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de cărbune extras pentru economia țării

Neîndeplinirea propriilor măsuri— 
prima „justificare" (?) a nerealizârii 

sarcinilor de plan

In fruntea
colectivului

-'A.

20947 tone peste prevederi 
. La sporul producției do 

cărbune cea mai de seamă 
contribuție o au formațiile 
conduse de minerii șefi de 
brigadă Mihai Dudescu, 
Ștefan Gantz, Mihai Neș- 
tian, Gheorghe Sava, Fie
rea Petrișor, Gheorghe 
Iascu, Marin Baltag, Tra
ian Borșa și alte formații, 
care au acționat constant 
pentru creșterea randamen
telor în. abataje^

Rezultatele obținute sînt 
rodul unei organizări mai 
bune a producției și a 
muncii, al întăririi disci
plinei de producție, utiliză
rii mai eficiente a timpu
lui de lucru.

Și 
în

• Din trei măsuri, deo
sebit de importante pentru 
realizarea integrală a pre
vederilor de plan pentru 
anul 1982, nici una nu a 
fost realizată la termenul 
planificat.

Directorul minei Livezeni, 
ing. loan Ciurigan, îșî ar- 
gum^^ria sfîrșitul anului 
trțx'^x .ptimismul manifes
tat cu privire la îndeplini
rea sarcinilor de plan sta
bilite pentru anul 1982 (și 
pe care le-am reluat in nu
mărul trecut al ziarului 
nostru) prin îndeplinirea 
unor măsuri tehnice cu ter
mene scadente la sfîrșitul 
lunii decembrie, jumătatea 
lunii ianuarie și sfîrșitul 
trimestrului I. Rezultatul 
materializării acestor mă
suri ni-1 prezenta chiar 
directorul minei : „Capa
citatea de producție a mi
nei se va dubla astfel, în 
specia] pe seama creșterii 
productivității muncii în 
noile abataje mecanizate, _ 
singura cale de a realiza 
producția fizică de cărbu
ne cu efective scăzute".

Prin urmare un lucru es
te cert și insistăm asupra 
lui, c.hiar înainte de a pre
zenta modul în. care aii fost 
îndeplinite măsurile 
conizate.
conducerea
știa, era convinsă că singu
ra cale de a realiza pro-

ducția fizică de cărbune, 
cu efective scăzute, este 
creșterea productivității 
muncii în noile abataje 
mecanizate.

Am insistat asupra aces
tui aspect pentru că este 
strîns legat, pe de o parte, 
de măsurile care trebuie 
finalizate, iar pe de altă 
parte, de „justificările" pre
zentate drept scuză pentru

tat șl a intrat în funcțiune 
la sfîrșitul lunii, februarie 
(25 februarie).

Motivul ? LIPSA DE E- 
FECTIV.

* In stratul 5, blocul 6 
A introducem un nou com
plex de tip SMA-2, pro
gramat să intre în func
țiune la 15 ianuarie 1982.

Lucrările au fost repro- 
gramate și acum se lucrea
ză la montarea complexu
lui. Conform reprogramă- 
r ii, complexul va intra în 
funcțiune în a doua jumă
tate a lunii aprilie.

Motivul? Aceeași,., lip-

Sectorul I de la mina A- 
ninoasa, cu cele . 650 tone 
de cărbune extrase în plus 
față de prevederi, de Ia 
începutul lunii, se situează 
în fruntea întrecerii socia
liste din cadrul unității. 
La zi. plusul de cărbune 
extras de Ja începutul a- 
nului este de 12 600 de to
ne. Cu cele m a i 
bune rezultate se eviden
țiază brigăzile de frontaliști 
conduse de Constantin Ia-' 
cob, Pavel Dediu și Stan 
Rotaru, iar la pregătiri, 
brigada condusă de Mihai 
Crijue, ~

Hărnicia minerilor de la
Vulcan este dox-edită 
in această lună cînd, 
numai 8 zile lucrătoare au 
realizat peste prevederile 
planului aproape 1500 tone 
de cărbune. Cu cele mai 
mari realizări se înscriu 
colectivele sectoarelor VII, 
cu un plus de 762 tone de 
cărbune, I cu 618 tone, V 
cu 260 tone și II cu 227 to
ne. Destoinicii mineri de 
la. Vulcan, înscriu în gra
ficul întrecerii socialiste 
cel mai mare plus la ex
tracția. de cărbune' din ca
drul unităților miniere din 
Valea Jiului, de la începu
tul anului —- 20 947 tona 
da cărbune.

Productivități mari în abataje
Minerii de la Lupenl ob

țin productivități sporite 
în "abatajele dotate cu. com
plexe mecanizate. De la 
începutul lunii curțnte co
lectivul sectorului IV rea
lizează un plus de 2 191 to
ne de cărbune peste pre
vederi, ca urmare a crește
rii productivității muncii 
cu 800 kg de cărbune pe 

' post. De Ja începutul anu
lui, la zi, plusul la pro- bune ■ pe post, urmată 
ducția extrasă este de 
10 607 tone de cărbune. In 
ordinea vredniciei mine
rești la producția, extrasă 
îșî înscriu rezultatele și mi
nerii sectorului V cu un

plus de 1051 tone de căr
bune, realizînd. o produc
tivitate mai mare cu 400 
kg de cărbune pe post.

Folosind mai bine tehni
ca din dotare, printr-o -or
ganizare ireproșabilă a ac
tivității productive. . bri
gada condusă de Constantin 
Popa, de la abatajul fron
tal obține un spor la pro
ductivitate de 1500 kg car

ds 
brigada condusă de sing. 
Paul Grasu cu 1000 kg căr
bune pe post — de la sec
torul IV — și formația de 
frontaliști condusă de Va- 
si le Rusii de lâ sectorul V.

pre-
,și anume —

întreprinderii

neîndeplinirea lor la ter
menele scadente.

Care au fost ■— și mai 
sini încă în vigoare, pentru 
că nu s-au realizat — mă
surile care trebuiau să du
că la dublarea capacității 
de producție a minei și 
care sînt motivele neîriea- 
drării, materializării lor la 
termenele scadente? Vi le 
prezentăm (din nou), măsu
rile și termenele precum și 
modul -lor de rezolvare, ' ;
• „Executăm mutarea 

unui complex mecanizat 
din panoul I în.panoul II 
al stratului 13 ; noul aba
taj va intra în funcțiune 
la slîr.șiiul lunii decem
brie".

Complexul a fost mon-

să extin- 
prin leh- 
in tot

să de efectiv.
0 Continuăm 

dem exploatarea 
nologii moderne,
cursul trimestrului I al a- 
nului viitor, cînd vom in
troduce alte două comple
xe noi în straiele 2 și 5. La

Dorin GHEȚA

Alegeri în organizațiile de partid

Mobilizare exemplară in 
activitatea preparatorilor

„brichete" 
106,2 la sută, echivalînd cu 
plus 25 007 tone), dar și ne- 
realizări (recepționat 94,1, 
supus spălării, 89,8, pro
ducția netă spălată 97,2 și 
cocs 88,2 la sută). Făcînd 
o analiză mai atentă a re
zultatelor muncii prepara
torilor de la Coroești »e 
desprind cîteva concluzii. 
Astfel, în anul 1981 unita
tea nu a primit întreaga 
cantitate de cărbune brut 
planificată și nici la para
metri calitativi stabiliți 
prin plan, aceasta influen- 
țînd majoritatea indicato
rilor tehnico-economici. 
în anul 1981 s-a primit 
pentru experimentare in
dustrială în scopuri -side
rurgice cărbune . inferior 
de la Comăriești, Țebea, 
Filipeștii de Pădure, Schi
tu Golești, lucru care a 
produs unele perturbați) în 
procesul de producție prin 
afectarea unei linii de spă
lare. S-au întîmpinat greu
tăți din cauza neritmicită- 

le organelor superioare — ții aprovizionării cu 
iată obiectivul dării de 
seamă și al dezbaterilor 
care au urmat.

