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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE I
După două decade
Rezultatele obținute 

impun intensificarea 
ritmului de extracție

La încheierea celei de a 
doua decade a lunii fer 
bruarie majoritatea între
prinderilor miniere din ba- 

: zi nul nostru carbonifer
mențin nivelul realizărilor 
înregistrate la înaltele co
te ale exigenței muncito
rești.

Confirmare elocventă a 
condițiilor create și mai 
ales ă valorificării supe
rioare a acestor condiții, 
rezultatele minerilor de 
la Livezeni situează în con
tinuare, întreprinderea pe 
primul loc în ' întrecere. 
Plusul realizat după în
cheierea a două decade, 
8 437 tone de cărbune, cel 
mai mare plus înregistrat 
In această perioadă de vreo 
întreprindere minieră. Ca
racteristicile principale a- 
te activității minerilor de 
ia Livezeni: constanța rea
lizărilor și ritmicitateaAde- 
pășirilor. La baza acestor 
realizări, ceea ce a condus 
însă în mod deosebit ’ la 
obținerea acestor succese

Dorin GHEȚAI

(Continuare in pag. a 2-a)

In ziarul de azi

Situația 
realizărilor
Decada a ll-a

(procente)

Petrila

I.M. Livezeni
I.M. Paroșeni
I.M.

I.M. Vulcan
I.M. Dîlja
I.M. Uricani
I.M.
I.M.
I.M.
I.M.

Aninoasa 
Lonea 
Bărbăteni 
Lupeni

Exploatarea de 
cariere Cîmpu 
lui Neag

c.m.v.7

49,2

100,0

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești

La nivelul întreprinderilor miniere, sec
toarelor și brigăzilor, la sfîrșitul celei de a 
Il-a decade a lunii februarie;

I. M. Livezeni
Sectorul III — plus 2 760 tone ; abataje frontale 

— Costea Aftonic — plus 3029 tone ; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri — Petru Molocea ; 
lucrări de investiții — Mircea Secrieru

I. M. Paroșeni
Sectoruj I — plus 4 075 tone ; abataje frontale 

— Gavrilă Mesaroș — plus 1 170 tone ; abataje ca
meră (—f; lucrări de pregătiri — Viorel Co.șa ; lu
crări de investiții — Mihai Bakos

L M. Petrila
Sectorul IV — plus 3 601; abataje frontale — Ște

fan Alba — plus 1 617 tone ; abataje cameră — Ște
fan Purice — plus 74 tone; lucrări de pregătiri — 
Francisc Kovacs; lucrări de investiții (—)

I. M. Vulcan
Sectorul V — plus 3 352 tone ; abataje frontale 

— Mircea Murărașu — plus 280 tone; abataje ca
meră — Traian Borșa — plus 1 240 tone; lucrări de 
pregătiri — Constantin Purcariu ; lucrări de inves-. 
tiții — Constantin Niță.

I
Sectorul III — plus 1 224 tone ; abataje frontale 

(—J; abataje cameră — Nicolae Pintilie — plus 564 
tone ; lucrări de pregătiri (—); lucrări de investi
ții (—)

(Continuare in pag. a 2-a)
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MÂI MULT CĂRBUNE

Urgențe în investițiile anului 1984

și recordurilor In producție 
Realizările primei zile

• Opt întreprinderi miniere — LONEA, 
PETRILA, piLJA, LIVEZENI, VULCAN, PA
ROȘENI, BARBATENI și URICANI — au ex
tras, împreună, peste 
1 527 tone de cărbune.

sarcinile planificate,

te de eficiență complexele 
mecanizate din dotare, mi- 
nerii-tehnicieni ai Paroșe- 
niului au obținut, în ziua 
amintită, un plus de pes
te 500 tone de cărbune.

• Cele mai mari plusuri 
le-au înregistrat minerii de 
la Paroșeni, colectivul * u- 
neia dintre cele mai mo
derne mine din Valea Jiu
lui. Exploatînd la cote înal-

• Minerii de la Vulcan și Livezeni ș-au situat 
pe locurile doi și trei în clasamentul hărniciei zilei 
de 20 februarie, extrăgînd peste sarcinile de plan 
421 tone și, respectiv, 232
Cele două întreprinderi 

cu activitate de subteran 
care nu și-au realizat pre
vederile de plan ale zilei 
— minele Aninoasa și Lu
peni — trebuie să depună 
eforturi susținute pentru

tone de cărbune.
atingerea nivelului mediu 
zilnic planificat, ca dealt
fel și colectivul exploată
rii de cariere Cîmpu lui 
Neag care a înregistrat cel 
mai mare minus al zilei 
— peste 1200 tone de căr
bune. (D.G.)
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Depășiri 
de plan la 

I. C. Vulcan
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Restante care trebuie să fie
lichidate pe șantierul 

dezvoltării și modernizării 
I.U.M.P.!• •

O privire analitică asu
pra activității constructori
lor de pe șantierul dezvol
tării și modernizării în
treprinderii de utilaj mi
nier Petroșani pune în 
evidență-existența unor res
tanțe. Comparativ cu pro
gramul de puneri în func
țiune, pe obiective, nu s-a 
predat beneficiarului o ca
pacitate de 5 800 tone piese 
turnate, din cauza îritîrzie- 
rilor în finalizarea lucră
rilor la noua turnătorie. 
Secția hidraulică a fost, 
de asemenea, recepționată 
doar parțial de către be-

la planul fizic, nu s-a rea
lizat decît 83 la sută din 
prevederile planului. A- 
ceasta înseamnă că, în a- 
cest an, comparativ cu a- 
nul trecut, se impune rea
lizarea unui volum spo
rit de lucrări, care să in
cludă și recuperarea ră- 
mînerilor în urmă. Cons
tructorilor de pe șantierul 
dezvoltării și modernizării 
I.U.M. Petroșani le revine 
ca sarcină pentru 1984 pu
nerea în funcțiune a unor 
noi capacități de produc
ție care însumează 7 600 
tone/an utilaje tehnologice 

neficiar.* Intîrzieri 'fată ~de Pentru lucrări miniere,
planul de puneri în func- echipament ^ hidraulic (în
țiuite se constată și la u- 
nele obiective anexe, dar 
importante pentru produc
ția întreprinderii. La total 
investiții s-a realizat va
loric doar 94 la sută din 
planul anual. Dar ceea ce 
este mai grav, la 
de construcții și

O
. z-

• ;

luc.ările 
montaje,

valoare de "79,6 mii. lei), ■ 
2 000 tone piese turnate 
din oțel și 1 000 tone, pie
se turnate din fontă.

Respectarea termenelor de 
punere In funcțiune a» a- . 
Cestor noi capacități , de 
producție are o deosebită 
însemnătate "pentru asigu
rarea pieselor de schimb, 
a utilajelor moderne ne
cesare întreprinderilor mi
niere. Jată de ce se impu
ne mai buna organizare a

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

La rezultatele fru
moase obținute de la 
începutul anului și pi
ni în p r e z e n t de 
I.M. Vulcan, o contri
buție deosebită a avut-o 
și brigada condusă de 
Gheorghe Păduraru de 
la sectorul III. în ima
gine, combainerul Du
mitru Botușan alături de 
ortacii săi Bella Faze- 
kas și Marian Popa.

