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ANULUI

minei Paroșeni.

12 MILIOANE TONE
CĂRBUNE EXTRAS

Productivități record 
recorduri în producție

Luni, 20 februarie, în toate întreprinderile miniere ale Văii Jiu 
lui a fost declanșată săptămîna : PRODUCTIVITĂȚI RECORD 
CORPURI IN PRODUCȚIE

Situația producției extrase pînă luni dimineața, 
înainte de începerea schimbului I:

un tone), Petrila (plus 5822 tone), Paroșeni 
(plus 4384 tone), Dîlja (pluș 1798 tone), 
............................... ' ' făinoasa

■ Combinatul minier înregistra 
plus de peste 300 tone de cărbune.

Cele mai mari plusuri de producție Uricani, (plus 1796 tone)
de la începutul lunii le dețineau mine- (plus 1559 tone). La celelalte întreprin- 
rii întreprinderilor : Livezeni (plus 6205 deri realizările erau sub nivelul sarci- 
tone de cărbune), Vulcan (plus -5923 de nilor planificate, la zi, pe această lună.

Situația realizărilor la producția de cărbune 
extras, la încheierea schimbului de ieri:

■ I.M. Paroșeni înregistrează cea mai sarcinile de plan au fost depășite 
mare producție extrasă suplimentar — 105 tone de cărbune.,

t™.. a» H Au mai încheiat schimbul I cu300 tone de cărbune. ciriite de plan depăsitc>
■ Exploatarea de cariere Cîrnpu lui ncior Bărbăteni, Vulcan, Dîlja și Ani- 

Neag oferă revirimentul schimbului — noasa.

Nerealizarea prevede
rilor de plan, stabilite 
pentru schimbul I al zi
lei de 20 februarie la 
nivelul combinatului, cu 
aproape 1000 tone de căr
bune se datorește minu
surilor înregistrate de

Plus 12 800 tone
în a doua decadă a lunii 

februarie, colecții ill între
prinderii miniere 
confirmă 
deosebite demaraj ul 
din acest an. Prin cele 1825 
tone cărbune energetic ex
tras suplimentar în ziua 
de 19 februarie. minerii 
Vulcanului raportează; 
mai în luna februarie

Vulcan
prin rezultate 

bun 

Aspect cotidian din secția confecții a întreprinde
rii de tricotaje Petroșani. Șefa de schimb Maria Moi
se verifică modul de realizare a produselor executa
te de confecționera lullana Dragoș.

minele Lupeni, Petrila, 
Aninoasa, Lonea și Uri- 
cani. Prin rezultate ob
ținute, colectivele între
prinderilor miniere amin
tite anterior demonstrea
ză că nu au ridicat încă 
activitatea desfășurată Ia

zi, un plus I? producția 
fizică de cărbune de 6337 
tone. Merită a fi remarcat 
faptul că în acest an cota 
cantității extrase peste 
prevederile de plan depă
șește cifra de 12 800 tone 
S-au evidențiat în mod 
deosebit colectivele sectoa
relor I. IV, V. VI și VII. 
,A.T.) 

nivelul exigențelor impu
se de săptftmîna produc
tivității record — recor
duri în producție. Sperăm 
ca această situație rătnîne 
doar la schimbul I al 
zilei amintite.

(Continuare in peg. a 2-a)
Dorin GHEȚA
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Măsurile eficienta—garanția rezultatelor bune

în ziarul nostru nr. 9778 
din 17 februarie am publi
cat sub același generic „Ca
litatea cărbunelui, o pro
blemă de conștiință mine
rească'1, articolul intitulat 
„Trebuie găsite soluții pen
tru reducerea conținutului 
de steril" în care sesizam 
că I.M. Paroșeni a fost pe
nalizată în luna ianuarie

Gospodărirea judicioasa, evitarea risipei 
nu sînt facultative pentru nimeni

O-aî—I am apăsat noi pe întreru-
r\Cl!Q nocturn pător stingînd două tu-

Deci se poate.' 
' Ni-
Ale- 

asistau 
calo

riferul fierbinte și o aero- 
termă (in funcțiune !). Deși

In seara zilei de 14 februarie, împreună cu Ga
briel Apostu și Aurel Cornea, lucrători ai secției 
Lupeni a I.R.E. Deva, am efectuat un nou raid pen
tru a constata la fața locului, cum gospodăresc e- 
nergia electrică unele unități economice din orașul 
Lupeni. Să derulăm „filmul" acțiunii noastre.

DE EA O EXTREMĂ
LA ALTA

Ultimul raid scotea în. 
evidență faptul că la mirta 
Lupeni economisirea de e- 
nergie electrică este pe 
primul plan. Dar asta a 
fost... Marți seara am în- 
tîlnit o cu totul altă 
a lucrurilor.

La atelierul 
pneumatice11

față

„ciocane 
muncitoarea 

Doina Baciu tocmai ieșea 
și închidea ușa, lăsînd tn 
urma ei aprinse patru tu-

Dotarea tehnică — 
folosită intensiv, eficient
în perioada 15—28 decembrie 1983 redacția Zia

rului nostru a organizat acțiunea de presă „Reporter 
în post fix la I.M. Livezeni". Prin materialele publi
cate au fost identificate și evidențiate posibilitățile 
existente în cadrul întreprinderii, rezerve încă — la 
acea dată — insuficient valorificate pe linia folosirii 
eficiente a tehnicii din dotare pentru creșterea pro
ducției de cărbune, pentru îndeplinirea integrală și 
ritmică a prevederilor de plan pe anul 1984. Revenim 
la mina Livezeni după mai bine de o lună și jumăta
te. Situația realizărilor — peste 9000 tone de cărbune 
extras suplinjentar de la începutul anului — situează 
colectivul întreprinderii pe primul loc în întrecerea 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului. Cadre din con
ducerea întreprinderii, ing. Ion Diaconii, directorul 
întreprinderii, Petru Pușcaș, secretarul comitetului de 
partid și președintele c.o.m. au evidențiat căile 
mijloacele prin care au 
succes de prestigiu.
ION DIACONII, directo

rul minei : Rezultatele .bu
ne dobîndite încă din pri
ma lună a acestui an sînt 
consecința înfăptuirii mă
surilor pe care, le-am sta
bilit în anul trecut. în în-

cu peste 12 000 tone de 
cărbune pentru depășirea 
normei de cenușă admisă 
cu 9.1 puncte și ă umidi
tății cu . 0,4 puncte.

Penalizările din luna ia
nuarie și din prima parte 
a lunii februarie, au de
clanșat, așa cum era Și fi- 

din 
de

i-esc, ample acțiuni 
partea organizațiilor

•li

wați ! 
„Am 

aștept 
111“.

20,00.

buri a cite 40 de 
Motivația... Risipei ? 
de lucru. Tocmai 
minerii de schimbul
Unu: era doar ora ...... 
Doi: ea ieșea din atelier, deci 
nu lucra la acea oră. Trei." 

făptuirea programului 
folosire intensivă, mai

de
e-

Viorel STRĂUȚ,
Gheorghc SPÎNU

partid, sindicat, ■ U.T.C.,
conducerii minei, și con
ducerilor : de sectoare, a 
celorlalți factori care răs
pund de calitatea cărbune
lui livrat de I.M. Paroșeni', 
preparăției, ample acțiuni

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2«a)

pător stin'gînd două 
buri !

