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și recordurilor în producție
Cantități suplimentare 

de cărbune 
expediat cocseriilor

Continuînd seria suc- muncii din întreprin- 
ceselor obținute pe derile miniere ale 
frontul cărbunelui în 
această săptămînă, de
clarată a recordurilor 
în producție, colecti
vele de oameni ai

C.M.V.J. au extras și 
în ziua de 22 februarie 
cantități suplimentare 
de cărbune.

d Două dintre întreprinderile furnizoare de căr
bune cocsificabil, Uricani și Lupeni, au extras pes
te sarcini mai mult de 1300 tone. Producția 
mentară de cărbune pentru cocs. Obținută în

supli- 
luna 

februarie, a depășit la zi 3 000 tone, rezultat al-fb-
Ieșirii intensive și eficiente a mecanizării.

| In fruntea întrecerii socialiste, care se desfă
șoară Ia mina Uricani se află sectorul n A. Colectivul 
sectorului înregistrează o producție suplimentară de 
3 800 tone de cărbune. După cum na informează ing. 
Ion Pisc, ad junelui șefului de sector, cele mai bune 
brigăzi sînt cele conduse de Petru Mandriș (șefi de 
schimb Nîcolae Lică, Gheorghe Radeș și Aurel Ioniță), 
cu un plus de 2 300 tone și o depășire a productivi
tății muncii de 2 tone pe post și Ion Nîcolae (plus 
900 tone de cărbune, plus 2,5 tone pe post, șefi de 
schimb Marcu Bîgiu, Gheorghe Popovici și Ion Jianu). 
(B.M.) :
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Toată „lumea" s-a ținut de cuvînt!
Măsurile tehnico-organizatorice întreprinse la locul de muncă unde 

lucrează brigada condusă-de Constantin Iacob, de la sectorul I al I.M.
- Aninoasa, și-au arătat roadele. Dacă în luna ianuarie, brigada a înregis

trat un minus de 500 tone, după două decade din luna- februarie, s-au 
extras în plus 400 tone de cărbune.
Sîmbătă, 4 februarie, pu

blicam ancheta „Ce tre
buie făcut, se știe. Să se 
■țină toată lumea de cu
vînt !“, în cadrul căreia, 
interlocutorii noștri, bri
gadierul Constantin Iacob 

și ing. Mir
cea Petrescu, 
șșful sectoru

lui I de la
mina Aninoa
sa, își expri
mau franc, 

muncitorește,
cu responsabilitate, opiniile 
în legătură cu situația neeo- 
respunzătoare de la aceas
tă brigadă și se angajau 
să contribuie Ia remedie
rea acesteia. Printre alte
le, cea mai importantă pro
blemă era finalizarea stră
pungerii, în vederea creă
rii condițiilor pentru de- lucrare, care a contribuit la 
versarea în față, în sensul 
de avansare a frontului. 
De asemenea, s-â mai 
promis o aprovizionare mai 
bună, executarea de revi-

zii și reparații periodice și 
de calitate ale utilajelor, 
precum și îmbunătățirea 
stării disciplinare din bri
gadă. •

Ce s-a realizat din toate 
acestea ? A avut ecou

zionarea cu materiale. A- 
cum, susținerea preabata- > 
jului- nu se mai execută 
cu stive, eliminîndu-se 
pierderile de timp și mic- 
șorîndu-se volumul de lu
cru. Putem

i
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eficiență ancheta între
prinsă de ziarul nostru ? 
Răspunsul la aceste în
trebări ne-a fost oferit cu 
amabilitate de ing. Alice 
Tudor, de la compartimen
tul de normare al sectoru
lui.