;l■f
I

Obiectiv angajant al colectivului I.C.S. Mixtă Vulcan 
Practicarea unui comerț în măsură 

să satisfacă cerințele populației
Colectivul întreprinde

rii de confecții raportează, 
din nou, realizări de pres
tigiu, mai ales în ceea ce 
privește producția destina
tă exportului.

La producția fizică, luna 
ianuarie a marcat un plus 
de 1 200 000 lei, în timp 
ce în luna februarie, la zi, 
plusul se cifrează la pes
te 600000 lei.

Preocuparea colectivu
lui de muncă pentru a o- 
nora comenzile pentru ex
port este oglindită de fap
tul că în luna ianuarie de
pășirea este de 2 la sută, 
în timp ce primele două 
decade ale lunii în curs 

- marchează o depășire de 
peste 20 la sută. (A.T.)

Adunarea generală â Oa
menilor muncii de la I.C.S.
Mixtă Vulcan, a dezbătut 
cu exigență și răspundere 
muncitorească modul în 
care s-a acționat pentru 
îndeplinirea planului la 
desfacere pe anul 1983, 
pentru asigurarea unei a- 
provizionări bune și ritmi
ce a populației, generaliza
rea experienței pozitive în 
acest domeniu.

S-a analizat modul de 
realizare a sarcinilor de 
plan, asigurarea fondului de 
marfă, aprovizionarea și 
dezvoltarea rețelei comer
ciale, modul de înfăptuiie 
a politicii de personal, sti
lul și metodele de acțiune 
ale consiliului oamenilor 
muncii In vederea 
terii continue
și productivității muncii.

Printr-o mobilizare de 
excepție, prin

unui comerț civilizat și 
manifestarea unei preocu
pări susținute în vederea 
satisfacerii cerințelor de 
aprovizionare ale oameni
lor muncii din oraș, co
lectivul I.C.S. Mixtă Vul-

în proporție de 102,27 la
sută, cu o depășire de 7 983

ADUNĂRI GENERALE 
ALE . 

REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII
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can a obținut rezultate 
deosebite, care o situează 
pe primul loc în întrece
rea socialistă pe munici
piul nostru. Planul de a- 
provizionare Cu mărfuri s-a
realizat și depășit cu 2 809creș-

a vînzărilor mj. totaj întreprin
dere. Planul de desface-

practicarea re a mărfurilor s-a realizat

mii lei. Volumul desface
rilor realizate în anul 1983 
a fost de 359183 mii lei, 
depășind pe cel din anul 
precedent cu 31 350 mii 
lei. La cheltuielile de 
circulație, la desfacerea ' 
mărfurilor s-au obținut e- j 
conomii însumînd 2 436 mii i 
lei, iar beneficiul planifi
cat pe anul 1983 a fost ț 
realizat în proporție de 
102,07 la sută.

In cadrul adunării au 
fost formulate aprecieri ia 
adresa colectivelor magazi
nelor 10, 43, 47, 48, 51, 56, 
58 din sectorul alimentar, 
unităților 6, 21, 42, 64, bu
cătăriei 18 „Straja", ■ din 
sectorul de alimentație pu- 
blică'și magazinelor 11, 23,

Ștefan NEMECSEK
(Continuare in pag. a 2-aj I
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r în centrul atenției — dezvoltarea
potențialului productiv al sectoruluir »

„Un sector cu probleme 
mari, cu ''dificultăți* . —
așa era cunoscut, în 
cursul anului 1983 secto
rul II — producție al mi
nei Aninoașa. „Am de
pășit această stare de lu
cruri — ne-a relatat re
cent ing. Gheorghe Ne- 

. gruț, șeful sectorului. In — murai, 
1984 nU vom avea pro- de schimb, 
bleme dificile, de neso
luționat !“. „Colectivul es
te mobilizat, formațiTe de 
lucru au înțeles să răs
pundă cerințelor pe care 
le avem, ne-a spus și se
cretarul organizației de 
bază, Cornel Răducan. A- 
vem condiții ca în 1984 
să ne realizăm în întregi
me sarcinile de plan, chiar 
cu o importantă depășire".

încă un colectiv min’er 
a făcut, la începutul a- 
cestui an, pasul de la 
minus la plus. E adevărat 
că în 1983 sectorul amin
tit a realizat în eîteva 
luni plănui Ja cărbune 
dar, după cum ni s-a ex
plicat, cu prețul Unor 
pierderi mari Ia pregăti
rea viitoarelor fronturi 
de lucru. A fost neglijată 
pregătirea . rezervelor și 
începînd din 
1984 numai printr-o mo
bilizare exemplară a co
lectivului slnt eliminate 
efectele diminuării liniei 
de front, 

;■ — Am înțeles cu to- 
. ții că în condițiile noilor 

indicatori de plan — sta
biliți astfel îneît să ne 
permită recuperarea în
târzierilor Ia pregătiri — 
trebuie să depunem toate

eforturile pentru creșterea 
producției fizice iși spori
rea vitezelor de avansa
re la toate celelalte lu
crări miniere. Biroul or
ganizației de bază a ini
țiat unele întîlniri - pe
riodice de lucru, cu toa
te categoriile de personal 
— mineri, ' maiștri, șefi 

, electrolăcă- 
tuși — prilej de analiză 
a cauzelor unor nereali-

Muncă politică < > 
dinamică, eficientă

■■■■■■■»>■■••>••■■■■
zări și de însumare a noi 
propuneri, menite să spri
jine redresarea activită
ții. Pe baza propunerilor 
făcute, b.o.b a stabilit 
sarcini și responsabilități 
concrete; urmărind în
deaproape înfăptuirea lor. 

în stratul 15, după cum 
ni s-a explicat, aceste 
propuneri au vizat aplica
rea unor soluții, de cap
tare a apelor din zăcă- 
mînt și dirijarea lor spre 
galeria transversală, fapt 
ce a contribuit la redu- 

ianuarie cerea umidității cărbune
lui extras și scăderea U- 
zUrii utilajelor. In ace
lași abataj din stratul 
15, șeful de brigadă Flo- 
rea Ionescu, membru al 
b.o.b, s-a angajat ca prin 
respectarea exemplară a 
tehnologiei de extracție să 
scoată întreaga rezervă 
de cărbune fără avarii 
sau întreruperi tehnice. 
Tot în urma acestor dis-

cuții an fost intensificate 
preocupările pentru sta
bilizarea forței de muncă. 
Circa două treimi din e- ? 
fectivul sectorului este 
de vârstă tfnără și cons
tituie un merit al colecti
vului că mai mult de ju
mătate din tineri sînt de
ja calificați. Orientarea 
acestora spre calificare a 
fost susținută de comu
niști, de biroul organiza
ției de bază, pornind de 
la convingerea că dobîn- 
direa unei meserii este 
un pas hotărâtor spre sta
bilizare, precum și de la 
necesitatea impusă de 
creșterea productivității 
muncii. 'A' /. '<

în centrul muncii po
litice se află, In prezent, 
recuperarea restanțelor la 
pregătiri. Alături de cele 
două , brigăzi conduse de 

Micloș Bokor și loan Hoțea 
aii mai fost înființate în
că patrți formații, condu- . 
se de Teodor Șacotă, Mir
cea Malea, Gheorghe 
Dascălu și Grigore Bog
dan. Ei se află la înce- 

*putul activității ca briga
dieri, și sînt permanent în 

„atenția conducerii secto
rului și a b.o.b. Munca 
politică a biroului este 
Îndreptată, așadar, nu nu
mai spre mobilizarea for
mațiilor direct producti
ve, ci și șpre aceste bri
găzi care au un rol foar
te mare în asigurarea li
niei' de front și dezvolta
rea capacității producti
ve a sectorului.