Anul 1981 a marcat atît 
realizări pozitive (produc
ția netă totală realizată in 
procent de 105,2 la sută, 
„cărbune sortat" plus 88 302 
tone, „mixte" realizat 120,1 
la sută echivalînd cu plus

Desfășurată sub semnul 224 021 tone și 
unei înalte exigențe comu
niste și muncitorești, con
ferința pentru dare de sea
mă și alegeri de la prepa- 
rația cărbunelui Coroești 
a subliniat puternicul 
vînt politico-social care 
marchează activitatea pre
paratorilor din această im
portantă unitate industria
lă a Văii Jiului. „In con
textul politico-social de as
tăzi, ne propunem să ana
lizăm în spirit critic și au
tocritic activitatea comi
tetului de partid pentru a 
desprinde cele mai bune 
concluzii în vederea ridi
cării pe un plan superior 
a întregii vieți de organi
zație" — se arăta în darea 
de seamă. Preocupările co
mitetului de partid de a 
ridica activitatea econo
mică la nivelul exigențelor 
și cerințelor noului cinci
nal, de a fructifica pe de
plin experiența acumulată, 
în vederea realizării sarci
nilor reieșite din hotărîri-

a-

în, pag. a 3-a
întreprinderea minieră Uricani

Mecanizarea complexă 
la baza sporirii producției 
de cărbune cocsificabil

La mina Vulcan, o 
contribuție de seamă la 
realizarea sarcinilor de 
plan o are și sectorul 
V. Brigada condusă de 
Traian Borșa, din ca
drul acestui sector se si
tuează în fruntea între
cerii socialiste pe sector 
și întreprindere, 
realizările obținute 
producția, fizică și 
ductivitatea muncii, 
dicatori îndepliniți
depășiți în mod ritmic.

prin 
la 

pro- 
in-

Colectivul a decis

(Continuare tn pag a 2-a.

„Pline fără muncă nu se poate !“

va- 
pe- 
sînt

goane goale. Pentru 
rioada care urmează 
necesare din partea comu
niștilor, a tuturor oameni
lor muncii' din cadrul sec
ției noi eforturi pentru îm
bunătățirea rezultatelor. Cei

loan Alexandru TATAR

'Continuare în pag. a 2 a,

maî amintirii învoirile, în- 
tîrzierile de la serviciu, 
concediile medicale etc. 
Toate acestea au constituit, 

0 ...... . _ desigur-, motive temeinice
ordine și disciplină. Ei au care au determinat pe mir
tras aspru ia răspundere " '
pe cei indisciplinați, pe 
cei care lipsesc nemotivat, 
dereglînd procesul de pro
ducție și știrbind prestigiul 
colectivului, al minerilor
care muncesc cinstit și 
demn. Instanța muncito
rească a arătat că minusul 
de aproape 155.000 tone 
de cărbune înregistrat în 
anul precedent la nivel de 
mină și cel la zi, în 
rioada care a trecut 
acest an (— 4644 tone) șe________ ______ ___
datorește în mare măsură de muncă, de răspundere, 
absențelor nemotivate, u- p •' .. .. .
nor abateri de la ordine.și 
disciplină. în luna ianua
rie s-ău înregistrat in sec
torul V 609 absențe, iar în 
luna februarie numărul 
acestora, în loc să scadă, a 
crescut ia 700. Asta fără să continuă și în acest an să

Mina Petrila. Sectorul V. 
Minerii din schimbul II 
s-au constituit, la intrarea 
în șut, într-o adevărată 
instanță muncitorească, de

lipsească nemotivat. \ A 
căutat să justifice înțr-un 
fel sau altul faptele sale, 
reprobabile, dar, cum era 
de așteptat „justificările" 
fiind netemeinice nu au 
fost luate în seamă. Vor- 

atitudii
neri! sectorului V să 
mai tolureze o
sțSW

La I. M. Petrila
pe- 
din

stare de fapt și să pună 
în discuția colectivului pe" 
absentomani, pe cei care 
șub uri motiv sau altul fug

Primul „qampion" al ne
motivatelor la activ cu 51 
în anul precedent și 22 de 
învoiri (fără să mai amin
tim concedii de odihnă), este 
Iosif Cojan, ajutor miner. El

comportarea sa în fața ins
tanței muncitorești, mais
trul Nicolae Durbac, spu
nea : „Absentomanii repre
zintă o pată rușinoasă pen
tru colectivul nostru. Pe 
Cojan l-am ascultat, l-am 
ajutat, l-am înțeles. La'fel 
și pe ceilalți ca el, dar e 
destul... A venit timpul să 
se mai ajute și singuri 
MUNCIND. Acordîndu-le

lună de lună clemență, nu 
vom. face altceva decît să-i 
încurajăm să persiste în 
indisciplină, ceea ce nu se 
mai poate. Trebuie creată 
opinie de masă împotrivă- 
lor și luate măsurile pe 
care le merită". Alexan
dru Frunză, mijțpr. Andrei 
Iancu, ajutor miner, cînd 
au fost întrebați de ce fac 
greutăți colectivului, au 
căutat, de asemenea, fel 
de fel de justificări. Desi
gur, colectivul le-a arătat 
deschis, prietenește lipsu
rile, l-au sfătuit să facă e*: 
forturi pentru a se Integra, 
cu sprijinul ortacilor. in 
activitatea de producție. 
Gestică Radu, șeful lor de 
schimb, le-a spus : „Dacă 
nu vă integrați cît mai re-

Constantin GRAURE-

/Continuare In pap o 2 a]
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60 de ani de la crearea organizației o

«dpqtufariare a Uniunii Tineretului Comunist

Secvențe din munca
și viața tineretului

Un grup 
organ iza- 
nord, de 

între care 
Petru

este

a-

• Acțiuni de .valorificare 
a fierului vechi, 
de 20 tineri din 
ția U.T.C. nr. 8 
la I.M. Aninoasa 
Adrian Drăghici, 
Munteanu, Ioan Suciu, Ta
tiana Atănăsoaie, Monica 
Sîn, Nicolae Perța. Alexan
dru Pepelan și alții wau 
strins din incinta întreprin
derii 56 tone fier vechi pe 
care l-au încărcat în ma
șini și transportat la gara 
G.F.R. Iscroni. Aceasta 
cea de-a 10-a acțiune de 
acest tel organizată în 
cest an. Azi va fi inițiată 
a 11-a acțiune de către ti
nerii din organizațiile 
U.T.C. hr. 8 nord și nr. 6, 
ceea ce va ridica la 100 de 
-ene cantitatea de fier vechi 
strins din incinta minei 
și valorificat.

De altfel organizația 
U.T.C. pe mină a' hotârît 
să realizeze, pinâ la 16 
martie, 30 la sută din pla
nul economic propriu, din 
acest an, la «ronomii fi
nanțate — realizare cu ca
re tinerii cinstesc cea de-a 
60-a aniversare a creării 
Uniunii Tineretului Comu
nist. Pentru realizarea în
tocmai a acestui obiectiv, 
în perioada 14—20 martie 

(Urmare dlrț pag. 1}

Neîndepiinirea propriilor măsuri
slirșitul trimestrului I vom 
lucra cu cinci complexe 
mecanizate de susținere și 
tăiere și cu un abataj cu 
susținere individuală și 
combină.