— Cea mâi importantă

redresarea situației a fost, 
fără îndoială, străpungerea 
care a asigurat deversarea 
în față, care, implicit, a 
ușurat considerabil aprovi-

Schimbul condus de 
minerul Fierea Voicu, 
component al brigăzii 
condusă de Gavrilă Me- 
saroș, din cadrul secto
rului I de la miha Pa- 
roșeni, la un obișnuit 
dialog mineresc cu sing. 
Ion Mănăilă.
Foto : Cristian ȘTEFAN.
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DESCOPERTĂ
o confruntare cu rocile și cu timpul

un
brazi

Deși la Cimpu lui Neag 
iama e... atotprezentă, 
oamenii și mașinile lor 
conferă locurilor din in
cinta carierei ipostaza u- 
nui... anotimp fierbinte. 
In zona E, la extremita- tre ele, pe drumurile tă

iate în serpentine, auto
basculantele cară, in
tr-un du-te-vino continuu 
sterilul rezultat de la des
copertă. S-au tăiai și 
transportat la haldă de 
la începutul operațiunii 
descopertă în această za 
nd, care a coincis cu în
ceputul anului, peste 
50000 mc steril și pă-

i tea vestică a ctmpului mî- 
J nier, se desfășoară cu cea 
ț mai mare intensitate bătă

lia pentru descopertă, 
pentru punerea in valoa
re a unor noi rezerve de 
cărbune din care trebuie 
acoperită — deja în acest 
an — o treime din pro
ducția carierei.

In această zonă, pînă

nu demult virgină — 
deal acoperit de 
falnici, seculari — au apă
rut primele terase — vi
itoarele abataje „la zi“ 
ale microcarieret, iar în-

I
i
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mint, ne informează ing 
Radu Botez, șeful de ra
ion al zonei. E mult,' e 
puțin? Planul zilnic pre
vede 750—800 mc, dar se , 
realizeaă cite 1000—1100 ț 
mc. Realizările depind de ț 
starea drumurilor — vreo ’ 
2000 metri de drumuri în ) 
pantă, tăiate în serpen- : 
tină în coasta dealului, I 
far starea .drumurilor, l 
deși se pune mult preț • 
pe întreținerea lor, e de- I

Ioan DUBEK /

să afirmăm că 
nu mai sînt 
prob le me 
mari cu func
ționarea uti

lajelor. Dealt
fel, duminici
le sînt afec
tate unor 
lucrări 
reparații la

ample 
de revizii și 
complex și combină. Bri
gadierul mai ridica atunci 
problema pieselor de 
schimb. Situația s-a îmbu
nătățit, e adevărat sensi
bil. S-au adus piese de 
schimb pentru combină, 
dar aceasta, fiind deja du
pă o reparație capitală, ele 
se uzează destul de repe-

Mircea BUJORESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

14009 tone brichete peste plan
Aflăm de la tovarășa 

Lucia Mielea, din compar
timentul planificare al 
I.P.C.V.J. : pe anul în curs, 
colectivul care : înregistrea
ză cele mai bune rezulta
te în muncă este cel al 
Preparațieî Coroești. De 
la -începutul lunii februa
rie, preparatorii de la «Co
roești au realizat peste 
sarcinile planificate o can
titate de 8 500 tone briche
te. Această producție su
plimentară ridică cota rea
lizărilor peste plan, de la

începutul anului, la mai 
mult de 14 000 tone de bri
chete. De remarcat faptul 
că producția suplimentară 
este echivalentă cu reali
zările a peste 10 zile. în 
fruntea întrecerii socialis
te de la secția Coroești se 
află schimbul condus de 
maistrul loa , Postelnicu, 
din care fac parte munci
tori destoinici ca Anton 
Bureea, Emilian Bălan, 
Paulina Ciocazan și alții. 
(M.B.)
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în fiecare an, Zilele 
majoratului înscriu cite 
o nouă promoție în 
scurgerea nesfîrșită a 
generațiilor și fiecare 
promoție. Ia rîndul ei, 
contribuie la ridicarea 
edificiului noii societăți | 
românești, pornită pe 
drumul înnoirilor în 
toate compartimentele■ 
vieții sociale, politice, 
economice și culturale.