Rezultatele obținute impun 
intensificarea ritmului de extracție 

(Urmare din pag. I)

este folosirea eficientă, in
tensivă a tehnicii din do
tare, a complexelor meca
nizate.

Minerii Paroșeniului, 
pionieri ai mecanizării 
complexe a abatajelor Văii 
Jiului continuă la rîndul . 
lor să înscrie noi fapte de 
muncă, noi succese în 
cronica întrecerii. Cele a- 
proape 5 000 tone de căr- ' 
bune extrase suplimentar 
de la începutul lunii sînt 
dovada priceperii și dă
ruirii in muncă a rnineri- 
lor-tehnicieni de la aceas
tă unitate, a minerilor-teh- 
nicieni care stăpânesc, ca 
nimeni alții, utilajele com
plexe de mare productivi
tate. -

Cu rezultate deosebite 
au încheiat cele două de
cade trecute din această 
lună și întreprinderile mi
niere : Vulcan (plus 6 344 
tone), Petrila (plus 5 884 
tone), Uricani (plus 1926 
tone), Dîlja (plus 1841 to
ne) și Aninoașa (plus 1 455 
tone). Nu insistăm în mod 
special asupra realizărilor 
acestor. întreprinderi, pen
tru că am făcut-o cu dife
rite prilejuri, în numeroase 
materiale publicistice reali
zate la fața locului. Evi
dențiem doar un singur as
pect -— seriozitatea, răs
punderea Muncitorească cu 
care a acționat fiecare din
tre colectivele amin
tite pînă acum pentru a 
crește producția de cărbu
ne extras, dăruirea și ab
negația puse în slujba cîș- 
tigării cit mai grabnice a 
independenței energetice

a țării, sarcină cu un pro
fund caracter patriotic tra
sată tuturor minerilor, din 
industria carboniferă de 
conducerea partidului 
statului nostru.

Mina Lonea a î . 
cele două decade cu Un 
minus de 461 tone de căr
bune, dar o asemenea si
tuație este pe cale de a fi 
redresată prin plusurile 
zilnice extrase în ultima 
vreme, de minerii acestei 
întreprinderi.

într-o situație asemănă- ficientă a rezervelor de 
toare se află și colectivul care dispune mina Lupeni 
minei Bărbăteni. — cea mai mecanizată și

Cu toate asigurările da- mai importantă furnizoare 
te, cu tot optimismul ma- de cărbune pentru cocs.

Asupra nerealizărilor ex
ploatării de cariere CImpu 
Iui Neag nu ne oprim, 
deocamdată, situația fiind 
în general cunoscută.

O singură precizare, în 
încheiere Combinatul mi
nier, la nivelul Văii Jiului, 
și-a realizat și depășit pre
vederile de plan aferente 
celor două decade.

dar restanțele au început 
să crească. Astfel că, la zi, 
nerealizările se ridică la 
aproape 7 700 tone de căr
bune pentru cocs,. Sigur, 
mai avem o decadă pfnă 

Încheiat la încheierea lunii, cea mai 
scurtă decadă a anului, to
tuși suficientă pentru recu
perarea minusului înregis
trat, dar pentru aceasta es
te nevoie de o mobilizare 
exemplară a tuturor oame
nilor muncii, de o valori? 
ficare rapidă și cît mai e?

Și

nifestat de cadrele din 
conducerea minei Lupeni, 
această întreprindere se 
menține cu consecvență în 
neritmicitatea realizărilor. 
Și încă, acesț aspect, nu 
ar fi atât de grav dacă 
mina și-ar realiza sau cei 
puțin ar diminua minusul 
acumulat în această lună,

r CLASAMENTUL' 
hărniciei minerești 

(Urmare din pag. I)

I. M. Uricani
Sectorul II A —- plus 3 304 tone ; abataje fron

tale — Petru Mandriș — plus 2100 tone; abataje 
cameră — Nicolae Ion — plus 1 000 tone ; lucrări de 
pregătiri — ■ Laurențiu Kelemen ; lucrări' de 
investiții lanoș Doboș

plus 3 304 tone ; abataje fron-

Vă scriu despre necazu
rile pe care le întimpinăm 
noi, oamenii muncii de la 
jFabrica de pline din Băr- 
băteni — Lupeni și de la 
alte obiective economice.

Ne deplasăm la loriirile 
noastre de muncă din 
partea de jos a orașului 
sau din Vulcan. In acest 
caz putem circula și cu 
autobuzele de pe 
Bfirbăteni

rutele.
Centru și, res

pectiv, Bărbăteni — ' Co- 
roești. Numai că aceste - 
Autobuze nu circulă decît, 
până la complexul comer
cial din noul centru civic. 
Rareori autobuzul de pe 
ruta locală ajunge pînă la 
stația de lingă Fabrica de 
pline. La sosire lă servi
ciu trebuie să parcurgem 
peste 1000 de metri pe 
jos (și e totuși iarnă !), 
iar la plecare, în loc să 
ușurăm transportul în co
mun, aglomerăm autobu
zele de pe ruta Uricani — 
Petroșani, și așa supraso
licitate. Concret, rugămin
tea noastră este ca auto
buzele de pe cele două ru
te amintite să mai facă 
un „pas", adică o stație. Ar 
fi un avantaj de ambele 
părți.

Silvia VITAN, 
în numele unui grup de 

muncitoare

I. MUSTAȚĂ

Cerințele populației
'Urmare din pag. I) . cb, Rafila Pleșan, Sultana 

Stănescu au subliniat fap
tul că toate colectivele u- 
nităților și magazinelor din 
rețeaua comercială a orașu
lui sînt hotărite să nu pre
cupețească nici un efort în 
vederea realizării planului 
la desfacere pe anul 1984, 
care este mai mare cu

25, 45 și altele din sectorul 
nealimentar care au obți
nut rezultate bune în rea
lizarea sarcinilor de plan.

Obiective de mare în
semnătate economică sînt 
prevăzute pe acest an în 
domeniul investițiilor ; ur
mează să fie fina- 18 687 mii iei față de a-
lizate 1 u c r ă r i 1 e la ' ' 
noua hală agro-alimenta- 
ră, noul complex de ali
mentație publică și spațiile 

parterul

Instantaneu de mun
că din cadrul sectorului 
furnire de la Fabrica de 
mobilă Petrila.