Pentru ambele complexe 
care urmau să intre 
funcțiune la sfirșitul 
mestrului 1 nici, acum 
s-au terminat lucrările 
pregătire a fronturilor 
lucru, a abatajelor 
urmau să fie introduse. A- 
șa că la sfirșitul trimestru
lui I (in ultima lună a a- 
cestui trimestru) la între
prinderea minieră Live- 
zeni funcționează doar do
uă complexe (și nu cinci) 
și două abalajș cu susține
re individuală (nici unul 

în 
tri- 
nu 
de 
de. 

unde

„Pîine fără muncă nu se poate!
(Urmare din pag. 1)

pede în brigadă și conțb- 
nuați să ne faceți greutăți, 
ne lipsim de voi".

Alți „oameni-problemă" 
ai sectorului V ca Iosif Be- 
jan, și Mihai Mânolache — 
dovedindu-și încă odată 
lipsa de răspundere, lașita
tea — auzind despre ce 
este vorba au dat bir cu 
fugit ii, nu au avut curajul 
să se prezinte în fața co
lectivului. După scurt timp 
însă s-au dus la pontaj. 
Aici, Aurel Bradea, șef 
de schimb, și Gheorghe 
Vilceanu, miner, i-au spus 
lui I. Bejan : „Mai lasă sti
cla losiie, și pune umărul 
la- treabă că altfel noi nu 
te mai iertăm". Lui M.-M«- 
nolache i-au tras o aspră, 
dar meritată „săpuneați” 
'ortacii din brigadă sa. Din
tre cei care aduc pre jude
cii societății, 
miliilor lor mai 
pe Remus Bedean, 
Iosif, Anton Licău, 
Andronaehe, loan 
și Ionel Badiu, oameni ca
re dacă ntt se vor îndrep
ta, dacă nu vor ajunge la 

20 000 DE FLORI I In 
perioada 26 februarie —

MEȘTEȘUGĂREASCA, 
Atelierul de reparat cea
suri din Braia — Lupeni, 
aparținînd cooperativei

ortacilor, fa- 
amintim 

loan 
Ioan 

Miclea

întreprin- 
continua- 
minerilor1

privind
a

Rubrică

vor avea loc zile de produc
ție record, în care tinerii 
vor iniția acțiuni patrioti
ce la locurile de producție, 
participind — după orele 
de program — la încărca
rea cărbunelui pușcat în 
abataje.

• Grijă pentru sănăta
tea lor. Pentru acest an, 
tinerilor din Valea Jiului 
le sînt repartizate un nu
măr mare de locuri de o- 
dihnă și cură balneară în 
bazele turistice centrale, 
județene și locale 
B.T.T., precum și în 
țiunile aparținătoare 
nisterului Turismului
U.G.S.R. Astfel Filiala 
B.T.Ț. Petroșani are repar
tizate bilete de tratament 
și odihnă în stațiunile bal- 
neo-climaterice Vatra Dor- 
nei, Sovata, Herculane, Fe
lix, Tușnad, Cîmpulung 
Moldovenesc, Pîrîul Rece, 
Sîngeorz Băi, Predeal, Buș
teni, Sinaia, Izvorul Mu
reșului, Căciulata șl altele. 
De asemenea, în perioada 
estivală, prin B.T.T., tine
retul din municipiul nostru 
va beneficia de bilete la 
stațiunea Costinești de pe 
litoral.

ale 
sta- 
Mi-

Și

î. balan

cu combină de abataj). 
Cînd vor fi puse în func
țiune, aproximativ, totuși, 
cele două complexe ? Ter
menul reprogramat — 1
iunie.

Dintre motive amintim i 
lucrările de pregătire nu 
s-au încadrat în vitezele 
de înaintare planificate 
pentru că... lucrările s-au 
lungit (dar rămîn conform 
preliminarului, deci știu
te) odată cu aceasta a fost 
nevoie de întreținerea lor, 
in spatele frontului, unde 
intrau în presiune.

Firesc, după această pre
zentare oricine se poate în
treba. chiar dacă nu este 
specialist în minerit, cind 
s-au stabilit aceste măsuri 
si au fost precizate terme
nele nu s-au cunoscut con-

înțelegerea faptului că pli
ne. fără muncă nu se poa- 
te, li se va desface con
tractul de muncă. Vorbind 
despre starea disciplinară, 

- Grigore Grajd an, șeful
sectorului, Ioan Cesăuan, 
secretarul comitetului de 
partid pe sector, Ioan Pe- 
nu, președintele sindicatu
lui pe mină, Traian Chelba. 
secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, 
au hotârît ca împreună cu

FILME DE PROTECȚIA 
MUNCII, După o acțiune 
de prelucrare a Decretu
lui 4QQ privind disciplipa 
și ordinea fn producție, la 
sectorul 1 al I.M. Aninoa- 
sa, fruntaș pe 
dere, se face în 
re instruirea 
din schimburi,
normele de protecție 
muncii in industria - mi-

Un străvechi cuvînt ro
mânesc rediu a dispărut 
din limbă, dar cu sensul 
de pădurice îl folosea unul 
dintre primii noștri poeți 
Costache Conachi, cînd in
voca dragostea Beatriecei 
sale. Zulnia. Cuvîntul s-a 
păstrat totuși în toponimia 
Moldovei ; un sat omonim 
există în preajma Cetății 
Neamțului. Pădurea a în
semnat totul pentru oame
nii săi. iată de ce nu ne 
mai miră faptul că patru 
frați Lazăr, de obîrșie de 
acolo, sînt cotați printre 
cei mai pricepuți lucrători 
ai U.F.E.T. Petroșani, Ion, 
care i-a adus pe toți în 
Vale, este șeful Centrului 
de sortare și preindustria- 
lizare a lemnului din Is- 
croni Vasile lucrează aco
lo ca mecanic de întreține
re la gater, Nicolae e 
tractorist ifronist, iar 
Gheorghe, maistru la ex
ploatarea Șasa. Otilia, Ane- 
tâ și Rita, nevestele primi
lor trei, lucrează tot la... 
U.F.E.T. Alt frate. Toader, 
e tractorist, Mihai, prîslea, 
termină, ca cei mai tnulți 
dintre ei, școala profesio
nală de mecanici auto ; 
patru surori lucrează în a- 
gricultură sau ca textiliste. 
Alexandru, „decanul de 
vîrstă". a ales tot pădurea, 
dar pe cea carbonizată de 
milenii din subteranul A- 
nlnoasei, e deci miner.

— Ne-a plăcut pădurea, 
zicș Ion. și tata a lucrat 
tot intre stejari și fagi și 
brazi. După doi ani de vo
lan, eu am pornit de Ia 
țapină. în Valea Frumoa
sei din Taziău, cu timpul 
am învățat toate meseriile 

dițiile in care urmau să 
fie materializate — -lipsa 
de efectiv sau creșterea 
lungimii lucrărilor de pre
gătiri cu greutățile care e- 
rau inerente îndepărtării 
fronturilor de lucru de 
punctele de aprovizionare 7 

Răspunsul este dezar
mant de simplu și concret, 
dat chiar de cadre din con
ducerea întreprinderii i 
„Ba se cunoșteau". Și a- 
tunci să nu ne întrebăm. și 
să nu-i întrebăm la rândul 
nostru pe cei care au a- 
doptat măsurile și au sta

bilit termenele de rezolvare: 
dacă se cunoșteau de ce 
s-au luat totuși asemenea 
măsuri și s-au stabilit ast
fel de termene precise ? 
S-au gindit oare că sarci
nile de plan pot fi realiza- 

comuniștii din sector să in
tensifice munca politică de 
la om la om, să facă mai 
mult pentru conștientiza
rea oamenilor. Așadar ju
decata muncitorească a 
fost o lecție plină de în
vățăminte pentru cei în 
cauză, iar scopul acesteia 
va fi cel dorit de întregul 
colectiv — întronarea unei 
discipline ferme, propice 
realizării planului la căr
bune.

nieră. Săptămînal, efecti
vul unui schimb partici
pă la prezentarea de fil
me din acest domeniu.