La „atelierul sudură 
colae Băjenaru și 
xandru Kdntos 
„competiția11 dintre 

le ajungea un singur tub 
de 40 wați (căci nu aveau 
de lucru I) erau aprinse... 
trei tuburi!

Risipă am întîlnit și la 
„atelierul stîlpi hidraulici11 
unde strungarul Vasile

De brigada lui Repaș 
aflase dintr-un ziar cen
tral. Citise acolo, în- 
tr-una din serile tîrzii 
ale toamnei, despre a- 
cest harnic colectiv de 
la mina Lonea. Aflase 
că muncește serios, 
dar că și de cîștigat, 
cîștiyă bine.

Alunei a încolțit ide- 
ea cum' să intre și el 
îAir-un asemenea co
lectiv ? V. Teodor era
-------------- i.■, ..... —

INSCRIPȚII

nimeni, 
ceea
L-a
l-a
s-a

un tînăr ca toți ceilal
ți, dar care nu-și găsise 
uli loc pe potriva lui. 
„Am plecat de la Satu 
Mare direct la Lonea", 
spunea el. Fără să în
trebe pe cineva, fără să 
cunoască pe 
convins doar din 
ce citise în ziar, 
căutat pe Repaș. 
spus, gîndurlle și 
încadrat în brigadă.

...De atunci a trecut ă 
un timp bun. Tînărul : 
V. Teodor a luat cîteva ? 
retribuții „serioase", n-a | 
lipsit un ceas de la lu- j 
eru, este printre 
mai destoinici. A 
dat ca exemplu in fața 
colectivului, la gazetă...

Valeriu COANDRĂȘ

eei
lost

Bursuc (pe „orizontală11 !) 
era ,. " "
3 becuri cu vapori 
mercur a cîte 400 wați
5 tuburi de neon de

„păzit" cu strășnicie de 
de 
și 
4b 

wați. Să mai notăm că o 
parte din aceste .surse ilu
minau și „atelierul crațe- 
re.“ unde mai ardeau 3 tu
buri a cîte 40 wați și un 

; bec cu va pori de mercur 
de 400 wați, în contul lor 
nu se producea absolut ni
mic. '

Căutîndu-1 pe maistrul 
Constantin Răpan, pe ca- 
re-I găsim la strungărie, 
traversăm hala mare 
lăcătușerie. Și aici,.

-11 tuburi de neon, 
ardeau fără ca cineva

Alexandru TÂTAB

de 
cele 
care 

să

(Continuare în pag. • 3-a)
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Preocupările colectivului Autobazei uzină de 
transport local Petroșani înscriu în aceste zile, la 
loc de frunte, intensificarea trecerii motoarelor au
tobuzelor și mașinilor care fac transportul de măr
furi pentru populație la combustia mixtă, respectiv, 
motorină sau benzină și gaz metan. Secretarul co
mitetului de partid al autobazei, sing. Ilie Liciu, 
ne-a înfățișat frămîntările, la zi, în acest domeniu, realizează instalațiile ne

cesare pentru adaptarea 
la combustia motorină — 
gaz metan a autobuzelor, 
în sprijinul echipelor vin, 
cînd este nevoie, și su
dorii Constantin Fîciu 
și Ioan Stoica, iar activi
tatea ambelor echipe este 
coordonată de Emilian 
Gloabă, un pasionat pro
motor al noului în auto
bază. Preocuparea comi
tetului de partid, a con
ducerii autobazei, con
cretizată prin aportul ce
lor nouă muncitori din 
echipele menționate va 
asigura, pînă la sfîrșitul 
anului, adaptarea la com
bustia de gaz metan a 
80 la sută din parcul în 
funcțiune de care dispu
nem.

frămîntări ce au drept obiectiv economisirea moto
rinei și benzinei, realizarea sarcinilor ce stau în 
fața colectivului autobazei.

— Cea mai recentă re
alizare a noastră este tre
cerea la combustia pe 
bază de gaz metan a pri
mei autocamionete de 1,5 
tone. La presiunea de 2,5 
atmosfere, asigurată 
rezervoarele de gaz, 
șina a funcționat, 
bine decît toate 
transformate pînă acum, 
circa 60 de kilometri. Ne 
vom crea astfel posibili
tatea prestării transpor
turilor pe distanțe scurte, 
în Valea Jiului — este 
vorba de transporturile 
de mărfuri pentru popu
lație —, cu un consum 
redus de benzină.

— Cum veți acționa 
în continuare ?
— Avem sarcina ca

de 
ma- 
mai 
cele

pînă la sfîrșitul acestei 
luni să transformăm pe 
gaz metan 30 de autove
hicule. Februarie va fi o 
perioadă de vîrf a ac
țiunilor noastre în acest 
scop, declarată de colec
tiv „luna gazului". La ni
velul autobazei sînt for
mate două echipe care 

■ - se ocupă în exclusivitate 
de aceste transformări. 
La secția a doua trans
port de mărfuri, a cărei 
activitate o coordonez, 
pînă la sfîrșitul lunii vor 
fi adaptate pe gaz metan 
cinci autocamioane. E- 
chipa formată din meca
nicii Alexandru Hidan 
și Emil Tașcă, împreună 
cu strungarul Ion Bor- 
deuș, acționează susținut

pentru realizarea acestei 
sarcini. Cealaltă echipă, 
a secției transport în 
comun, formată din Oc
tavian Mastan, Petrică 
Drăgotescu, mecanici; și 
Ion Iștvănuț, strungar,

Autoaprovizionarea, 
în fața gospodăriilor 

Individuale
în cadrul acțiunilor pen

tru atragerea locuitorilor 
cu gospodării particulare 
la realizarea .'.1.//._!... 
din programul de auto- 

. aprovizionare, consiliul 
popular al orașului Vul
can a organizat, duminică, 
o-întîlnire de lucru cu ță
ranii din Dealul Babii. Au 
fost dezbătute hotăi-îrile 
adoptate de conducerea 
partidului, sarcinile și in
dicațiile trasate de tovară
șul Nicoiae Ceaușescu la 
recenta Consfătuire de lu
cru de la Sinaia, în vede
rea creșterii aportului a- < 
cestor gospodării la dez
voltarea bazei agrozooteh
nice a țării și valorificarea 
mai bună a pășunilor și 
fînețelor.

Organul local al puterii 
de stat are în vedere ca 
și în celelalte zone de mun
te ale orașului — Paro.șeni, 
Coroești, Crividia — să’în
treprindă asemenea dez
bateri pentru atragerea 
vrednicilor gospodari la 
realizarea integrală a sar
cinilor cuprinse în planul 
în profil teritorial. (I.M.)

obiectivelor

Măsurile eficiente — 
garanția rezultatelor bune

(Urmare din pag. I) facă selectiv, iar sterilul 
_ ~ Ț—'---------- rezultat se alege și se de

pune pe poditură. Topo- 
graful de sector, merge și 
face cubajul sterilului, iar 
brigada este retribuită și în 
funcție de cantitatea de 
steril aleasă. Totodată la 
acest abataj se urmărește 
executarea corectă a pere
telui despărțitor pentru 
evitarea pătrunderii steri
lului din spațiul exploatat.

Pentru reducerea în con
tinuare a conținutului de

menite să reducă conținu
tul de cenușă din masatul de cenușă din 
minieră extrasă.