I. M. Aninoașa
Sectorul III plus 730 tone; abataje frontale

— Ionescu Florea — plus 420 tone; abataje came
ră. (—); lucrări de pregătiri —- Francisc ■ iM" 4:?; lu
crări de investiții— Ion Suceveanu

I. M. Lonea
Sectorul V — plus 1 589 tone ; abataje' frontale 

Grigore Mindruț — plus 1 210 tone ; abataje cameră 
-- Dumitru Ene — plus 543 Aone; lucrări de pregă
tiri — Dumitru Costinaș; lucrări de ' ' —
Mihai Anton

1. M. Bărbăteni
Sectorul I — plus 2 500 tone ; abataje frontale — 

Nicolae Roșu — plus 1 000 tone ; abataje cameră — 
Nicolae Oprea ’— plus 320 tone ; lucrări de pregă
tiri Ștefan Conduruță și Ion NeebRa-r J;;’ ri de 
investiții — Emil Spătaru

I. M. Lupeni
Sectorul IV — plus 4 330 tone ; abataje frontale

— Aurel Manda — plus 2 660 tone ; abataje cameră
— Ion Benka — plus 200 tone; lucrări de pregătiri .
— Grigore Florea; lucrări de investiții — Dionisie 
Zola, .'er.''.;:.-

Cariera Cîmpn Iui Neag

V

J
Restanțe care trebuie sâ fie lichidate pe 

șantierul dezvoltării și modernizării I.U.M.P. I
nul trecut, pentru pune
rea la dispoziția cumpără
torilor a unei game largi 
de mărfuri. Pentru'colecti- 
vul de oameni ai muncii 
de la I.C.S. Mixtă Vulcan 

pârtiei- adunarea a constituit pri- 
printre iejul de a-și exprima ho- vwre xjuiiii&ru oiefoâne», j y 4

Cristian Gronschi, Viorica Urîrea de a 86 menține pe 
Doica, Victoria Pall, Ma- local I în întrecerea so- 
ria Nenadov, Maria Popes- cialistă și în acest an.

comerciale de la 
blocului 3 B 3. -

In cuvântul lor 
panții la discuții 
care Dumitru Stefoane,

f

Iți? oîv. DIALOG plin de 
învățăminte pentru tineri

I a prilejuit întîlnirea orga- 
Inizată zilele trecute la 

Casa de cultură din Uricani 
| Intre șefii de brigadă J Gheorghe Nistor și Andrei I Tăkes și tinerii mineri nou 
• încadrați. Tema dialogului 
| — mineritul modern, reali- 
I zarea profesională șl sa- 
I tisfacția datoriei împlinite.

I fopmom ■ „ATELIERUL ARTE
LOR" —■ consacrata acțiune 
cultural-artistică a Casei 
de cultură Petroșani își 
programează ediția din a- 
ceastă lună pentru vineri, 
deci 24 februarie, la ora 
18. Seara de muzică și po
ezie va prilejui o intîlnire
cu poeții bucureșteni Ni- Petroșani prezintă patru 
colap Ioana și Nicolae Gri- spectacole la Petrila 
gore Mărășescu, ca invitați 
de onoare, și cu membrii 
cenaclului „Panait Istratl" 
— I. Pascal Vlad, Rahela

Barcan, M. Andraș, D. Dem 
Ionașcu și D. Velea. Ișl 
vor da concursul corul ca
meral „Armonia", grupul 
satiric al Casei de cultură, 
formația „Acustic" și 
kistul Virgil Sratulat.

■ VINERI, teatrul 
copii „Moș Poveste"

(Urmare din pag. 1)
activității de pe acest șan
tier, reprogramarea unor 
termene de punere în func
țiune pe repere și obiec
tive, intensificarea ritmu
lui de execuție îndeosebi 
la lucrările de montaj. Dac, 
In ciuda acestei cerințe 
stringente, în prima liină 
a anului, constructorii n-au 
realizat sarcinile la lucră-

t> m

din Petrila, iar la ora 15 
— la clubul din, Lonea.

ț
rile de construcții și mon- de impulsionare a activită-
taje. M«i există încă lu- ții din partea beneficiaru-
crări fără documentații, iui. Realizarea planului de 
Ritmul de lucru de pe șan- puneri în funcțiune de pe '
tier nu se ridică la nivelul șantierul dezvoltării și mo

dernizării I.U.M.P. consti
tuie o cețință majoră pen
tru sporirea producției de 
cărbune, pe baza înfăptui- 

. ții neabătute a programu-

cerințelor. Situația .care se 
prezintă pe acest șantier 
și în cea de-a doua lună a 
anului 1984 este îngrijoră
toare, impune prezența zii- „ .._ _. ___ ___
nică, la fața locului, a lui de mecanizare ' și' mo-
reprezentantului proiectan- dernizare a lucrărilor' mi
tului, măsuri mai hotărite niere l •

turor. Constructorii văd, 
dar se fac că... nu pricep. 
Ce-ar fi să fie. puși la pla- 
tă ! (A.T.)

R TOT PENTRU CO
PII și tot vineri, Casa de 
cultură din Petroșani găz
duiește spectacolul „Așa 
zmeu, mai zic și eu!" de 
Eugenia Zaimu, prezentat 
de Teatrul de marionete 
din Arad. Spectacolele în
cep de la orele 10 și 13.

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

■ CONTRAST. In timp 
ce consumul de apă pota- 

fol- bilă se dozează, prin în
treruperea temporară a 
furnizării, pentru a asigu
ra cantitatea necesară, Ia 
parterul blocului 4 din Bu
levardul Păcii — Lupeni 
(în interiorul unui 
spațiu comercial) o 
ductă spartă cu Un debit 
de 20—25 1/minut (III) ri- lor", apărut în Editura E- 
sipește acest buh al tu- minescu.

de 
din

cu 
piesa „Concertul din pă
dure" de Gh. Negraru, 
Spectacolele Încep la orele 
9; II «1 12,30 — la clubul

viitor
«Hi-:

■ SEMNALĂM cu satis
facție apariția în librării a 
unei noi opere literare rea
lizată de un autor din Va
lea Jiului — scriitorul Cor
nelia Rădulescu, colabora
tor apropiat al ziarului 
nostru — romanul „Uita
rea și neuitarea inocenți-

I
I
I
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ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ URIC ANI

Hărnicia colectivului înseamnă 
MAI MULT CĂRBUNE PENTRU COCS

Anul 1984 cere mine
rilor din Uricani reali
zarea unei producții cu 
100 000 tone mai mare 
decît pianul pe anul pre
cedent. Un spor care 
presupune din start an
gajarea responsabilă a 
tuturor energiilor co
lectivului, a puterii lui 
de dăruire ți creație 
pentru asigurarea inde
pendenței energetice a 
țării.

La sarcini sporite, 
răspunsul minerilor U- 
ricaniului — colectiv cu 
vechi state de vredni
cie in bătălia pentru

In avanpost - tehnica modernă
De mai mulți ani, deci mare Înălțime s-au experi

mentat și se aplică cu suc-

MBUT GRMIQR
sporirea continuă a pro
ducției de cărbune coc- 
sificabil — nu putea fi 
declt pe măsură.

De' la începutul anului 
producția suplimentară 
extrasă din adincuriie 
Uricaniului se cifrează 

Ia peste 7500 de tone, 
avtnd la bază un spor 
al productivității mun
cii de 7 la sută. Deci, 
un debut grăitor, sem- 
nificînd ritmurile înalte 
din abataje, ambițioase
le și prodigioasele stră
danii ale formațiilor de 
mineri și de/ electrală- 
cătuși, ale specialiștilor 
minei pentru a înscrie de 
la început activitatea 
productivă pe cel de-al 
4-lea an ăl cincinalului 
la cote superioare.