TEATRU. Actorii Tea
trului de stat din Petro
șani prezintă astăzi un 
spectacol cu comedia „în
curcă lume" de A.’ de 
llerz, pentru' locuitorii 
din Orăștie. In aceste zile 
au măi fost susținute 
spectacole la Deva și Că- 
lan.

NOI CABANE PENTRU 
FORESTIERI. Preocupa
tă de îmbunătățirea con- 

forestierilor, ajungînd mais
tru.

Cu alte cuvinte, am în-, 
tilnit o genealogie exem
plară. din tată în fiu oa
meni ai pădurii, meseria a 
fost însă înnobilată cu în
semnele modernului — ța- 
piiia. înlocuită cu tractirul 
IFRON, securea cu fierăs
trăul mecanic. Totuși, fra
ții Lazăr se consideră doar 

mmmmmnuwuammumuHwmfumummmuuutuii
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oameni obișnuiți, asemenea 
milioanelor de muncitori ai 
plaiurilor românești, demni- 
cu conștiința împlinirii 
datoriei... Vasile meștereș
te la gaterul pus de el în 
funcțiune. Are mîini de 
aur, o recunosc toți, din- 
tr-un utilaj abandonat, du
pă reparațiile capitale, a 
refăcut din bucăți gaterul, 
care acum funcționează, 
înlocuind munca grea a 
zeci de oameni. El însă are 
destule motive să se... tea
mă de laude.

— O fi așa, cum spune 
lumea, cu mîinile mele, dar 
înainte gîtul meu era... pil- 
nie de argint. Adică, a- 
tunci cînd mă porneam la 
băutură nu mă mai o- 
pream. Și mi-au zis și fra
ții și ceilalți colegi că mă 
paște necazul, 
las de pahar, 
tat și necazul 
ianuarie, anul 
făcut o prostie, am provo
cat un scandal de pomină. 
Am fost condamnat la lo
cul de muncă. Regret mult 
ce am făcut.

dacă nu mă 
N-am ascul- 
a venit. In 
trecut, am

te doar cu măsuri, măsuri 
care din capul locului so 
știa că nu pot fi realizate?

Vă vom prezenta in nu
merele viitoare și răspun
surile la ultimele două în
trebări, răspunsuri pe care 
ie vom solicita de la 
în drept să poată da 
răspuns cit mai exact.

nu

Cunoscut ea unul din cei mai pricepuți metrologi 
>le la I.R.I.U.M.P., Ștefan llaikai (veteranul atelieru
lui), execută lucrări de calitate la aparatele electrice 
de măsură : voltmetre, amperinetre. tahometre.

Foto ; Ioan BALOI

dițiilor de cazare a mun
citorilor, conducerea
U.F.F.T. Petroșani a ho- 
tărît să fie qonstruite 
noi cabane pentru fores
tieri. Este vorba de ca
bane de cite 24 de locuri 
fiecare la gurile de ex
ploatare Valea Boului din 
Cîmpu lui Neag și Cutrea- 
sa, ' de pe Valea Pola- 
t'iștei. Cabanele ;ău ter
men de finalizare în ulti
mul trimestru al acestui
an.

Din nou, cu SUS
Cînd greșește tjn om 

viață, dacă primele 
timp sprijinul senat..: 
săi. revine, cu fruntea sus, 
în mijlocul lor. Vasile a 
simțit din plin acest aju
tor.

— L-am „dăscălit" îndea
juns, noi, frații săi, consă
tenii și ceilalți oameni de 
la centrul de sortare și 
preindustrializare a lem
nului. Vasile și-a înțeles 

în 
la 

lenilor

greșeala. Și nu numai atît 
— s-a lăsat de băutură, își 
face datoria cu prisosință. 
Se simte că e alt om. con
chide loan Lazăr.

Că așa este, au remarcat 
și ceilalți tovarăși de mun
că. Normal, Vasile este 
pontat la șut de la orele 6 
Ia 14, dar pleacă de lîngă 
gater, de multe ori și du
pă ora 18.

Mobilizare
în activitatea

(Urmare din pag. I,

care au luat cuvîntul — 
Cornel Colda, loan Postel- 
nicu, Gheorghe Costea, Mir
cea Hroștea, Dumitru A- 
gache, Simina Asăndei, An
drei Becheanu, Ioan David, 
Viorica Modrea, Silviu 
Constan tinescu, Gheorghe 
Miriiă — au subliniat pe 
un ton de puternică anga
jare revoluționară necesi
tatea ca toți oamenii mun
cii, in frunte cu comuniștii, 
să acționeze cu toată pute
rea pentru ridicarea cali
tății muncii lor.

Propunerile făcute (o îm
bunătățire substanțială a 
activității organizațiilor de 
tineret, amenajarea dru
murilor din incintă, redu
cerea numărului de avarii, 
rezolvarea problemelor pu- 

9 martie florăria nr. 19 
din Lupeni, aparținînd A- 
sociației economice co
operatiste—- sere Arad, 
a vîndut nu mai puțin de 
15 000 de garoafe și 5000 
de frezii, în valoare de 
peste 120 000 lei, Ele au 
fost oferite ca un servi
ciu amabil, ireproșabil 
de vânzătoarele Anișoâra 
Toader și Rozaiia Palusek,

meșteșugărești
care a funcționat în ace
lași local cu florăria, s-a 
mutat recent peste drum, 
alături de farmacie, 
capătul magazinului 
men tar cu autoservii 
277. Program zilnic 
20, (A.M.)

realizată de 
VRVINTE

au
încercare 

afectat preș 
colecție ului

' 'VUt

— E greu să re îsți^j 
prețuirea oarneniim. M un 
bucurai de clemența . gii 
și, repet, de omenia celor 
care muncesc. l'u timpul 
sper să șterg Impresia 
proastă lăsată :l• ■ mine. 
Și aceasta doar printr-o 
muncă fără preget g pi in
tr-o comportare exemplară.

Frații Lazăr 
printr-o: 
care a 
familiei și al 
lor de muncă. împreuna < u 
colegii au reușit insă să-l 
aducă pe calea cea bană 
pe Vasile, care a avut e 
învăța din această îiiuiiă 
lecție de omenie, ce i-a fost 
prezentată deschis, cu în
credere, muncitorești-. In 
același timp, o lecție des
chisă asupra modului . um 
trebuie să procedeze mate 
colectivele de muncă, a- 
tunci cînd le sînt in-, re- 
dințate spre educare ele
mentele care au săvirsit a- 
bațeri de la normele eticii 
și echității socialiste.

Ion VULPE

exemplară 
preparatori

se de generatorul de ulei, 
aprovizionarea mai bună cu 
piese de schimb și materia
le, îmbunătățirea mijloace
lor de propagandă) au ca 
țel final îmbunătățirea sub 
toate aspectele a activității 
preparatorilor ele la Co- 
roești. ;

îndeplinirea exemplară 
a hotărîrilor Congresului 
al. XJI-lea al partidului, in
tensa activitate a,comitetu
lui de partid, a întregului 
colectiv, au făcut ca anul' 
1982 să debuteze cu rezul
tate meritorii în procesul 
de preparare a cărbunelui.