A fost stabilit un 
cios program de i

i judi- 
măsuri, 

concret, concis, cu terme
ne și responsabilități. Ca 
o primă măsură stabilită 
și aplicată de con
ducerea minei este aceea 
a intensificării claubajului 
la suprafață. Zilnic sînt 
prestate la claubaj 12 pos-

CALITATEA CÂRBUNELUi

Toma ȚAȚARCA

planul producției'Urmare din pag. I)

Instantaneu din raio
nul de articole „Spor,t" 
din cadrul complexului 
Jiul din Petroșani.

promițător
Prima decadă a lunii fe

bruarie s-a încheiat în ac
tivitatea Regulatorului 
circulație și mișcare 
troșani cu rezultate 
mult decît 
Realizarea 
principalilor indicatori 
eficiență („tone expediate1 
cu 1,4 la sută, „tone nete" 
cu 5,9 la sută, „sarcină 
statică" cu 1 la sută, tona
jul brut pe tren-marfă cu 
0,7 la sută), îmbunătățirea 
rulajului cu 50 la sută și 
realizarea unei regulari
tăți de 100 la sută la tre
nurile de călători și 
marfă sînt rezultate 
au fost închinate zilei 
16 februarie.

Dintre cei care și-au a- 
dus deplina contribuție 
la aceste rezultate, merită 
a fi nominalizați șefii de 
tură Ion Neagu, Ion Licu
rici și Ion Sucală, operato
rii R.C. Vasile Stoica, E- 
merich Chiș și Ștefan Ker- 
tesz, operatorii Pavel Maci 
(RCT) și Ion Drăgulescu 
(vagoane), impiegații Ște
fan Dulcescu, Ahdronic 
Muntean și Tiberiu Polhak, 
manevranții Serghei 
ca, Gheorghe Hoancă 
Constantin Vrînceanu, 
cum și mecanicii Ion 
pescu,. Sabin Trufaș

de
Pe- 
mai 

promițătoare, 
și depășirea 

de

de
care

de

Voi-
Și 

pre- 
Po-

Și
Ion Arhip. (Al. TATAR)

tun, cu 4 mai mult decît 
în luna trecută și în pri
ma parte a lunii februarie. 
Prin intensificarea clau
bajului s-a ajuns să fie a- 
lese zilnic peste 80 de va- 
gonete cu steril, față de 
60 cît se realiza înainte. 
Pentru stimularea lucră
torilor din claubaj s-a tre
cut la retribuirea lor în a- 
cord global în funcție de 
cantitatea de steril aleasă, 

începînd cu a doua ju
mătate a lunii februarie 
au fost separate fluxurile 
de transport pentru 
bune și steril. Sterilul 
rezultă din lucrările 
deschideri și o parte 
lucrările de pregătiri 
care trec prin zone sterile) 
este încărcat în vagonete, 
care sînt dirijate spre pu
țul auxiliar și de aici spre 
suprafață.

Pentru evitarea desprin
derii de steril din tavanul 
lucrărilor miniere se ur
mărește ca bandaj area a- 
cestor lucrări să fie bine 
executată. De asemenea, 
în abatajul frontal cu sus
ținere individuală și tăiere 
clasică, condus de Nicoiae 
Brutu se urmărește ca lu
crările de pușcare să se

căr- 
care 

de 
din 

(cele

umiditate, sub limita pro
centului admis, se execută 
lucrări de drenare a ape
lor provenite din infiltra
ții șt alte surse prin 
menajarea de canale 
jompuri pentru dirijarea 
lor spre stația de pompe. 
Prin aplicarea acestor mă
suri, conținutul' de cenușă 
a scăzut în medie cu 
proape 6 puncte, față 
luna ianuarie. Media 
cenușă realizată în 
cinci zile care au 
din a doua jumătate a lu
nii februarie este de 49' 
Ia sută. Trebuie menționa 
de asemenea, faptul că în 
nici una din aceste zile, 
procentul de cenușă 
lizat nu a depășit 51 
sută. Se poate aprecia

a-

a- 
de 
de 

cele 
trecut

rea
la 
că 

eforturile depuse de acest 
colectiv pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui 
au fost răsplătite, dar 
cest prim pas făcut pe 
lea redresării, trebuie 
fie urmat de alții, tot 
fel de hotărîți, cașe să 
că în continuare la scăde
rea conținutului de steril 
la limita admisă și chiar 
sub aceasta, pentru ca și , 
de la Paroșeni, economia 
să primească numai căr
bune de calitate superioară.

în funcțiune instalațiile de 
încălzire a aerului în ves
tiare. Transportul perse 
naiului în subteran, schi' 
bul la fața locului, îna- 
bataje, respectarea timpu
lui de lucru, buna întreți
nere a utilajelor, aprovi
zionarea ritmică cu mate
riale și piese de schimb 
sînt probleme centrale ale 
muncii politice la nivelul 
organizațiilor de bază. Sîn- 
tem hotărîți să acționăm 
astfel încît toate brigăzile 
să-și realizeze lună de lu
nă sarcinile de plan, 
preocupă în prezent 
problema îmbunătățirii ca
lității cărbunelui, fiindcă 
în luna ianuarie întreprin
derea a fost penalizată cu 
1900 tone de cărbune pen
tru depășirea conținutului 
de cenușă și umiditate. A- 
vem toate condițiile pen
tru a realiza și depăși zil
nic sarcinile planului de 
producție. și sîntem hotărîți

a- 
ca-
să 
la 

du-

i

i zilnice rate pe toate schimburile. schimburile, la toate locu-
a întreprinderii va spori ’ La structurile pe meserii rile de muncă. Țoți mem-

‘ " ............ ...... brii biroului, ai comitetu
lui de partid au sarcini 
concrete, răspund de lo
curi de muncă în subte
ran, acolo unde se hotă
răște soarta producției zi 
de zi. Folosim formele

considerabil. Ne-am 
centrat atenția și i 
întreținerii bune a 
de transport a abatajelor 
dotate cu susținere și tă
iere mecanizată. Experien- 

~ ' ■ în

ficientă a zestrei tehnice 
din dotare am găsit înțe
legere și sprijin din partea 
conducerii C.M.V.J. în pre
zent toate abatajele -de la 
mina Livezeni au un grad 
ridicat de mecanizare sînt ța pozitivă dobîndită 
dotate cu complexe de sus
ținere și tăiere mecaniza
tă. Un singui- abataj nu 
este dotat cu complex me
canizat, dar și în acesta 
susținerea se face cu stîlpi 
individuali, iar tăierea căr
bunelui se execută cu 
combina.

în ceea ce privește com
binele de abataj și de î- 
naintare gradul lor de uti
lizare a sporit considerabil. 
Recent a fost pusă în func
țiune încă o combină de

con- 
asupra 
căilor

se mai resimt lipsuri. Dar 
acționăm hotărît pentru 
calificare și policalificare 
prin cursuri de scurtă du*- 
rată, organizate în între
prindere, astfel încît să 
îmbunătățim în scurt timp

Dotarea tehnică 
folosită intensiv, eficient

această privință de minerii 
din brigada condusă de 
Mihai Bucevschi, brigadă 
care obține în mod cons
tant productivități medii 
de peste 15 tone pe post, 

înaintări în cărbune/ S-a "® fost generalizată și în a- 
reprogramat 
combinelor de 
în steril. Pe lîngă preocu
pările curente pentru rea
lizarea ritmică a planului 
producției de cărbune, a- 
cordăm atenția c______
lucrărilor de deschideri și 
pregătiri, avînd în vedere semenea, eficiența. în pre- 
că pînă la sfîrșitul anului, zent efectivele sînt asigu-

utilizarea 
înaintare

batajele brigăzilor de sub 
conducerea lui Costea Af- 
tonic, Gheorghe Parizek și 
Remus Miclea.