— Plusul realizat pt- 
nă acum denotă că, deși 
avem sarcini sporite, 
1984 va însemna pentru 
istoria minei un an rod
nic, cu realizări de ex
cepție, ne spune ing. 
Carol Schreter, directo
rul întreprinderii. Che
zășia acestor reușite es
te tocmai angajarea 
fermă a ’colectivului 
nostru în eforturile de 
creștere a producției, 
stăptnirea și valorifica
rea superioară a tehnicii 
de vîrf eu care sintem 
dotați.

inelusiv la începutul anu
lui *84, ritmurile și perfor
manțele minei Uricani sînt 
determinate de frontalele 
de mare capacitate dotate 
cu complexe mecanizate, e- 
le însele realizări de vîrf 
ale tehnicii miniere mon
diale. Aceste două uzine 
subterane — abatajele de 
pe panourile 5 și 9 ale 
stratului' 17/18, echipate cu 
complexe —■ reprezintă a- 
de virate avanposturi atît 
ale tehnicii, cit și ale în
trecerii pentru mai mult 
cărbune, în cele două aba
taje — stăpînite de bri
găzile lui Petru Mandriș 
și Ilie Amorăriței — se ob
țin producții și randamen
te de vîrf. în abatajul bri
găzii lui Amorăriței, bu
năoară, productivitatea 
muncii a depășit în ianua
rie 17 tone/post, iar la 
Mandriș 15 tone/post. Tot 
secretul este că. în pofida 
complexității lor, în ciuda 
deranjamentelor tectonice, 
utilajele sînt bine stăpîni
te, ceea ce, ne explică ing. 
Emeric Kovacs, directorul 
tehnic al minei, înseamnă 
mai ales soluționarea din 
mers a complexelor pro
bleme tehnice pe care le
ridică abatajele. Astfel, In pentru întărirea Climatului 
zona primului complex de de ordine și disciplină.

Certitudinile se bazează pe fapte...
...iar faptele se nasc prin muncă dîrză, mate de mineri și specialiști oameni 

competentă și plină de dăruire. Am reți- care făuresc destinul dar mai ales faima 
nut această reflecție din opiniile expri- colectivului minier din Uricani.

Ilie Amorăriței, maistru 
mecanic, șef de brigadă: 
1983 a fost pentru briga
dă un an de eforturi deo
sebite pentru punerea în 
funcțiune a celui de-al doi
lea complex de mare capa
citate și adaptarea lui ce
rințelor de zăcămînt. în 
'84 vrem să culegem roa
dele acestor eforturi. Aba
tajul poate da mult iar 
brigada e pusă pe fapte 
mari. ■ Totul e să funcțio
neze fluxul de transport 

La sectoral IIB al minei Uricani se verifică co- 
menzil» ți medul de funcționare a modernei com
bine cu care «te echipat abatajul brigăzii conduse 
de maistre! Mie Amorăriței.

ces metoda de susținere 
combinată, ceea ce a condus 
la eliminarea avariilor de
terminate de deranjamen
tele tectonice. La celălalt 
complex de mare înălțime 
s-a rezolvat, tot prin efor
turile conjugate ale mine
rilor , și ale specialiștilor, 
adaptarea secțiilor la încli
narea de peste 25 de grade 
ale frontului.

Prin darea în funcțiune 
a noi abataje echipate cu 
complexe mecanizate pî- 
nă la sfîrșitul anului pon
derea producției extrasă 
mecanizat va ajunge de la 
42 la sută — în prezent, 
la peste 70 la sută. Viitoa
rele capacități moderne 
sînt pregătite de brigăzi 
de elită cum sînt cele ale 
lui Petru Vreme, Dumitru 
Bornoiu, Gheorghe Olaru, 
Andrea Nagy, Eugen Tălin 
și Simion Budescu. Con
comitent se acționează pen
tru extinderea micii meca
nizări — se află în mon
tare al doilea monorai 
pentru deservirea noilor a- 
bataje și' se stăruie cu 
consecvență pentru perfec
ționarea pregătirii profe
sionale a oamenilor minei, 

care ne mai dă mult de 
WFCȘU -

Nicolae Lică, maistru 
mecanic, locțiitorul șefului 
brigăzii Iui Petru Mandriș: 
Demarajul bun, plusul de 
aproape 2 500 de tone, de 
la începutul anului e o 
garanție că vom avea un 
an bogat în roade.

Ștefan Baciu, miner șef 
de brigadă: Sectorul III 
a ieșit pe locul II în între
cerea pe '83. Anul acesta 
vrem să fim fruntașii mi
nei. La succesul sectorului, 
brigada mea va contribui 
eu cri puțin 3000 tone ex
trase în plus.

Simion Budescu, miner 
șef de brigadă: Sîntem o 
brigadă de pregătiri și des
chidem panoul 5, un fron
tal cu mare pondere în 

Climatul de securitate —' determinant 
pentru rodnicia eforturilor colective

înfăptuirea exemplară a 
planului și a angajamen
telor de întrecere pe 1984 
necesită cu prisosință în
tărirea gradului de secu
ritate a minei, desfășura
rea în condiții optime a 
întregului proces produc
tiv. In acest scop, în 1984 
se vor cheltui perțțru pro
tecția muncii peste 5 mi
lioane lei, mina noastră 
va fi dotată cu noi mij
loace de mică mecanizare 
și de tehnica securității 
care vor determina redu
cerea efortului fizic și în
lăturarea riscurilor. Tot
odată acționăm cu consec
vență pe multiple planuri 
în vederea creșterii gradu
lui de securitate în cadrul 
minei. Stăruim îndeosebi 
în următoarele direcții:

Oameuii,
Tehnica nouă are un 

cuvînt tot mai însemnat 
în sporirea producției și 
productivității muncii 
la mina Uricani»

producția sectorului III, 
după care vom pregăti pa
noul 7. Vrem să încheiem 
anul cu cel puțin 70 ml 
lucrări miniere peste plan.