Conferința a ales ca se
cretar
partid de 
roești pe
David.

al comitetului de 
la preparația Co- 
țovarășul loan

. ■ r
Informăm: pe_ a^îștg, 

cale conducerea I.C.S. 
Mixtă Lupejhi ca proce
deu] de vînzare a sti
clelor cu: bere diferă de 

Si da si
la un magazin la altul. 
La unitatea nr. 277 „Au
toservire", strada Viito
rului, se vinde contra 
garanție, iar la unitatea 

267 nu se vinde de- 
în schimbul sliele- 
joale. Ambele uni- 
aparțin l.C.S. Mixtă
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„Este necesar ca activiștii de partid, co
muniștii, toți oameriii muncii din aceste sec
toare economice, să acționeze cu toată e- 
nergia, în spirit revoluționar, muncitoresc 
pentru a da mai mult cărbune, mai mult pe
trol, mai multe materiale energetice, 
multe minereuri și materii prime".

mai

NICOLAE CEAUȘESCU

i

1
ț
*

r
Acțiuni ferme pentru 

calitate in activitatea de

Întreprinderea minieră Uricani

MECANIZAREA COMPLEXA
LA BAZA SPORIRII PRODUCȚIEI 

DE CĂRBUNE COCSIFICABIL

o nouă Angajamentul 
colectivului

Pentru a asigura condiții 
cit mai bune înfăptuirii sar
cinilor de plan la producția 
de cărbune cocsificabil, co-# 
lectivul de oameni ai mun
cii de la I.M. Uricani acor
dă o atenție deosebită ex
tinderii mecanizării com
plexe a lucrărilor din sub
teran. in acest scop, consi
liul oamenilor muncii, cu 
sprijinul și sub conducerea 
comitetului de partid, a luat 
măsuri de pregătire a unui 
nou abataj frontal unde se 
va introduce complexul de 
mare înălțime. Considerăm 
câ-orin eforturile depuse de 

. îrA. Jul colectiv, lucrările 
m. mutare dintr-un abataj 
într-altul a complexului să 
fie operativ terminate, iar 
această mare capacitate de 
producție să intre în func
țiune pină ia finele trimes
trului II. Parafei cu această 
activitate, în prezent ne 
preocupăm de pregătirea 
în strotele 17-18, blocul 
I panoul 7 sud, a unui nou 
abataj, unde intenționăm să 
introducem, pină la finele 
trimestrului III, un complex 
de mare capacitate și ran
dament. Tot în acest an 
mai avem în vedere intro
ducerea în stratul 18 a u- 
nui complex mecanizat.

Sarcini deosebit de im
portante revin colectivului 
nostru și în ceea ce priveș
te productivitatea muncii, 
calitatea cărbunelui extras, 

< ___________________

i .

reducerea cheltuielilor ma
teriale. Și în aceste dome
nii am întreprins o serie
de acțiuni. De pildă prin
pușcarea selectivă la fron
turile de lucru, prin intensi
ficarea activității de clau- 
baj în abataje și pe fluxul 
de transport, precum și prin 
intensificarea muncii politi
ce, de conștientizare a oa
menilor, vom reuși să ne 
încadrăm în indicii de cali
tate a cărbunelui. Acționăm 
intens pentru creșterea pro
ductivității muncii în fieca
re abataj, pentru rentabili
zarea întregii activități de 
extracție. Reducerea 
turilor de producție cu
lei pe tona de cărbune, iar 
a cheltuielilor materiale cu 
18 lei la 1000 lei produc
ție marfă este o dovadă a 

noștri 
dea 

mult,

cos-
20

faptului că minerii 
sînt ferm hotărîți să 
patriei cărbune mai 
mai bun și mai ieftin.

Experiența acumulată în 
montarea, întreținerea și 
exploatarea complexelor 
mecanizate, ampla acțiune 
de calificare și policalifica
re a cadrelor A in anul pre
cedent s-au calificat, poli- 
calificat și perfecționat pes
te 900 de oameni ai muncii 
- constituie garanții că și 
în perioada următoare sar-' 
cinile de plan la producția 
de cărbune cocsificabil vor 
fi îndeplinite ia mod exem- Ing. Carol
plar. Desigur un accent directorul

extracție
deosebit vom pune pe în
tărirea ordinii și disciplinei, 
pe îmbunătățirea calității 
reviziilor și reparațiilor, pe 
folosirea la maxim a tim
pului de lucru în abotaj, pe 
aprovizionarea ritmică cu 
materiale a tuturor brigă
zilor precum și pe recondi- 
ționoreo unei game variate 
de piese și subonsamble.

lată, așadar, doar cîte- 
va din preocupările colec
tivului nostru menite să con
ducă la o nouă calitate în 
activitatea de extracție, la 
sporirea producției de căr
bune cocsificabil. r 
posibilitățile pentru 
zări mai însemnate 
cele de pină acum nu au 
fost nici pe departe epui
zate. Oamenii muncii de 
la mina noastră - îndru
mați și sprijiniți de comite
tul de partid s-au anga
jat plenar de a nu precu
peți nici un efort pentru a 
răspunde prin fapte , de 
muncă chemării adresate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de a spori pro
ducția de cărbune cocsifi
cabil. Sîntem hotărîți să ne 
aducem o contribuție cît 
mai substanțială la progre
sul multilatera 
independența i 
Ronfâniei.

Desigur, 
reali- 
decît

il al țării, la 
energetică a

SCHRETER, '
I.M, Uricani -

J
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• AUREL ȘOȘOI, mi
ner șef de brigadă, om cu 
vechi ștate în minerit, 
care a realizat peste pre
vederi în anul 1981, îm-

•18. a realizat preună cu brigada 1600 
mc lucrări de pregătiri, 
depășind productivitatea 
muncii planificate 
la sută.
• GHEORGHE 

TOR, miner șef de 
dă, an de an a ocupat un 
loc fruntaș in întrecerea 
socialistă.

-- : -" - - — .. ■ . ........

• ILIE AMORAKIȚEI,
maistru electromecanic, 
șef de brigadă, exploa- 
tînd împreună cu ortacii 
uri complex mecanizat în 
stratul 17 , .

’ suplimentar în perioada 
care a trecut din acest an 
peste 2 300 tone de
ne.
• GHEORGHE 

riE, miner șef de 
dă, s-a angajat ca

eărbu- cu 16

Un abataj mecanizat, ' 
adevărată uzină subte- . 
rană. |

SCOR- 
briga- 
in a- 

cest an împreună cu orta
cii să depășească sarcinile 
de plan la producția de 
cărbune cu 1000 tone.

N1S-
briga-

• Depășirea producției 
fizice de cărbune cocsificU- 
bil cu 5000 tone;
• Depășirea producției 

nete valorice cu 635 000 lei;
• Creșterea productivi

tății muncii cu 0,9 la sută;
• Realizarea unor eco

nomii in valoare de 675 000 
lei ;
• Reducerea «consumu

rilor specifice:
— Ia energie electrică, 

cu 1 117 000 kWb;
— la combustibil con

vențional, cu 50 200 lei;
— la lemn de mină, 

04 mc la 1000 tone 
ne ;
• îmbunătățirea 

celui de calitate a 
nelui eu U,1 puncte.

Muncă

cu 
cărbu-

indi- 
cărbu-

• In perioada care a trecut din acest an producția 
fizică de cărbune cocsificabil a fost depășită cu 8 000 tone.

• Producția netă a fost realizată în proporție de 
105,2 la sută.

• In primele două luni ale anului, planul la lucră
rile de pregătiri a fost depășit cu 105 ml, iar la cele 
de investiții cu 26 mL

• Productivitatea muncii in cărbune a fost realiza
tă in proporție de 112,3 la sută.

• Cheltuielile materiale la 1000 lei producție mar
fă au fost diminuate cu 18 lei.

• Costurile de producție pe tona de cărbune s-au 
redus cu 20 lei.