înfăptuirea măsurilor ta
re au vizat„ ... sporirea e-

cuvenită fectivelor la nivelul nece
sarului și-au arătat, de a-

și structura pe meserii. îmi 
exprim convingerea că 
vom reuși să îndeplinim și 

. chiar să depășim sarcinile 
de plan din acest an.

PETRU PUȘCAȘ, secre
tarul comitetului de partid 
pe întreprindere ; Obiecti
vul principal pe care îl 
Urmărim pe linie de partid 
de la începutul acestui an 
ii constituie înfăptuirea și 
depășirea zilnică a planului 
producției de cărbune. în 
acest scop acționăm' ferm 
pe linia întăririi 
și disciplinei pe

ordinii 
toate

mai

Ne
și..

simple, dar eficiente ale 
muncii politice de masă, 
cu omul. La sfîrșit de săp- 
tămînă, pe fiecare schimb, 
în organizațiile de partid 
se prezintă situația reali
zărilor pe brigăzi și sectoa
re. Fiecare om știe astfel 
cum a muncit și ce
are de făcut pentru mai 
buna organizare a activită
ții în abataje. Este în curs să nu ne precupețim efor- ■ 
de împrospătare întreaga 
propagandă vizuală. Acor
dăm o atenție sporită pro
blemelor sociale. S-au i- 
gienizat băile și s-au pus

turile de a ne menține pe 
loc de frunte în întrecere 
pentru' a da țării cît mai 
mult cărbune, de o calita
te superioară.r

MEDALION BRANCUi?l. 
. în sala mare a Ca

sei de cultura, din Petro
șani, de la ora 12,30, poe- 
' ....................... • Du
mitru Velea va prezenta 
o expunere în cadrul me- 

| dalionului „Constantin 
■ Brâncuși în spiritualitatea 
| universală". Acțiunea este I prilejuită de împlinirea a 
I 108 ani de cînd, la Hobița, 
| în Gorj, a văzut lumina zi-

Iau-.u.
' Astăzi,' 

$.0 i dd»
g V4.LZ XCl Ulfl

I tul și criticul literar
I ” '....  "

lei creatorul „Păsării mă
iestre", „Surîsului", „Coloa
nei fără sfîrșit", opere năs
cute pentru a nu muri ni
ciodată. (M.B.)

CĂTRE A.U.T.L. Mais
trul Gheorghe Pîrțac de la‘ individuale" cu 
cariera Cîmpu lui Neag și ' »
cei peste 50 de oameni ai 
muncii de la I.F.A. 
coza" Lupeni, mina 
câni, Fabrica de 
vezeni așteaptă 
care s-au luat 
șoferului de pe 
31 HD 4956 al
care i-a făcut să aștepte mă etapă, astfel de blocuri

în Piața Victoriei, dumini- vor fi construite în orașul 
că dimineața de la ora 4,50 Vulcan, pentru mobilarea 
la ora 5,40, timp în 
mașina era pornită 
motorina !) iar 
torul auto purta

care arhitecturală a unor 
(ah, 

conducă- 
„discu- 

i taxa-
toarea. (M.B.)

O NOUTATE 
TARA. începînd cu 
an în unele localități din 
Valea Jiului vor fi cons
truite blocuri de locuințe mental 
cu un ntțmăr redus de a- 
partamente și cu pereții

pri-

„Vîs- 
Uri- 

pîine Li- 
măsurile 

împotriva 
autobuzul
A.U.T.L., din cărămizi. într-o

EDILI- 
acest

zone

din
3 

stat

în pantă. (V.S.)
TURNEU. începînd 

23 februarie, pînă în 
martie, Teatrul de
„Valea Jiului" din Petro
șani organizează în colabo
rare cu Filiala ' din Timi
șoara a A.R.I.A., un turneu 
cu apreciatul grup instru- 

1 „Pro musica". Vor 
fi prezentate 1 spectacole în 
localități din județele Ca- 
raș Severin, Mehedinți, 
Gorj și Hunedoara. (V.S.)

ROLURI... SCHIMBA
TE ? De regulă, la școală, 
cadrele didactice corectea
ză lucrările elevilor cu .pas- . 
tă roșie. Dar, de la un 
timp, mai că nu au cum 
Corecta. De ce 7 Pentru că 
elevii se află în imposibi
litatea de a-și scrie temele 
cu pastă albastră. Motivul? 
în librării găsești numai 
pastă... roșie! (Al. T.)

î N ORAȘUL URI CÂNI, 
pe lîngă cele 302 aparta
mente prevăzute în planul 
de investiții pentru anul 
1984, va fi construit șl un 
bloc de garsoniere. Blocul

de garsoniere va fi cons
truit de constructorii din 
cadrul șantierului 4 Lu- 
peni al I.C.M.M. Petro
șani pentru a asigura con
diții optime de cazare ti
nerilor care se vor încadra 
în muncă la. viitoarea în
treprindere minieră, Valea 
de Biazi. (V.S.)

Rubrică realizată de
Viorel STRAUȚ

■
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Afirmări ale sportivilor 
din Asociația „Jiul** Petrila
■ DELTAPLANIȘTII. în 

zilele de 10—11 februarie 
a.c., tînăra echipă de del
taplan din Valea Jiului a 
participat la 
’84 disputată la Bunloc — 
Brașov, atractivă și pasio
nantă competiție organiza
tă sub egida „Daciadei". 
Concursul s-a desfășurat 
în condițiile iernii (zăpadă aceste geroase zile de fe-
și vînt) care au pus la în- ' ' '
cercare iscusința deltapla- 
niștilor, dar, în ciuda vre
mii potrivnice, echipa con
dusă de tînărul Romeo 
Roșia a avut o participare 
meritorie reprezentînd o- 
norabil culorile- asociației 
sportive „Jiul" Petrila de 
care aparține. Concurând

; alături de deltaplaniști cu 
experiență ai cluburilor de 
deltaplan din București, secției și antrenorul Vasile 
Galați, Miercurea Ciuc, 
Brașov, Bacău și Arad,- e- 
chipa noastră s-a clasat pe 
primul loc în concurs la 
echipe precum și la indi
vidual, prin Romeo Roșia, 
la categoria de zbor cota 
4- 530 metri cu o aterizare 
la punct fix.

Echipa noastră de delta
plan a participat zilele 
trecute la Izvorul Mureșu
lui, cu demonstrații de 
zbor la ampla manifestare 
sportivă „Serbările zăpe
zii".

Deltaplaniștii de la Jiul 
Petrila intenționează ca în 
4 martie, cu prilejul cupei

dură intenția și așteptăm 
cu interes materializarea ei.