Ing. NicolM Vein-Maier, 
director tehnic mecanic: 
Folosirea la parametri su
periori a dotării tehnice ne 
cere cu stăruință îmbună
tățirea întreținerii utilaje
lor, intensificarea acțiunii 
celor 3 R. Prin organizarea 
echipei service și dotarea 
ei cu un atelier special am 
reușit să asigurăm o mai 
mare promptitudine inter
vențiilor și confecționării 
pieselor de schimb. Ne 
preocupă perfecționarea 
personalului — dovadă că 
peste 460 de oameni sînt 
cuprinși în cursuri de per
fecționare, profesională.

continuarea instruirii și 
reinstruirii pe meserii a 
întregului personal munci
tor și efectuarea cu exi
gență sporită a controale
lor și' autocontroalelor în
tre sectoare pentru a pre
veni accideptele de orice 
natură și a îmbolnăvirilor 
profesionale; verificarea 
cunoștințelor profesionale 
la (muncitori, tehnicieni, 
ingineri, maiștri, artificieri) 
tot personalul, în lumina 
obligațiilor, și a sarcinilor 
reieșite din N.P.M. — I.M. 
ed. 1981 și a instrucțiunilor 
anexă, care vor intra în 
vigoare de la 1 aprilie a.c., 
urmărind folosirea intensi
vă în acest scop a apara
turii din dotarea cabinetu
lui de protecție a muncii s 
prin prezentarea a noi fil-

ritmurile minei
Cerințele deosebite de cea, Iosif Biro, loan “ 

cărbune cocsificabil pe ca- tea, loan Ciminga, Bem' 
re le reclamă dezvoltarea ~ 
economiei naționale ridică 
exigențe calitative multi
ple ta fața colectivului. In 
trimestrul IV, productivita
tea muncii în abatajele 
frontale ale minei va a- 
junge la 15—18 tone/post 
față de media de aproape 
10 tone/post cît se reali
zează în prezent. în acest 
scop, perfecționarea pro
fesională a oamenilor, ex
tinderea micii mecanizări 
vor avea un cuvînt hotărî- 
tor în creșterea gradului 
de folosire intensivă a uti
lajelor moderne din dota
re. De asemenea, un cu
vînt hotărîtor va avea va
lorificarea experienței bri
găzilor fruntașe — ca cele 
conduse de Petru Mandriș, 
Ilie Amorăriței, loan Ni
colae, Laurențiu Kelemen, 
Traian Pop, Victor Mezam- 
brovsehi și multe altele — 
precum și a competenței 
cadrelor tehnice ale minei 
din rîndul cărora s-au de
tașat prin contribuțiile a- 
duse la soluționarea pro
blemelor ardente ale pro
ducției DorirMihăilă, loan 
Dănilă, Ioan Mogos, Ion Jo-

me din cele 5 seturi ce 
le-am primit de curînd de 
la C.M.V.J. ■

Vom asigura, pe locuri 
de muncă și schimburi, 
personalul de supraveghere 
și control competent, în 
vederea luării tuturor mă
surilor de protecție a mun
cit Vom asigura prelu
crarea, prin toate mijloace
le a actelor de indiscipli
nă, a abaterilor de la nor
mele de protecția muncii, 
indicînd vinovății, abate
rile de la norme și mă
surile disciplinare luate. O 
deosebită atenție acordăm 
însușirii temeinice a re
glementărilor din N.P.M. — 
ediția recentă. In acest 
scop,zincă de la începutul 
acestei luni s-a distribuit 
N.P.M. la toți inginerii,

hotărăsc
- - 4

j

Rad, Marin Neaoșă. ;
Imperativele puse de ewi 

conomia naționali privesw! 
însă nu doar anul ta curs,«( 
ci și ritmurile de perspec
tivă. In anii viitori, pro-j 
ducția minei- Va- înregistra i 
noi salturi, solicitînd noi 
capacități, noi fronturi dea 
cărbune. în acest scop se^ 
execută de brigada lui Aterf 
drei Tăkes magistrala ori&* 
zontului 400 din care se- 
vor deschide abatajele din 
zona estică a tâmpului 
nier. Pentru extinderea 
spre vest se execută am-1 
ple lucrări miniere de că
tre brigăzile lui Gheorghe 
Cercel și Viorel Nister, iar 
brigada lui Doboș lanoș e- 
xecută săparea puțului 7 
Sterminos, care trebuie ați 
atingă în acest an orizon- 1 
tul de bază — 300.

...Oameni și ritmuri, db- i 
■ recții de acțiune spre co

tele superioare ale extrac
ției, ale vredniciei mine
rești. . '

Pagină realizată de 
Ioan DUBEK 

Foto : Șt. NEMECSEH

tehnicienii, maiștrii, mi
nerii șefi de brigadă și 
șefi de echipă electrolăcă- 
tuși, precum și instrucțiu
nile anexă la aceste nor
me, iar de la I aprilie 1984 *
vă începe examinarea în
tregului efectiv pe genuri 
de meserii și pregătiri pro
fesionalei

Vom acționa prin toate 
mijloacele pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, a răs
punderii tuturor cadrelor 
față de respectarea ce
rințelor de protecție a 
muncii, astfel încât să ne, 
realizăm sarcinile în mod 
exemplar, în condiții de 
securitate deplină.

Ing, Grigore PUPĂZA» 
șeful compartimentului de 

protecție a muncii
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Schimb de mesaje Intre 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și regele Spaniei

în lu/hc
Cuvîntarea primului secretar

MADRID 21 (Agerpres). re poporului spaniol prie- 
Regtfle Spaniei, Juan Car- 
!os, l-a primit marți pe, 
ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, Ștefan J. " 
care efectuează o vizită o- 
ficială în Spania, la in
vitația ministrului spaniol 
al afacerilor externe, Fer
nando Moran.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
cialiste România, și a to
varășei Elena 
ministrul român 
mis regelui Juan 
reginei Sofia un 
saj de prietenie 
mai bune urări de sănăta
te și fericire, de bunăsta-

ten.
Regele Spaniei a expri

mat vii mulțumiri și a ru- 
_ gât să se transmită pre- 
Andi'ei, ședintelui Republicii Socia

liste România si tovarășei 
Elena Ceaușescu un cor
dial salut și cele mai bu
ne urări de sănătate și fe- 

- ricire, de prosperitate po
porului român. Evocînd cu 
plăcere convorbirile la ni
vel înalt care au avut loc 
cu prilejul vizitei .șefului 
statului român în Spania, 
în 1979, regele Juan Carlos 
a exprimat dorința de a 
da curs invitației președin
telui Nicolae Ceaușescu de 
a vizita România, 
timpul acestui an.

Ceaușescu. 
a trans- 
Carlos și 
cald me- 
și cele

în

VARȘOVIA 21 (Ager- 
pres). Luînd cuvîntul la 
.plenara C.C. al P.M.U.P., 
ÂVojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P,, 
a subliniat importanța a- 
propiatei Conferințe a 
partidului, care trebuie să 
analizeze temeinic stadiul 
îndeplinirii programului ce
lui de-al IX-lea Congres, a 
liniei îndreptate spre în
noirea socialistă. Această a- 
naliză va deschide o etapă- 
nouă în procesul înfăptui
rii programului, va prile
jui noi inițiative și o ac
tivitate mai eficientă, a re- 

* levat vorbitorul, adăugind 
că la conferință eforturile 
trebuie concentrate asupra 
studierii posibilităților ne-

folosite încă, asupra ela
borării metodelor și moda
lităților de a înfăptui mai 
eficient Obiectivele pre
văzute de Congresul al 
IX-lea.

în legătură cu apropia
tele alegeri în consiliile 
populare, vorbitorul a spus: 
Noi vedem în alegeri o 
etapă deosebit de impor
tantă a normalizării politi
ce, sociale și psihologice. 
Dorim ca aceasta să cons
tituie un păs uriaș pe calea 
spre înțelegere, o înțelege
re concretă, întemeiată pe 
o motivație patriotică, pe 
principiile socialiste și pe 
îpnoîrea socialistă.