• S-au recuperat, recondiționat și refolosit piese de 
schimb în valoare de 1 100000 lei.

susținută

k'Ar

politică
în sprijinul producției

Acționînd pentru aplica
rea in viață a principiului 
aiitoconducerii și autoges- 
tiunii muncitorești, comi- 
tetul de partid a situat In 
centrul preocupărilor mo
bilizarea tuturor oamenilor 

.muncii,'în frunte cu comu- 
,<niștii, la înUplinireii ' e-

- ; xemplară a tutun»- indica-
- ' torilor de plan. ? A. centul 
' principal ă fost sa ; 'este

pus pe valorificarea supe
rioară a tutur,or rezervelor 
de cure dispune 
nostru, in perioada care a 
trecut de la alegeri și pină 
in prezent, comitetul de 
partid, birourile organiza
țiilor de bază urmăresc 
deaproape modul cum 
concretizează măsurile 
propunerile formulate 
comuniști jn adunările 
nerale de partid 
sporirea producției de 
bune, creșterea eficientei 
întregii activități de ex
tracție.

în practica comitetului 
de partid există permanent 
preocuparea <Jc a elabora 
tematici de studiu pe anu
mite probleme care sînt 
repartizate apoi membrilor 
de partid spre cunoaștere 
și aplicarea lor in produc
ție. Tu paralel eu urmări
rea acestor probleme' sint 
întreprinse studii referi
toare la viața internă de 
partid, asupra diverselor 
activități desfășurate pe 

colectivul linia muncii politico-edu
cative. Pi'intr-o intensă 
muncă politică de la om la 
om, prin discuțiile indivi
duale eu membrii de partid 
precum și printr-o propa
gandă vizuală concretă, Ia 
opiecț, am reușit să elimi
năm multe lipsuri manifes
tate in activitatea ele ex
tracție si sa ne realizăm e- 
xcmplar sarcinile de pian.

De asemenea, i 
să menționez, faptul 
membrii de partid -

în-
se 
și 

de

privind 
•ăr-

trebuie
că 

cum

sini Dumitru Bornoiu, 
Victor Mezambrovschi, 
l.aurențiu Kelemen, Aurel 
.Șoșoi, Constantin Sorcscu, 
Ștefan Baciu, Simion* Bu- 
descu, Ioan Vojocaru, loan 
Brînzan, Deneș Doboș au 
fost în fruntea . acțiunilor 
politico-organ izatorice: 
depășire a producției 
cărbune. Alți comuniști 
cum sînt Dumitru Stilpea- 
nu, Ioan Năsfoiari, Antonie 
Bașca, loan Jocea, Glieor- 
glie Ițuruban, loan Beată, 
Duță Donciu, Stanciu și; 
Dumitru Avram au fost 
prezenți în acțiunile de 
îmbunătățire a calității re
viziilor și .reparațiilor, a 
celor de folosire rațională 
a. utilajelor și instalațiilor 
din dotare, fiind totdeauna 
pilde de hărnicie și ebnșți- 
incidzităfe, exemple demne 
de urmat. ■ v

Cornel BOLOLOI, 
secretarul comitetului 

de partid, I.M. Uricani

de 
de

I An. de .ui num j ii 
laUricani beneficia

ză: de însemn ațe Țo n d uri 
pen tțu crearea în sub
teran a unor condiții- 

.inie de luei-u. Numai 
mânui 1981, valoai c a 

lor alocate pro
tecției muncii, s-a ridi
cat la peste 5 000 000 lei, 

re care se regăseș
te materializată în ins
talații de ventilație, ma
teriale iglenio°~satlita-

’Ș
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Brigada cunoscutului miner Constantin Soresc» a extras in acest an, la zi, 
peste prevederi, 1700 tone de cărbune.

I

I reran a
optt..v
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I fonduri!
Lecției t
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valoai'
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1 condițiile
minerilor,
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I fronturi, 
distanța ir

Protecția 
muncii

re, echipament de lu
cru, echipament de pro
iecție a muncii.

■ Și în anul 1982 
pentru protecția muncii, 
liste 'albeată suma de 
5 001)060 lei. Pentru a 
îmbunătăți continuu 

' : de muncă ale 
. . .r, comitetul do

partid, conducerea mi
nei acționează cu fermi
tate pe liniai dotării cu . 
instalații moderne, cluce 
o intensă muncă de pro
pagandă de proiecția 
mim- ii. ’

H Păstrarea in subte
ran a materialelor ex
plozive necesare arti
ficierilor într-un schimb 
de lucru se va face .în 
firide, a căror capacita- 

I te va fi de maximum 
160 kg. La lucrările mi
niere ce se execută con-, 

Itrafront, înainte de pus- 
căre, se vor evacua 
muncitorii ambelpr 

începînd. de.J.’ 
, distanța de cel puțin 20 
‘ m inivț fronturi. I
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Pe calea dezvoltării continue 
a relațiilor româno-siriene

DxlMASC 10 (Agerpres). 
Un schimb de mesaje a 
avut loc la Damasc între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ăl Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și Hafez Al-Assad, secretar 
general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene.

Din partea șefului sta tu-

sonală, de noi succese po
porului sirian prieten pe 
călea. înfăptuirii aspirați
ilor sale de prosperitate, 
progres și pace.

Mulțumind pentru me
sajul primit, președintele 
Hafez Al-Assad a rugat să 
se transmită președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășei. Ele n a 
Ceaușescu, în numele său 
și al soției, sale, cordiale 

lui român și a tovarășei urări de sănătate și ferici- 
Elena Ceaușescu au fost 
transmise președintelui Si
riei și doamnei Anisse Al- 
Assad cele mai bune urări 
de sănătate și fericire per-

Larg sprijin acordat 
Angolei de țările 

africane

re personală, înalta apre
ciere pentru grija pe care 
șeful statului român o 
poartă dezvoltării relațiilor 
româno-siriene, politicii de 
pace și colaborare în lume.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
tovarășului Vasile Pungan, 
consilier al. președintelui 
României, de către șeful 
statului sirian.

Realități din țări în curs de dezvoltare
va încheia în anul 1986 șl 
ară ca obiectiv principal 
realizarea until ritm anual 
de creștere economică de 
7 la sută. în 1986, conform 

ră, unde<se prevede' o creș- planului, valoarea produsu- 
tere a producției de 36 la 
sută. O atenție deosebită 
se va acorda prineipalelor 
regiuni agricole din văile 
fluviilor Limpopo și In- 
comati. unde se află cele 
mai multe ferme-de stat și 
unde se va extinde utili
zarea de noi metode și 
tehnici de producție.

Planul prevede, pe de al
tă parte, o 
24,5 «la sută 
industriale.

MAPUTO 10 (Agerpres). 
Planul de dezvoltare eco
nomică a Mozambicului pe 
anul în curs pune un ac
cent deosebit pe agricultu-

gram de perspectivă pri
vind desfășurarea acțiuni
lor de împădurire în dife
rite zone ale țării. Acest 
program era cu atît mai 
necesar cu cît, din cauza 
exploatării neraționale din 
perioada de dominație co
lonială, pădurile se întind 
pe numai 90000 de hectare, 
ceea ce reprezintă 3 la

creștere de 
a producției

☆
YAOUNDE 10 (Agerpres). 

Incepînd din acest an, în 
Camerun s-a trecut la 
plicarea celui de-al V-lea
plan de dezvoltare, care se

a-

lui intern brut al țării ur
mează să ajungă la 2000 
miliarde franci CFA. La 
această dată, se preconizea
ză ca, prin sporirea expor
turilor, să se acopere în în- sută din suprafața . totală 
tregime valoarea importu
rilor. Valoarea produselor 
livrate pe piețele externe 
urmează să ajungă la fine
le perioadei Ia peste 645 
miliarde franci CFA, cifră 
în care sînt incluse și 
niturile provenite clin 
portul de petrol.