■ ALPINIȘTII. Secția de 
„Cupa Avro" alpinism, de curînd înfiin

țată, a asociației sportive 
„Jiul" Petrila s-a aflat la 
prima „ieșire" în compe
tiție cu membrii săi. Alpi- 
niștii secției și-au petrecut

bruarie la cabana Pietrele 
din munții Retezat efec- 
tuînd stagiul de pregătire 
sportivă, organizat, pentru 
această perioadă, de 
F.R.T.A. în vederea etapei 
de iarnă 'a campionatului 
național de alpinism, pro
gramat să aibă loc la 27 
februarie în masivul Re
tezat. A 1 p i n i ș t i i 
sînt conduși dș secretarul

Atomi, miner șef de schimb 
în cunoscuta brigadă spe
cializată în săpări de pu
țuri a lui Vasile Pavel din 
sectorul de investiții al mi
nei Petrila. Adică, primii 
în producție iar în sport 
cu nimic mai prejos 
BĂLAN)

C R O NI CA M U N T E L U I neantrenățî, pur și simplu

Stratul de zăpadă în Pa
ring este de Circa 1,50 m, 
iar la cabanele Straja Lu- 
peni și Pasul Vîlcan, atin
ge grosimea de 2 m. A- 
ceasta creează, desigur, 
condiții bune pentru prac
ticarea sporturilor de iar
nă. în același timp, trebu
ie să constituie și un aver
tisment, o chemare la pru
dență, pentru amatorii de 
drumeții. Sîmbătă 
un grup de tineri din ora
șul Vulcan s-au încumetat 
să urce spre cabana „Stra
ja" Lupeni, pe jos, după 
prirea Telescaunului, noap
tea tîrziu. în condițiile în

au adormit pe pîrtie, -Cu 
mari eforturi a fost alarma
tă echipa „Salvamont" Lu
peni. Trei temerari, din e- 
chipa „Salvamont" treziți

care pe sub telescaun nu 
era bătătorită cărarea spre 
munte, firesc ar fi fost 
ca grupul de tinerj să re-
WZ/ZZZ///ZZZZ//Z/ZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZ//ZZZ/Z/Z/Z//2Z/ZZZ//A«ZZ/Z/ZZ/ZZ/ZZ/<

O LECȚIE aspră
vzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz»

nunțe la urcuș. însă, 
spirit de bravadă, ei 

seara^ încep- urcușul. Cînd 
ajuns pe la jumătatea 
mulul, doi dintre compo- 
nenții grupului, din cauza 
efortului prelungit dincolo 
de rezistența firească a 
organismului unor oameni

Campionatul „de casa*1
Pîrtia „Șes" din Nordul 

Aninoasei a strâns dumini
că pe linia de start aproa
pe 100 de schiori, elevi si 
muncitori de la mina Ani- 
noasa, care și-au disputat 
șansele în campionatul „de 
casă" al asociației Minerul 
din Aninoasa. în încura
jările numeroasei asistențe, 
primul loc, ne transmite 
telefonic colaboratorul 
nostru Teodor Trifa, a fost 
ocupat, în ordinea catego
riilor de vîrstă, de elevii

din 
au 
au 

dru-

în miez de noapte au in
tervenit, coborînd pe 
schiuri pe sub telescaun. 
După un adevărat tur de 

forță, cu ajutorul inimoși
lor băieți de Ia salvamont, 
grupul de tineri a ajuns 
epuizat, dar cu bine, la 
cabana Straja. Iată deci

o lecție aspră pentru cel 
care, din diferite motive, | - 
nu înțeleg că iarna o as- 1 
censiune la- munte nu este { 
o simplă plimbare.

Consemnăm cu satisfac- i 
ție o măsură binevenită la ■ 
cabană Straja. Duminica, | 
este interzisă vînzarea și j 
consumul băuturilor alco-i 
elice în cabană. Faptul eă ( 
în timpul săptămînii încă- j 
sările de la teleschiul din 
Straja sînt de circa 2000 ! 
lei, dovedește popularitatea J 
în creștere a acestei zone { 
pentru schiori. Iar acesta j 
implică și responsabilitate Ș 
sporită pentru gospodarii ' 
cabanei. 4-

Viorel STRAUȚ

Silviu Stane, Mihai Punsch, 
Nicolae Corlan, lăcătușul 
de mină Nelu Pagnejer și 
eleva Angelica Opriș.La 
buna desfășurare a com
petiției asociației și-au o- 
ferit concursul veterani 
și animatori ai sporturilor 
hibernale din Aninoâsa, 
precum Ion Sîrbu, Gavrilă 
Szoke, maestrul sportului 
Vasile Tămaș, Al. KSmu- 
ves, Traian Cerna și 
Corlan. (I.V.)

) Ilie

ție sportivă de iarnă, de-

\ IU ■-.1 *•

' '■z
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LUPTE LIBERE
Cea de-a doua etapă a campionatului republican 

pe echipe al cadeților și școlarilor la lupte libere, a 
conturat, duminică, în sala Constructorul din Hune
doara, așa cum era de așteptat, o confruntare decisivă 
a gazdelor cu luptătorii antrenorului Vasile Făgaș, de 
la C.S.Ș. Petroșani. In prima întîlnire cu ceferiștii ti
mișoreni, garnitura C.S.Ș.P. n-a acordat adversarilor 
decît Un punct (10—1). Și în meciul următor, sportivii 
din Vale s-au luptat cu multă ambiție, dar au fost 
învinși la limită, în clasamenetul final ei se mențin 
însă în fruntea plutonului seriei a VI-a, „Triunghiu
larul" de la Hunedoara a confirmat forma bună a li- 
beriștilor: Dumitru Dol'u (45 kg), Gabriel Țigăieru,
(51) , Marius Văcăreanu (57), Samir Biță (59) și Vasile 
Mununar (4-7.8). Antrenorul Vasile Făgaș își pune 
mari speranțe într-un tînăr din „noul val“, care prac
tică luptele doar din septembrie anul trecut, Petru 
lacob (68), neînvins pînă acum la categoria cadeților. 
Forța sa fizică de excepție, preocuparea pentru a-și 
asigura în viitor o tehnică adecvată șr un bagaj cu
prinzător de soluții tactice, iată motivele care ne fac 
să sesizăm din start un urmaș al gloriei lui Aron 
Cîndea și celorlalți coechipieri ai săi, crescuți cu pa
siune și pricepere de antrenorul Făgaș.

■ ★ ■ /

La sfîrșitul acestei săptămîni, Cetatea banilor va 
fi gazda etapei de zonă a campionatului individual 
al speranțelor olimpice. (16—20 ani), care au rtf' invi
tați campionii județului Hunedoara și ocupanțli locu
lui secund la. fiecare categorie de greutate... Hunedo-
t'enii au înmînat campionilor lor laurii întrecerii ju
dețene din data de 12 februarie, cînd asociațiile spor
tive din Vale, cu secții de lupte, Jiul Petrila și C.S.Ș. 
Petroșani le-au oferit motive de satisfacție: Al. Jiga
(52) , Ion Doroș (57), Grigore Mereuță și Nicușor Mar- 
maliuc (62), Romeo Săpînțan (68), Roman Tudor și 
Gelu Madear (74), Ion Vladislav (82), Gheorghe Șuncă 
(90), Sergiu Agavriloaie și Robert Schmidt (100). Ei 
au cîștigat dreptul de a reprezenta sîmbătă. Valea 
noastră la Craiova. Să sperăm, cu succes.

Ion VULPE

Satisfacțiile unui tinăr 
inginerzootehnist

Tinerețea este o stare de 
spirit pe care o încercăm 
o singură dată într-o via
ță de om. Anii tinereții 
trăiți la cea mai înaltă in
tensitate a incandescenței 
lăuntrice, a dăruirii și
angajării plenare în tot
ceea ce este aproape de 
aspirațiile proprii, de tot 
ceea ce este contemporan 
conturează și definesc per
sonalitatea umană în timp 
și pe scara valorilor ome
nești. A fi unăr in generai 
este o ipostază fericită â 
existenței ■ a fi tînăr al 
zilelor noastre, al epocii 
pe care o edificăm este 
mai mult de atît, este tre
cerea prin timp, cu roși 
cu implicații adinei în re
alitățile de fiecare zi, in 
edificarea noii societăți, 
atît pentru contemporani, 
cît și pentru. cei; care voi 
veni. .