Fotbal, divizia A

Marți s-au disputat me- — Sportul ■ studențesc 
ciurile etapei a 19-a a 0—0.
campionatului diviziei A fi
la fotbal. Iată rezultatele Pitești: F.C. Argeș —, 
înregistrate și autorii go-‘Chimia Rm. Vîlcea 3—1 
lurilor: (3—0). Autorii golurilor:

Badea, Moiceanu șl Ro- 
București: Dinamo — mani respectiv, Verigea- 
............ Iași 4—1 

fost
(2),

res-

Politehnicâ Iași 
(1—1). Golurile au 
marcate de Dragnea 
Movilă și Stănescu, 
pectiv, Paveliuc.

București : Rapid 
Petrolul Ploiești 
(0—0). Unicul gol al 
tidei a fost înscris 
Manea.

nu.

Reformă

Știri din țările socialiste
agrara

Baia Mare: F.C,
Mare
Craiova (1—0 (0—0). Punc
tul victoriei gazdelor a 
fost realizat de Arezanov.

Tîrgoviste : C.S. Tîrgo- 
viște F.C. Olt 6-r-l 
(0—1). Oaspeții au obținut 
victoria prin punctul mar- 

—-. cat de Radu II,
Ț—0': : , - . -
par- Hunedoara: Corvinul — 

de F.C. Bihor Oradea 1—0 
: (1-—0). Golul a fost înscris
■ v de Gabor. _

Baia :
Universitatea Bacău : S.C. Bacău — 

Jiul Petroșani 2—0 (0—0). 
Au marcat Șoiman și Șo- 
șu. ;

■ MOSCOVA. Doi ti
neri cercetători din Kiev 
au realizat un computer 
cu totul original, destinat 
proiectanț’lor de locuințe 
sau obiective- industriale. 
Pe un ecran, specialiștii pot . 
vedea viitoarea construc
ție din toate unghiurile.

Dacă noua construcție 
distonează cu altele din 
zona respectivă, sau dacă 
amplasarea ei implică u- 
nele riscuri pentru activi
tățile ce se desfășoară în 
alte obiective computerul 
avertizează asupra acestui

• luent ? : ; \
■ BELGRAD. în cadrul 

complexului energetic și

■ SOFIA. La Combina
tul de antibiotice din ora
șul bulgar Razgrad a fost 
pus în funcțiune un sistem 
de microprocesoare pentru 

. ____ ____ r_____ __  conducerea biosintezei la
210 MW, la fel ca celelal- producția de diferite pre- 
te trei unități energetice 
construite sau aflate în 
curs de construcție în a- 
ceeași zonă. Cele patru 
termocentrale din R.S. Ma
cedonia vor produce a- 
nual 4,4 miliarde kWh.

minier Bitola din Iugosla
via Urmează să fie cons
truită termocentrala „Bi
tola 4“. Obiectivul va in
tra în funcțiune în 1990 
și va avea o capacitate de

parate. Noul sistem —«in
formează agenția B.T.A.
— asigură coordonarea a 
peste 50 de procese tehno
logice, fără a mai fi ne
cesară intervenția opera? 
torului»

Seceta și problemele alimentare

în Nicaragua Galați: Dunărea C.S.U.
Tg. Mureș: A.S.A., Tgi 

Mureș — Steaua 0—0.

Șomajul 
în lumea 

capitalului
LONDRA 21 (Agerpres). 

Industria carboniferă bri
tanică este una dintre ra
murile cele mai afectate 
de criza economică, pe 
ansamblul țării. Numai în 
ultimul an, au fost în
chise 20 de mine, fiind 
concediați 18 000 mineri, 
ceea ce a contribuit la 
sporirea numărului șome- 
rilor, ce depășește, în pre
zent, nivelul de trei mi
lioane. Potriv t revistei 
britanice „Observer", în 
viitoarele luni se vor în
chide încă 30 de mine, al
ta 30 000 persoane urmînd 
să rămînă fără un loc de 
muncă.

continent ar putea deveni 
un vast pustiu dacă nu se 
adoptă măsuri eficiente îm
potriva înaintării zonelor 
de deșert. Vorbitorul a a- 
preciat că toate eforturile 

mentare ale unui mare întreprinse pînă acum nu 
reprezintă altceva decît pa
leative ș| nu soluții ferine 
și efective, pe termen 
lung, pentru eliminarea a- 
menințării existente.

ADDIS ABEBA 21 (Ager
pres). Luînd cuvîntul In 
cadrul reuniunii interna
ționale de la Addis Abe
ba, avînd drept temă se
ceta și problemele ali-

număr de state africane, 
Abebayo Adedeji, secretar 
executiv al. Comisiei Eco- . 
nomice a O.N.U. pem.ru A- 
fricâ, a avertizat că acest'

MANAGUA 21 (Ager
pres). Ministrul dezvoltării 
agrozootehnice și reformei 
agrare din Nicaragua, Jai
me Wheelock, a anunțat că 
în ' cursul lunii februarie 
a.c. vor fi împărțite țăra
nilor din diferite regiuni 
ale țării titluri de pro
prietate însumînd o supra
față totală de 85 413 hec
tare, informează agenția de 
presă A.N.N

Declarația lui Jaime 
Wheeloch a foșt făcută cu 
prilejul acordării primului 
act de proprietate pe anul 
1984, în localitatea Pala- 
caguina, din apropiere de 

; Managua. Programul pe a- 
• nul 1984 prevede împăr
țirea a 700 000 , manzanas 
(aproximativ. 500 000 de 
hectare) țăranilor hicara- 
guâni în cadrul reformei 
aigrare. . r:

C SAME N T.U Z: .
1. Dinamo s 19 11 6 2 38—17 28
2. Steaua 19 12 3 4 43—13 27
3. Univ. Craiova 19 11 2 6 30—16 24
4. Sportul studențesc 19 10 4 ' 5 28—18 24
5. F.C. Bihor 19 9 4 6 33—23 22
6. F.C. Argeș 19 10 2 7 26—19 22
7. Poli. Iași 19 7 8 4 21—19 22
8. S.C. Bacău 19 9 3 7 19—25 21
9. Jiul 19 8 4 7 16—22 20

10, F.C. pit 19 5 9 5 14—13 19
11. F.C. Baia Mare 19 7 4 8 20—32 18
12. Chimia Rm. VîldSa 19 6 5 8 21—29 17
13. Corvinul , , 19 6 4 9 24—25 16
14. Rapid 19 5 6 8 15H» 16
15. A.S.A. Tg. Mureș 19 6 4 9 17—23 16
16. Dunărea CJS.U. 19 2 7 10 9—21 11
17. C.S. Ttrgoviște 19 3 S 11 13—31 11
18. Petrolul Ploiești 19 2 4 13 13-34 8

ETAPA VIITOARE (Du- Univ. Craiova — A.S.A, 
minică, 26 februarie)5 ~ *
Steaua — F.C. Argeș; Du
nărea C.S.U. — Jiul; Spor
tul studențesc — F-.C. Bi
hor; F.C. Olt — F.C. Baia 
Mare; Corvinul— Rapid;

Tg. Mureș; Poli. Iași — 
S.G. Bacău; Chimia Rin. 
Vîlcea----C.S. Tlrgpviște;
Petrolul Ploiești — Dina
mo. -A ■i

PIERDUT DE... 155 DE
ANI

comandabile sînt legume
le, fructele și pastele făi
noase. Trebuie evitate cu 
deosebire alcoolul și fu
matul.

port al Direcției pompie
rilor. Documentul sublinia
ză că pe primul loc con-.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 21 (Agerpres). 
derațla sindicatelor 
Berlinul occidental a infor
mat că numărul șomerilor 
din acest oraș era, la sfîr- 
șitul anului trecut, de pes
te 82 000. Gifra reprezintă 
o creștere de 3,7 la sută 
față de totalul înregistrat 
in decembrie 1982.