☆
BUJUMBURA 10 (Ager

pres). Autoritățile din Bu
rundi au elaborat un pro-

ve-
ex-

a țării.
Se prevede ca, în următo

rii ani, să se realizeze p a- 
rie împădurită de 450 000 
hectare, care să furnizeze 
materialul lemnos necesar 
locuitorilor din zonele ru
rale și să ducă la restabili
rea echilibrului ecologic în 
diferite zone. In unele re
giuni, pădurile vor repre
zenta principalul obstacol 
în. calea deșertului care a- 
menință zonele arabile.

SALISBURY 10 (Ager
pres). In cadrul unei alo
cuțiuni rostite la Salisbury, 
primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe, Robert 
Mugabe, a reafirmat hotă- 
rîrea țărilor africane inde
pendente de a acorda, prin 
Intermediul O,N.U„ O.U.A. 
și al Mișcării de nealiniere. 
Întregul sprijin Republicii 
Populare Angola împotri
va acțiunilor agresive ale 
regimului minoritar rasist 
de la Pretoria. De aseme
nea, el a afirmat hotărîrea 
Africii independente de a 
acționa în vederea regle
mentării cît mai urgente a 
problemei Namibiei.

dului, a politicii rasiste și 
a agresiunilor regimului din 
R.S.A. contra statelor afri
cane independente.

IN SPANIA continuă să 
se înregistreze, într-un ritm 

INDICELE prețurilor la alarmant, pierderi de lo- 
consumator a înregistrat, 
în'Italia, luna trecută, o 
creștere de 1,6 la sută în 
raport cu ianuarie — in
formează agenția de presă 
ANSA. Datele furnizate de 
Institutul Central de Statis. 
tică arată că rata inflației

curi de muncă, relevă ă- 
..genția IPS. Potrivit agen
ției 'citate, rata șomajului 
ajunge în Spania la 15,5 la 
sută și afectează 2,1 milioa
ne de persoane din totali
tatea populației active.

___ ________ RATA șomajului a eres-, 
a atins în februarie eii'ra cut în Olanda, depășind, în 
de 16,7 la sută.

ÎN CAPITALA Republi
cii Populare Angola — 
Luanda — a avut loc un 
marș al păcii, desfășurat 
sub semnul intensificării 
luptei împotriva aparthei-

februarie, nivelul de 10 la 
sută, din totalul forței de 
muncă, relevă statisticile 
publicate la Haga. Se pre
cizează că numărul șome
rilor olandezi era, în fe
bruarie, de 492 800, cu 4 500

mai mare decît în ianuarie.
PRODUSUL național glo

bal al Canadei a scăzut, în 
ultimul trimestru al anu
lui trecut, cu 3,6 la sută. 
Declinul economic cel mai 
accentuat a fost resimțit 
în industriile constructoa
re' și de automobile.

ÎNTR-UN raport al Di
recției poliției din capitala 
niponă consacrat narcoma- 
niei în rîndul tineretului 
se spune că aceasta este 
„o mlaștină fără fund“. In 
primele două luni ale aces
tui an, la Tokio a fost con
fiscată o cantitate de 11 ori 
mai mare de narcotice de
cît în perioada corespunză
toare a anului trecut.

NICI O DATA în ultimii 
26 de ani în R.F.G. nu au

La Pasu VîlcanBaschet, divizia B (tineret)

Studenții au jucat ca acasă
JIUL-ȘTIINTA PETRO

ȘANI — COMERȚUL TG. 
MUREȘ 81—56 (34—22).
Desfășurată la Tg. Jiu ul
tima partidă „pe teren 
propriu“ a echipei de bas
chet Jiul-Știința Petroșani 
a constituit un prilej în 
plus pentru prof. Teodor 
Szilaghi de a-și verifica șl 
rula întregul lot înaintea 
meciurilor de la Cluj-Na- 
poca și Timișoara.

Diferența dintre echipe 
a fost evidentă. Pe tabelă 
au apărutt min. 4 : 10—0, 
min. 9 : 20—8, min. 15: 34 
—■14, în timp ce în teren 
evoluau cei doi Ghiță, Mi
huți, Șipanu și Pușcaș. In 
finalul primei părți și toa
tă repriza secundă au fost 
încercate toate variantele 
de echipă. A scăzut valoa
rea spectacolului, dar a 
cîștigat unitatea și coeziu
nea lotului nostru.. S-au 
aflat pe rin d în. teren i 
Sîngeorzan, Rîmniceanu,

-Wj

Giura, Bratu, Bucerzan. In 
repriza a doua jocul s-a 
mai echilibrat (scor 47—34) 
însă orice încercare a oas
peților de a se apropia a 
fost ^stopată la timp.

Finalul partidei consem
nează o diferență de 25 de 
puncte în favoarea băieților 
noștri, victorie ușoară în- 
tr-un meci care nu a scos 
în evidență în totalitate po
tențialul echipei Jiul-Știin- 
ța. Așteptăm ca următoa
rele evoluții să ne aducă 
satisfacții și mai mari.

Au punctat în acest meci: 
Gheorghe Ghiță 18 p, Ale
se Ghiță și Petre Sîngeor- 
zan 14 p, Șipanu Alexan
dru și Mircea Pușcaș 12 p, 
Nicolae Mihuți 9 p și Ra
du Bucerzan 2 p. Partida 
a fost bine condusă de 
arbitri M. Petrescu (Bucu
rești) și G. Făget (Craiova).

au fost ocupate de loan 
Ciurea și Alexandru Fo- 
dor jr., ia vîrsta sub 20 de 
ani, și de către Alexandru 
Fodor, Zoltan Ușurelu și

Succese
In zilele de 26, 27 și 28 

februarie s-a desfășurat la 
Deva în Sala sporturilor, 
campionatul județean in
dividual de șah la juniori 
I. juniori II și copii, băieți 
și fete.

La această competiție 
A.S. Preparatorul Lupeni 
a prezentat un număr de 4 
coneurenți, 3 băieți și o 
fată. Cu toții s-au compor
tat foarte bine ecupînd în 
final locuri fruntașe. Dar 
iată numele participan-i 
ților și rezultatele obținu
te : Adrian Biro, jucînd

• Dumitra ȘERBAN, 
student

„VU|IU «numvi luau

Duminică s-a desfășurat 
la cabana Pasu Vîlcan. 
competiția de schi „Cupa 
Stoica" — în memoria u- 
nui mare îndrăgostit de Iosif Peter, la peste 20 de 
natură, montaniard cum 
puțini au fost, Petru Stoi
ca. Premiile concursului, 
înmînate cu prilejul festi
vității omagiale, au cuprins 
diplome — pentru toți con
curenței — și plachete exe
cutate cu o excepțională 
migală în metal de Fran- 
cisc Dob'ner, de asemenea 
veteran al potecilor mon
tane. Competiția s-a bucu
rat de o excepțională or
ganizare făcută de pasiona- cușor Manea 
ții schiului din Vulcan.

La proba de fond, care II 
are o puternică tradiție Ia

fost atît de multi șomeri 
ca în iarna anului 1981— 
1982. După opinia exper- 
ților, între anii 1982—1985 
numărul șomerilor vest- 
germanilor aflați în căuta
re de locuri de muncă va 
crește cu încă 250 000, la 
care trebuie să se adauge 
încă 150 000 de imigranți.

LA PANMUNJON s-a 
desfășurat cea de-a 411-a 
întîlnire a Comisiei mili
tare de armistițiu din Co
reea. După cum informează 
agenția ACTC, reprezentan
tul R.P.D. Coreene, a con
damnat cu acest prilej e- 
xercițiile militare de an
vergură „Team Spirit ’82“, 
organizate de forțe armate 
ale S.U.A. și militari ai re
gimului marionetă de la 
Seul.