De pe meleagurile eo- 
bad inului din însoriră Do- 
broge, unde și-a efectuat 
anii de stagiatură. tînărul 
inginer zootehnist Petre 
Preda s-a întors la Lenea, 
locul de baștină profesio
nală. Aflînd de întreprin
derea nu de mult înfiin
țată care administrează 
cantinele și căminele mi
nerești, s-a încadrat în co
lectivul ei de muncă avînd 
de coordonat activtatea 
gospodăriilor anexe. Tînă- 
rul inginer a început prin 
înlocuirea metodelor obiș

nuite cu tehnologii noi 
în creșterea animalelor. A 
selectat rasele, a stabilit 
metode noi de furajare și, 
făcînd din nopți zile, a 
început să noteze zilnic 
creșteri de efective, spo
ruri de greutate, toate în- 
semnînd satisfacții per
sonale care au dat putere 
realizării planurilor.

în colaborare strânsă cu 
colectivul mediu veteri
nar, inginerul Preda a ra
portat dublarea efectivu
lui de animale în mai 
puțin de trei ani, depășind 
la finele perioadei o mie 
de capete. Au urmat noi 
planuri și reușite pe linia 
dezvoltării activității 
zootehnice. în 
toamna trecută efectivul’ 
animalier al întreprinderii 
s-a îmbogățit cu 200 ca
pete de ovine, ramificînd 
drumurile preocupărilor 
inginerului și în această 
direcție. De la saivanele 
care sînt la distanță apre
ciabilă de sediul întreprin
derii, de trei-patru ori pe 
săptămînă aduce vești de 
primăvară bogată.' în fie
care zi crește numărul oi
lor cu mielușeii care zbur
dă în voie în urma îngri
jirii calificate pe care le 
prescrie specialistul zooteh
nist, pentru care toate zi
lele din calendar au un a- 
tribut comun și sacru 
munca fără preget.

T. KARPATIAN
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Gospodărirea judicioasă, evitarea risipei 
nu sînt facultative pentru nimeni

(Urmare din pag. 1)

se afle la lucru, ridică 
aceleași semne de întreba
re : risipă pe banii cui ?

Terminăm consemparea 
constatărilor noastre la 
I.M. Lupeni cu o întreba
re : chiar nu se poate so
luționa problema de la 
tabloul de distribuție de la 
„dispecerizare" ? Am mai 
semnalat că numărul sur
selor de iluminat este prea 
mare. Și acum, la ultimul 
raid, am găsit aprinse 
tuburi de neon a cite 
wați. Cauza ? Există 
singur întrerupător... 1

în... kWh. Concret: la ora 
20,43 banda Wipper a por
nit (la cererea recepției 
Lupeni) și pînă la ora 
20,55 — cînd s-a oprit — 
ea nu a transportat decît 
circa 10—12 vagonece eu.. 
mocirlă. Deci cel puțin 10 
minute banda a mers In 
gol. Implicit, alte 4—5 
benzi (de cauciuc și meta
lice)'au avut aceeași soar-

.1

•9
40
un

PREOCUPARE
DAR NU SUFICIENTA •

ESTE.

Despre rezultatele, în a- 
cest domeniu, la Uzina de 
preparare am mai scris. 
Ele însă au... trecut. Și ce- 

• le de acum nu pot fi în 
| măsură să-i mulțumească 
Ipe cei de aici.

Sala de ședințe. Uși des- 
Ichise, iar înăuntru, în afară 

de 12 tuburi de neon

Icite 20 wați, nimeni...
stingem și plecăm 

I departe. La benzile
per (care aduc
de la I.M. Lupeni)

I că neînțelegerile
1 personalul de la
| Lupeni și preparatori (dic

tate de primii),se măsoară

de 
Le 

mai
Wip- 

producția 
aflăm 
dintre 

recepția

L

Uzina de preparare a căr- toate locurile) am găsit do- ’ 
vezi incontestabile că la | 
mina Bărbăteni s-a înțeles g 
perfect nu numai sensul | 
acțiunilor noastre dar, mai , 
ales, necesitatea de a gos- I 
podări cît se poate de ju- | 
dicios energia electrică. | 
Dealtfel, pe ing. Emil Tur- | 
cu, ofițerul de serviciu a-. 
veam să-l întîlnim tocmai [ 
în pavilionul administra- g 
tiv, după intrarea în — 
viciu verificînd 
tul. Ceea ce am 
mina Bărbăteni, 
zilei de marți, 
ră economisirea

bunelui Lupeni se acțio
nează pentru o gospodări
re judicioasă a energiei e- 
lectrice. Lucru valabil — 
parțial — și la întreprin
derea minieră Lupeni. Sub 
rezerva că în ambele uni
tăți trebuie să existe mai 
multă preocupare și 
control mai riguros al 
ganelor competente.

un
or-
Că

33
li.

tă. Și, ne asigură munci
toarea Ile’ana Rus, situația 
nu e izolată, • ea rapAln- 
du-se aproape Zilnic.

La struhgărîe dăm de 
. alte două tuburi, la ieșirea 
înspre decamoare, "’are nu 
se pot stinge (ele nefiinc 
necesare la acea Oră, 21,00) 
pentru că întrerupă torni 
este defect de..» Cîteva luni. 
Adică, așa era și la raidul 
anterior. Notăm că Ia la
boratorul CTC s-a găsit to
tuși modalitatea de a stin
ge becul, arzînd inutil, de 
care aminteam în raidul 
anterior.

în. rest constatări că la

se poate mai b>ne o dove
desc constatările . noastre 
de

constatările 
mai sus.

SCHIMBARE.
RADICALA IN
FO ARTE BINE

Am poposit la mina Băi- 
bățeni in jurul orei 22,00; 
Amintindu-ne de rezulta
tele raidului precedent, ne 
. ineam întrebări privind 
ecoul acelei acțiuni. îndo
ielile însă aveau să ne fie 
spulberate în totalitate 
pentru că peste tot (clădi
rea administrativă, atelie
re, incinta exterioară, în

ser- . 
ilumina- | 

găsit la | 
în seara . • 
dovedește | 
poate fi * 

nu numai aprobată, dînd ’ 
dm cap, ci și aplicată în | 
practică, cu rezultate

.j’fcști.
Străbătând arterele 

sului am consemnat, 
satisfacție că și. unitățile 

, aparțihînd altor întreprin
deri și instituții (I.C.S. Mix
tă; C.R.V.I.L.F., C.F.R., co
operativa ,(Straja" etc.) au 
înțeles necesitatea redu
cerii consumului de ener- 

. gle electrică.
Un lucru este cert • 

zultatele acestui ultim 
1 arată că mai sînt căi 
I modalități suficiente de a- 

reduce consumul — inutil 
“ — de energie electrică și 
’ de a aplica constructiv de

viza „Economisirea — cea 
mai ieftină sursă de ener
gie 1“

fi-

ora-
eu

re- 
tedd 

0
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Convorbiri româno-portugheze Știri din țările socialiste
LISABONA . 20 (Ager- 

pres). Ministrul afaceri
lor externe al României, 
Ștefan Andrei, a avut luni, 
la Lisabona, o întrevedere 
cu ministrul de externe al 
Portugaliei, Jaime Gama. 
Au fost discutate cu acest 
prilej aspecte ale evoluției

raporturilor bilaterale, a- 
le amplificării și diversi
ficării relațiilor româno- 
portugheze și îndeosebi a 
dialogului politic și schim
burilor economice.