A..,.;: '
BRUXELLES 21 (Ager

pres). în cea mai recentă 
prognoză a sa, elaborată din 
însărcinarea guvernului, 
Biroul de planificare bel
gian estimează că șomajul 
va crește vertiginos în 

țară. Astfel, se apreciază 
că, în viitorii patru ani 
armata șomerilor se 
mări cu peste 200 000
persoane, chiar și în con
dițiile unei creșteri econo
mice modeste — așa cum 
se așteaptă.

Potrivit datelor oficiale 
Ia sfîrșitul lunii ianuarie 
a acestui an, numărul șo- 
merilor din Belgia se ridi
că la 523 000.

Fe
din

va 
de

Jdanușcrisul unei lucrări 
compuse de Haydn în 1768 
— care era considerat pier
dut — a fost găsit de un 
fermier din Ulster în po
dul casei șale. „Mișsa sunt 
buona mixta malis" — . . „
cum și-a intitulat compozi- tinuă să se’ afle capitala 
torul austriac această pie- țării, Tokio, unde pompie- 
să — s-â pierdut în 1829 rii ^u fost nevbiți să in
și nu a fost niciodată in- tervină, în cursul anului
terpretată în public. Ma
nuscrisul urmează să fie 
vîndut în cadrul Unei lici
tații. Nu se știe cum a 
ajuns manuscrisul respec
tiv în podul casei fermie
rului irlandez.

trecut, de 
ori.

PENTRU
/

cursul anului 
peste 7 000 de

REDUCEREA
. RISCURILOR

ÎMBOLNĂVIRII DE
CANCER

„EVENIMENTE UNICE"
în Islanda s-au înregis

trat în ultimele două șăp- 
tămîni delicte care, în com
parație cu alte țări, nu sînt 
de o gravitate deosebită, dar 
care în această țară de 
regulă pașnică, par alar
mante. Poliția califică drept 
„evenimente unice" în is
toria Islandei ca un casier 
care se ducea cu mașina 
să-și predea banii să fie 

"" " " cu
ce.

FILME

55 611 ACCIDENTE

Portugalia se află în frun
tea staffsticilor vest-euro- 
pene privind accidentele 
rutiere, cu un total de 
55 611 accidente înregis
trate în 1983, soldate cu 
2 240 de morți și 41 763 de 
răniți — scrie „Diario de 
Noticias", citat de A.F.P. 
Ziarul precizează, citind 
surse ale jandarmeriei na
ționale, că 97 la sută din
tre accidente au drept cau
ză modul nedisciplinat 
a conduce al șoferilor.

INCENDII

de

în anul 1983, în Japonia 
au fost înregistrate a- 

proximativ 60 000 de in
cendii, în care și-au pier
dut viața 1 825 de persoa
ne, se arată întg-un ra-

victima unei tîlhării 
mînă Înarmată, după 
cu opt zile mai înainte, a- 
vusese loc primtfl furt ban
car în plină zi din istoria 
țării. Totalul sumei furate 
în ambele delicte este de 
74 000 dolari.

Societatea americană a 
cancerului a dat publicită
ții o serie de recomandări 
pentru reducerea riscurilor 
îmbolnăvirii de cancer. Po
trivit agenției Associated 
Press, instituția menționa
tă apreciază că riscurile de 
contractare a acestei ma
ladii pot fi atenuate prin- : 
tr-o dietă alimentară cons- te, situate, în majoritatea 
tînd, în principal, din re- ‘
ducerea grăsimilor și con
sumarea în cantități mai 
mari a alimentelor fibroa
se si cu un conținut mai 
mare de vitamine „G“ și 
„A“. între primele reco
mandări figurează evitarea 
obezității, apreciindu-se că 
riscurile de îmbolnăvire 
sporesc odată cu greutatea 
corpului, îndeosebi după 
depășirea nivelului de 40 
la sută peste normal. Se . ._ ___
susține că alimentele re- ne clorură de sodiu.

PESTE 2 000 DE LACURI
SARATE

Peste ’ 2 00 de lacuri săra-

lor, în provinciile Qinghai, 
Tibet, Xinjiang Uigură, e- 
xistă în R.P. Chineză. Bo
gate în'litiu și bor, pre
cum și în potasiu concen
trat, cesiu, uraniu, toriu, 
ele ocupă suprafețe în
tinse. Cel mai. mare lac 
este Qarhaxn, din Qinghai, 
cu o suprafață de 5 856 ki
lometri pătrați, unde s-ar 
găsi, după cum relatează 
agenția - China Nouă, o 
cantitate de 60 miliarde to-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Departe de Ti- 
perrary ; Unirea :. Călă
rețul fără cap ; Paringul: 
Lovind o pasăre de pra
dă.

PETRILA: Micuț'lord. 
LONEA : Rugina.
ANINOASA: Minorii.
VULCAN — Luceafărul: 

Marele șarpe.
LUPENI — Cultural: 

împușcat în spate.
URICANT: C ’

Maigret se înfurie.

15.20 Formații artistice în 
Festivalul național 
„Cîntarea Româ
niei".

15.30 Emisiune în limba 
maghiară, (p.c.)

16.30 închiderea progra-. 
mulul.

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

nomie.
20.30 Coruri celebre din 

opere, (color)
20,40 Forum politico-i

deologic. .
20,55 Film artistic : „Un 

caz rezolvat". Pre
mieră pe țară,

22,15 Telejurnal, (p.c.) 
— Sport.

Comisarul 22,30 închiderea pro-

| TV
I 15,00 Telex.' 
| 15,05 Civica.

Mica publicitate

gramului.

VIND „Dacia 1300“, ne
ridicată. Informații, Șt. O. 
Iosif, bloc 1 B, se. 5, eta
jul ÎI, ap. 64, Petroșani. 
(274)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Filip Du
mitru, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. O declar nulă. 
(270)

PIERDUT foaie matrico
lă eliberată de Școala ge
nerală nr. 5 Petroșani pe 
numele Burlacu Romeo. O 
declar nulă. (271)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) și car-

net de student pe numele 
Grițcan Virgil, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declar nule. (273)

PIERDUT diplomă cali
ficare gradul I, mașinist 
utilaje și instalații minie
re, penumeleVlădaiaMi- 
tuța,-eliberată de I.M. Pa- 
roșeni în anul 1978. O de
clar nulă. (275)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Rîn- 
daru Nicolae, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar.

- nulă. (275)

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚI Ai Petroșani, str. N. P.ăicescu — 2, telefoane 41662 (secretariat), 41663, 42464 (secții). TIPARULi Tipografia Petroșani, atr. N. Bălcescn 2

pem.ru