Promoția .tinsțfifci din 
liceul nostru, care îm
plinesc în acest an virs-

Zilele majoratului

ta majoratului, se cons
tituie ca o verigă în 
lanțul promoțiilor trecu
te și viitoare, apta să, 
răspundă imperativelor 
zilelor noastre. Liceal* 
nostru, prin cadrele di
dactice, conduse de or
ganizația de partid din 
școală, este hotărît să

: dea industriei miniere 
tinere cadre capabile, să 
răspundă cerințelor _e- 
conomiei naționale. Pre
gătirea teoretică și 
practică, la care se a- 
daugă pregătirea cultu
rii generale sînt menite 
a forma un tînăr com
plet, pe măsura timpu- 
lui ce-1 trăim» cu o înal
tă conștiință politică și 

■ profesională, la nivelul 
condițiilor - create de 
partid.
Prof. I. PĂDUREANU, 
Liceul industrial minier 

Petroșani
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Raid-anchetă în unități economice din orașul Vulcan

Pe drumul cel bun,
dar mai sînt hopuri de trecut

A economisi pe toate 
căile energia electrică 
este 6 obligație a fu- 
turor cetățenilor, in
diferent că se află la lo
cul de muncă sau în 
propriile gospodării. Nu- 1 
mai că, mai sînt unii ca
re nii-și îndeplinesc a- 
ceastă îndatorire, nu ac
ționează' pentru a reduce 
la minimul necesar con
sumul. Cu scopul de a 
surprinde aspecte (pozi
tive și negative) ale pro
blemei încadrării în con
sum sau de a economisi 
energia' electrică, am 
întreprins luni seara, 20 
februarie a.c„ un raîd- 
anchetă în unități eco
nomice din Vulcan, îm
preună cu electricianul 
Silvia Conduruță de fa 
secția Vulcan a I.R.E. 
Deva.

ÎNTREPRINDEREA de 
CONFECȚII
Gospodari de nota 10!
Prima unitate unde po

posim — întreprinderea de 
confecții. împreună .eu 
merceologul Marian Păun, 
constatăm cu plăcută sur- 

• prindere că în locurile un
de nu se lucrează, surse
le de iluminat sînt în to
talitate stinse; este asigu
rat doar iluminatul căilor 
de acces. Acolo unde se 
lucrează, consumul este 
dozat în funcție de nece
sar. Corpurile de iluminat, 
situate deasupra mașinilor,

sînt prevăzute cu întreru
pătoare separate. Simplu și 
eficient. Un mijloc impor
tant de a elimina risipa.
PREPARAȚIA COROEȘH
Se poate face mai mult
Intrăm la laboratorul 

central de control șl cer
cetări. Toate în regulă» 
dai-, sub una din mese, de
pistăm un radiator de 500 
wați. Ni se dovedește însă 
că se permite folosirea lui

Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 2-a|
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Obiective ce vor prîma în activitatea ■ 
cooperatorilor ..

îmbunătățirea calității serviciilor și 
diversificarea gamei sortimentale

ADUNĂRI GENERALE 
ALE 

REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII

Dezbaterile adunării ge
nerale a reprezentanților 
oamenilor muncii de da 
cooperativa „Straja" din 
Lupeni au relevat un bilanț 
de referință pentru activi? 
tatea bună pe card au de
pus-o, în anul 1983, co
operatorii din unitățile 
componente. Depășirile ob
ținute la valoarea produc
ției marfă (15 la sută), lă 
prrdlicpă glo
bală (10 la 

sută) la pro
ducția fizică 
(5 la sută), 
ta producția 
netă (18 ia

șută), la beneficii (36 
la sută), reducerea cheltuie
lilor la 1 000 lei producție 
marfă cu 19 lei și depăși
rea, concomitent, a pro
ductivității muncii cu 8 la 
sută, subliniază elocvent că 
anul 1983 a constituit pen
tru cooperatorii de la 
„Straja" un an rodnic. Re- 
iiefind succesul, darea de 
seamă prezentată de pre
ședintele cooperativei, 
Constantin Adămuț, a fă
cut sublinierea expresă că 
el „creează premise pentru 
a face din acest an o pe
rioadă și măi rodnică".