Totodată, s-a făcut un 
schimb de vederi asupra 
situației internaționale, cu 
precădere din Europa.

Declarația ministrului francez 
al relațiilor externe

PARIS 20 (Agerpres). în 
localitatea franceză La 
Celle Saint-Cloud s-a des
fășurat o reuniune neofi
cială a miniștrilor aface
rilor ext^ifee din țările 
membre ale CEE.

într-o declarație făcută 
Ia sfîrșitul dezbaterilor, mi
nistrul francez al relațiilor 
externe, Claude Cheysson, 
care a prezidat lucrările 
leuniunii, a relevat că „au

fost trecute în, revistă toa
te subiectele — inclusiv 
cele mai dificile — evoca
te ,1a Atena (unde a avut 
loc ultima reuniune la ni
vel înalt a CEE — n.r.) 
și care vor fi abordate din 
nou la Bruxelles", locul de 
desfășurare a viitoarei reu
niuni la nivel înalt, pro
gramată în zilele de 19 și 
20 martie.

• MOSCOVA. La cariera 
carboniferă Neriungri din 
estul Siberiei se experi
mentează un excavator cu 
o capacitate a cupei de 20 
tone — anunță agenția 
TASS. Anul trecut, cu.i/a-'’ 
jutorul acestui excavator 
s-au decopertat peste patru 
milioane metri cubi de ro
că. /

La cariera de la Neriun
gri se experimentează și 
alte mașini pentru lucrul 
în carieră : camioane de 
120 tone, autobasculante de 
200 tone, „tunul cu apă" 
care poate fi folosit la fo
rarea de sonde. El poate 
funcționa la o temperatu
ră de minus 50 de grade, 
folosind în loc de apă, ză
padă și gheață.

• BUDAPESTA., Centrul 
de cercetări biologice din 
Szeged a pus la punct un 
nou preparat care măreș
te rezistența plantelor la 
temperaturi scăzute. Pul
verizate cu acest pre
parat, plantele agricole 
rezistă timp de „ cî- 
teva zile la tempera
turi foarte scă

zute, fără să înghe
țe. Substanța produsă în 
laboratoarele din Szeged, 
și-a dovedit pe deplin efi
ciența pe loturile experi
mentale ale centrului.

• BEIJING. în cadrul 
programului de utilizare 
complexă și eficientă a 
cursurilor de apă interioa
re și a căilor maritime, a- 
flai în curs de realizare în 
R.P. Chineză, guvernul a- 
cestei țări a hotărît alo
carea de investiții pentru 
construirea, în cursul a- 
cestui an, a unui număr 
de 24 proiecte de comuni
cații și transporturi. Ește 
vorba printre altele de 
șapte noi porturi maritime 
și fluviale, și de sporirea 
Capacității unor mari por
turi. Vor fi continuate de 
asemenea lucrările de lăr
gire și modernizare la 
Marele Canal (care leagă 
încă din antichitate orașele 
Beijing și Hangzhou), la 
șoseaua ce străbate podișul 
Qinghai—Tibet, și se va 
construi Un nou pod peste 
fluviul Songhua.

Mărțișoare, mărțișoare 
Și daruri pentru fiecare

Pentru frumusețea celor ce vă sînt drage, pen
tru eleganța lor, puteți alege un mărțișor... vesti
mentar !

Pentru înlăturarea segregației rasiale
PRETORIA 20 (Agerpres).

Peste 5000 de africani au 
luat parte în orășelul At- 
teridgeville rezervat popu
lației africane, de lîngă 
Pretoria, la o .manifestație, 
jn cadrul căreia s-au pro- 

' n nțat pentru înlăturarea 
segregației rasiale din șco
lile sud-africane. Purtînd 
oancarte în care revendi
cau dreptul egal la educa
te și abolirea politicii tie 
apartheid* participated au 
cerut, de asemenea, elibe-

rarea lui Nelson Mandela, 
lider al Congresului Na
țional African, și a altor 
militanți ai populației de 
culoare aflați în închisori
le regimului de la Preto
ria.

Retragerea contingentului Italian din Beirut
BEIRUT 20 (Agerpres). 

Contingentul italian ,din 
cadrul Forței multinațio
nale din Liban a fost re
tras luni din Beirut în aproximativ 270 
cea mai mare parte a sa, 
informează agențiile in
ternaționale de presă. Un pe uscat, restul 
purtător de cuvînt Italian a fi repatriate

citat de agenția Reuter 
a declarat că din’ totalul 
de 1 385 militari, cît nu
mără contingentul italian, 

oameni 
vor fi amplasați pe o na
vă în largul coastelor Li
banului, 100 vor rămîne 

1 urmînd

Majorări de prețuri
. VIENA

(ț pă ce în luna ianuarie 
îi licele prețurilor cu a- 
mănuntul h crescut în Aus
tria cu 5,6 la sută, la Vjena 
a fost anunțată o nouă majo
rare a prețurilor, 
aceasta Ia zahăr, 
asemănătoare se 
și în legătură cu 
țuri și tarife. ■

★
WASHINGTON

20 (Agerpres).

de data 
Măsuri 

lua 
pre-

vor
alte

(A-20
gerpres). în Statele Unite 
prețurile la alimente au 
crescut în luna ianuarie 
în medie cu 2,7 la sută, s-a 
anunțat oficial la Washing
ton. Creșteri — cele mai 
mari din anul 1980 — au 

, fost înregistrate îndeosebi 
la pește, legume și carne 
de porc.

■ MOSCOVA. în rada 
portului Odessa, se desfă
șoară lucrările de amenaja
re a unui centru, unic în 
țară, de cercetări în dome
niul navigației. Astfel, pe 
o porțiune separată din 
mare vor fi - create artifi
cial condițiile din zonele 
cele mai dificile de navi
gație de pe mările și o- 
ceanele lumii. în prezent, 
sînt reproduse aici condi
țiile de navigație din Ca
nalul de Suez : praguri ar
tificiale, faruri, marcaje 
reconstituind cele mai pe
riculoase porțiuni a aces
tei căi maritime. Specialiș
tii susțin că viitorii căpi
tani de nave, aritrenîndu-se 
în aceste condiții, vor su
porta «mai ușor stressul 
psihologic constatat la cei 
care traversează în perioa
dele de vîrf acest canal.

Breviar tehnico-științific
zistență mecanică și termi
că. Calitățile lui sînt atît 
de avantajoase îneît, susțin 
specialiștii, spre anul 1990 
ne-am putea aștepta la a- 
pariția, primelor mașini cu 
motoare din „ceramică".

poate bate cu o viteză de 
trei ori mai mare decît la 
tipurile obișnuite. Clavia
tură conține clape cu sila
be amplasate în arc, o 
formă mult mai comodă 
pentru poziția celor două 
mîini. Supranumită „Ve- 
lotype" noua mașina este 
dotată și cu casete cu me
morie și cu un display de
scriere rapidă. Dacă se co
nectează la un calculator 
se pot obține automat și 
copii.

