial. 21,15 Antologie | 
3 teatrală. 21,50 Telejurnal. |

chist înaltă presiune, seria 
C 30073, eliberată de 
I.S.C.I.R. pe numele Gălan 
Octavian. O declar nulă. 
(3574)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Nenu So
rin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3572)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
6055, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (3573)

PIERDUT diplomă cali
ficare electrician pe nu
mele Avramescu Erica, e- 
liberată de I.M. Uricani in 
anul 1972. O declar nulă. 
(3570)
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