UN VAS comercial apar- 
ținînd liniilor maritime fi- 
lipineze s-a scufundat în 
apropierea coastelor pro
vinciei Misamls Occidental, 
din Filipine. Potrivit co
municatului dat publicită
ții de autoritățile de resort 
de la Manila, din cei 20 de 
membri ai echipajului 
și-au salvat viața numai 
patru. Operațiile de căuta
re a altor posibili supra
viețuitori continuă.

ale preparatorilor la șah
12 ani.

Aceste rezultate sînt cu 
atît mai bune, cu cît con
dițiile de desfășurare au 
fost dificile, datorită fap
tului că, din cauza lipsei 
de timp, s-au fixat 4 runde 
pe zi cu timp condiționat, 
acordîndu-se o oră pentru 
fiecare concurent. Pentru 
rezultatele obținute, re
prezentanții AJS. Prepara- 

- torul merită felicitări pre
cum și urarea de succes în 
competițiile următoare.

Petre PREDESCU, 
corespondent

excelent pe parcursul
lor 9 runde, a obținut 8 
puncte, rezultat ce l-a 
tuat pe locul I la juniori 
II. Ca urmare, el s-a cali
ficat în finala pe țară la 
juniori II, precum și în fi
nala județeană a seniorilor. 
Bondar Iosif cu cele 5 1/2 
puncte obținute a ocupat 
locul II la juniori I. Sorin 
Popa a ocupat locul 4 la 
juniori II, iar mezina echi
pei, Cristina Predescu, tot 
locul 4 la egalitate cu lo
cul 2, departajate fiind nu
mai de vîrstă, la copii sub

ce-

si-

ani.
La proba alpină, pre

miile au fost acordate ast
fel: fete, pînă la 10 ani: 
Lorena Skoblei ; 10—15 ani: 
Eva Vass; 15—20 ani : locul 
I — Frusina Călin, II — 
Maria Vass, III — Ilka 
Deutsch ; 25—35 de ani : I 
— Lidia Kelț, II — Corne
lia Popon, III — Ilina Da- 
nețiu ; peste 35 de ani : 
Rozalia Kovacs.

Băieți, preșcolari — Ni- 
; pînă la 10 

I — Bogdan Stoica, 
Alexandru Vass jr„ 

____ HI —Robert Krausz ; 10 
Vulcan’ locurile de frunte —15 ani: I — Gabriel 

Szaradi, II — Emeric Dob- 
ner, III — Ernest Czimbal- 
mos jr.; 15—20 ani : I — 
Fănel Rusu. II — Cristian 
Apell; 20—30 ani : I — A- 
lexandru Vass, II — Teofil 
Baczai ; III — Alexandru 
Peter, 30—40 ani: I*—Ioan 
Călin, II — Alexandru Da- 
lea; HI — Vitorio Lasso; 
40—50 ani : I — Pavei Ko
vacs, 11 — Ernest Czimbal- 
mos ; 50—60 de ani : Bella 
Vizi ; peste 60 de ani : I — 
Grigore Kovacs. 11 — Cons
tantin Vasiliu, III — loan 
Petran.

Agendă energetică 
șl tehnîco-ștlînțlf Ică

' * ' - - ' ... "
MOSCOVA (Agerpres).

— Adesea, deasupra stratu
rilor de petrol situate la o 
adîncime de. peste 3 0Q0 m 
se află rezerve industriale 
de -„petrol greu“, din care, 
prin procedee clasică, se 
poate extrage doar 15 la 
sută. Acest petrol se extra
ge în mod obișnuit prin 
procedeul minelor. Astfel, 
în apropierea orașului 
Uhta, din R.S.S.A. Korni, 
se află trei mine de pe- .. 
trol în locuri unde rezer- 

. vele se află la 200 m adîn
cime. Dar amenajarea de 
mine de petrol la un ki
lometru adîncime este un 
procedeu costisitor și chiar 
nerentabil. Specialiștii în
treprinderii „Kominefti11 au 
pus la punct o metodă de 
extragere a petrolului greu 
de la adincimi mai mari 
prin injectarea în straturi 
a aburilor, la o temperatu
ră de 300—350 grade Cel
sius, care subțiază petro
lul pentru a putea urca 
mai ușor prin sondă'.

Ir
BELGRAD (Agerpres).

— Cantitatea de curent e- 
lectric produs de centrale
le atomoelectrice va con
tinua să crească, în Iugo
slavia. în cursul anilor ur
mători. Acest lucru va de- 
veni posibil — relatează a- 
genția Taniug — datorită 
construirii unor noi uni
tăți, care se vor adăuga ce
lei existente acum la Krsko 
și vor ridica, pînă spre 
sfîrșitul secolului, capacita
tea totală a acestui tip de 
centrale electrice la circa 
6 000 megawați. Potrivit 

prevederilor, cinci noi cen
trale atomoelectrice vor 
intra îți funcțiune, în ur
mătorii 15 ani, în diferite 
zone ale țării.

ir
TOKIO (Agerpres) — 

Societatea japonează „Ni
pon Telegraph and Tele
phone . Public Corp". (NTT) 
a anunțat că va începe fa
bricarea .unui „computer 
inteligent1’, care să fie in
clus î® sistemul intern de 
telecomunicații. Noul com
puter va fi capabil să Re
cunoască vocea umaaf,'. 
înregistreze și să răspun- - 
dă la comenzi și să acțio
neze conform programului 
stabilit. El va fi realizat 
în cadrul celei de-a cincea 
generație a computerelor 
japoneze.

TV J
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Un glonte ră
tăcit ; Unirea: Părinți 
de duminică. ,„j \

PETRILA. Afacerea 
granatelor.

LONEA: 
stelelor, I-II.

ANINOASA: 
nul răzbunării.

VULCAN - 
rui : Convoiul.

LUPENI - Cultural;
Lupii mărilor,

URICANI : Un iepu
re pentru avocat.

11.00 Telex. 11,05 De
sene animate. 11,25 Film. 
12,35 Forum politico-i
deologic. 13,00 închide
rea programului. 16,00 
Viața culturală. 
Cenaclul „Flacăra11 
tineretului revoluționar. 
IZțOO Studioul tineretu
lui. 18,00 închiderea pro- 
gramului. 20,00 Telejur- 

Razboiul nal 2025 Actualitatea 
economică. 20,40 Cîntec 
tînăr cu formația cora
lă „Preludiu". 21,00 Do
sarele istoriei. Bo ga ii pe 
seama săracilor jill). 
21,25 La frontierele cu- 
noașterii — seria! ști
ințific. Episodul 5. 21,50 ’ 
Meridianele cîntecului. j 
22,15 Telejurnal. ;

16,30 
al

Căpița.

Lucea îă-

Mica publicitate
VIND casă, strada Geor

ge Enescu nr. 15 Lonea. 
(397)

VÎND Trabant 601 .și 
motoretă Mobra. Informații 
Lupeni strada Vîscozei bloc 
3 ap. 6 după ora 16. (438)

PIERDUT tichet pentru 
ridicare butelie de aragaz 
de la Depozitul competrol 

I pe numele Popa Gelu, eli-

5

>
berat de magazinul Lacătul 
din Petroșani. 11 declar 
nul. (441)

PIERDUT certificat de 
absolvire de curs de califi
care în meseria prelucră
tor prin așchiere pe nume
le Dogaru Dorinei, elibe
rat de I.R.I.U.M. Petroșani, 
în anul 1981. îi declar nul. 
(14.3) -
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