■ WASHINGTON. în 
viitor, s-ar putea aplica 
fiecărei locuințe un sistem 
de încălzire elaborat, ini
țial, pentru aparatele cos
mice, scrie ..Science Di
gest". Este vorba despre a- 
șa-numitele elemente ca
lorice care au un avantaj 
față de sistemele energeti
ce tradiționale prin faptul 
că în aceste instalații nu 
au loc procese de . ardere, 
energia chimică transfor-

■ HAGA. O fîrrnă ir
landeză a pus la punct o 
nouă claviatură pentru ma
șinile de scris la care se

■ PARIS. Asistăm în 
zilele noastre In o pătrun
dere masivă în industrie a 
unui nou material — cera
mica —, relevă revistă 
franceză „Le Point". Nu 
este vorba despre milenara mîndu-se direct în curent 
ceramica din care își con- ... „ . ,

' fecțiohau vase strămoșii electric. Ggneratoarele.de 
noștri, ci de un amestec de căldură pe bază de ele- 
nisip și azot cu adadsuri menți calorici ar putea fi 

' speciale, prelucrat la _ o folosiți laîncălzirea 10_ 
temperatura înaltă. Noul ....
material se evidențiază cUințelor și a apei mena- 
printr-o neobișnuită re- jere.

Creații realizate după cele mai noi tendințe ale 
modei vă prezintă magazinele comerțului de stat î 
pardesie, taioare, bleizere, fuste, bluze, pulovere, 
veste, pantofi, poșete, pălării, eșarfe, mănuși etc.

Nu amînați I Cumpărați din timp darurile pe 
care le veți oferi de Mărțișor ! Și nu uitați, Mărți
șorul' viile, trece dar cadoul... rămîne !

.... ....-.........

Teleschiul din Paring 
vă așteaptă !

De la 1 februarie, zestrea materială a sporturilor 
hibernale din Paring a sporit prin .construirea de că
tre lucrătorii Șantierului nr. 2 Livezeni al I.C.M.M. 
Petroșani, pe pîrtia B, a teleschiului monocablu cu 
mers unidirecțional, avînd dispozitiv de tractate cu 
un loc. întreținut de Stația de transport pe cablu Bra
șov, teleschiul din Paring oferă numeroșilor iubitori 
ai schiului posibilitatea urcușului fără eforturi pe o 
pbrțiune de 1038 m cît măsoară lungimea sa de în

clinare, ia o diferență de nivel de aproape 365 m. 
Viteza de circulație a instalației, de 2,5. m/secUndă, 
asigură o capacitate orară de transport de 600 schiori, 
traseul teleschiului fiind acoperit în 6 miri, și 46 se
cunde. ■

-/Așadar, contra unei taxe de 4 lei, puteți benefi
cia de serviciile teleschiului monocablu din Paring, 
practicând astfel, în condiții moderne și de confort, 
sportul dumneavoastră preferat — schiul.

••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••» • • • ••••••••••••< 
se lungi de 12 cm, ceea ce a- în 

China antică se foloseau și 
alte „unelte" decîț „beți- 
șoarele" pentru manevra
rea bucatelor gătite.

APOLOGIE A 
.FUMATULUI ?!!

a 
în 

să-

Intr-o recentă declarație 
electorală, m inistrui nipqn 
al sănătății, Kozo Watana- 

’ be a făcut o apologie 
fumatului, spunînd că 
fumat constă secretul
hătății sale personale. Ul
terior, el a dat și 6 expli
cație acestei ■ ciudate de
clarații ; „Un sfert dintre 

. electorii mei sînt... plan
tatori de tutun".

•„ 1 ioane de consultații, care 
costă fiecare între 150 și 
600 franci. Onorariile as
trologilor mai cunoscuți 
sînt mult mai mari. Tot
odată, relevă revista, 75 
la sută din clientela astro
logilor sînt femeii «

In Franța, această pseu- 
doștiință a luat o aseme
nea amploare îneît în 1983 
a început să apară și o re
vistă specializată 
tă „Voi și viitorul 
Care este motivul 
ciudat fenomen 
gic ? Revista „Le Point" a 
pus această întrebare unui 
grup de psihologi. Răspun
sul lor : „Cînd nu ai: feri
cire pe pămînt o cauți în 
stele

intitula- 
vostru". 
acestui 

sociolo-

Volumul aparatului . _ .
reduce la doi centimetri testă, încă o dată, că 
cubi.

ÎN CHINA ANTICĂ SE
FOLOSEAU ȘI ALTE 
TACÎMURI DECÎT 

„BEȚIȘOARELE"

Dacă mergeți la un res
taurant cu specific chine
zesc și nu știți să serviți 
masa folosind u-vă de be- 
țișoare, nu vă jenați. Nici 
chinezii nu știau să le fo
losească cu 4000 de ani în 
urmă scrie presa de la Anchorage. El a avut 
Beijing. Se precizează că, 
la acea dată, și

I.C.S. ALIMENTARA
ȘI A.P. PETROȘANI

încadrează

— doi fochiști autorizați

încadrarea se face conform Legii nr. 57/1974.
ASCENSIUNE SOLITARĂ

ASTROLOGIA.
ÎNDELETNICIRE

PROSPERA

PROTEZĂ AUDITIVA
MINUSCULĂ

Revista franceză „Le 
Point" scrie că astrologia 
este o îndeletnicire prospe
ră în Franța. Astfel, 30 000 
de „profesioniști" în citit 
în stele acordă anual 6 mi-

Firma vest-germană „Sie
mens" a pus la punct o 
minusculă proteză auditi
vă pentru persoanele ă- 
fcctate de surzenie par
țială.

Japonezul Naomi Uemu
ra a reușit'prima ascensiu
ne solitară, pe timp 
iarnă, a celui mai 

. munte din America
Nord vîrful Mc Kinley, 
din Alaska, de 6 705 metri 
altitudine, s-a anunțat la 

de 
înfruntat geruri de minus 

chinezii 40 de grade Celsius și 
se foloseau de tacîmuri si- turi foarte puternice, 
milarc celor întrebuințate 
în Europa. Furculițe antice 
din os, care au o vechime 
d > peste 4000 de ani des
coperite, recent, in provin- 
via Gansu vin în sprijinul 
afirmației. Dealtfel, rm 
este prima descoperire de 
acest gen. In altă regiune 
a țării au fost găsite peste 
50 de asemenea tacîmuri

de 
înalt 

de

vîn-

este
ac-

care

Mica publicitate

Temerarul japonez 
cunoscut pentru alte 
țiuni îndrăznețe, între 
o călătorie te Polul Nord, 
cu sania trasă de cîini. A- 
nul viitor, Naomi Uemura 
intenționează să realizeze o 
ascensiune solitară pe mun
tele Vincent, cel mai înalt 
dih Antarctica (1696 m).

FAMILIA Csergezan Mi
hai, dorim tinerilor Svobo
da Alexandru și Paraschi- 
va (Pușa), cu ocazia căsă
toriei, riitiltă fericire și 
casă de piatră. (266)

PIERDUT ' legitimație 
provizorie și de bibliotecă 
pe numele' Mario Jevier 
Andrade Salcedo, elibera
te de Miliția Petroșani și 
Institutul de mine Pe

troșani. Le declar nule. 
(268)

. PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Blag O- 
limpiu, eliberată de I.M, 
Dîlja. O declar nulă. (269)

PIERDUT portmoneu 
galben cu chei. Adresați 
întreprinderea Rețele e- 
lectrice Petroșani. Stoica 
Vașile. Recompensă. (265)

• ANUNȚ DE FAMILIE

Se împlinește un an și jumătate de cînd a plecat 
dintre noi cel care a fost

POPA PAVEL ;
un bun soț, tată și bunic. (267)
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