Anul 1984 pune în fața 
cooperației meșteșugărești 
din orașele Lupeni, Vul
can și Uricani, sarcini de 
mare complexitate și di
versitate. îndeplinirea lor 
— s-a arătat în adunare — 
impune valorificarea su
perioară a materiilor pri
me și a materialelor, creș
terea competitivității pro
duselor pe piață, creșterea 
calității tuturor produselor 

''și ă serviciilor oferite be
neficiarilor, educarea co
munistă a membrilor co

operatori pentru creșterea 
responsabilității în muncă, 
diversificarea gamei sorti
mentale, ridicarea nivelu
lui' profesional. Spre a- 
ceste direcții principale de 
acțiune au fost orientate 
și opiniile sănătoase, . o- 
biective, propunerile Unor 
cooperatori ca Maria Ma
nea, Constantin Bqlosin, 

Marin Flori- 
cel, Petrică 
Tolea, Cons
tantin Truș- 
chici, Ion Cu- 
cu, Aurora 
Schmaus și

Petru Abraham formu
late în cadrul dezbaterilor 
și Care au conturat ideea 
că mai este încă de lucru 

< pentru ca succesul să fie 
pe deplin asigurat în ac
tivitatea anului 1984. Se 
simte nevoia amplasării mai 
judicioase a unităților, es
te nevoie de o aprovizio
nare mai ritmică, trebuie 
manifestată mai multă soli
citudine față de clienți, se 
simte necesitatea asigură
rii unor capacități de 
transport ; trebuie acționat 
mult mai ferm pentru eli
minarea reclamățiilor și a 
abaterilor de la disciplină.

S-a desprins, din desfă
șurarea adunării, ideea că 
rezultatele obținute în 1983, 
maniera de intensă mobi
lizare în care s-a pornit 
la drum în acest an, mă
surile stabilite, constituie o 
garanție pentru îmbunătă
țirea calității serviciilor și 
diversificarea gamei sorti
mentale — obiective care 
să primeze în ■ activitatea 
pe care o va desfășura în 
anul 1984 cooperativa „Stra
ja" din Lupeni. ? -

Alexandru TATAR

(Urmare din pag. 1)

terminați de starea vre
mii. Dar, mai presus de 
țoale, ritmurile descopertei 
sînt determinate de oa
meni, de dîrzenia lor, de 
gradul lor de profesionali- 
tate în această confruntare 
Zilnică atît cu rocile cons
tituite din marnă și gre
sie, cînd nisipoasă, dnd ar- 
giloasă — dar și cu intem
periile iernii, cu gerul și 
ninsorile. Dar planul se 
depășește, ceea ce înseam
nă că din această confrun
tare cîștigători sînt tot oi-' 
menii. Ni se vorbește mat 
ales de miuerii-perforatori 
Alexandru Fănică, hm 
Năstase și Ștefan Chiriac 
din echipa lui Virgil Chi
riac. Ei perorează găurile 
pentru împușcare, iar du
pă ce dinamita și-a făcut 
datoria, tot ei rănguiesc 

roca zguduită de forța ex
ploziei. Coboară adică .cu 
funii, ca alpinișiii, pe taluz 
și dislocă lespezile de stin
gă desprinse de zguduitu- 
ra exploziilor. Derocarea, în

proporție de 60 la sută, se 
asigură prin perforare și 
pușcare, deci de perfora
tori și artificieri, iar 40 
la sută din derocare se 
realizează prin ruperea di
rectă cu ajutorul excava- ■ 
toarelor „Promex". Ni s-a 
vorbit și de iscusința ex
cavatori știlor Mihai Cor-

Descopertd
nescu și Mihai Moțco, pri
mii care au declanșat des- 
coperta în zonă, de buldo
zeristul Francisc Szatmari, 
tot un meseriaș de elită, 
policalificat, care asigură 

atît deservirea utilajelor dim 
microcarieră, cit și desco- 
perta anticipată. Și, desi
gur, reușitele n-ar fi posi
bile fără o altă echipă pre
zentă zi de zi la dati-’.e 
— la întreținerea drumuri
lor de acces pen'ru auto
basculante — drumarii lo-

nvț Todea, Feint Bordaș, 
Petru Vîjdea. Au de lucru 
mult, și vor avea și mat 
mult. Microcarlera E se va 
extinde pe o lungime de 
750 metri și pe o lățime de 
350 metri. în acest peri
metru se făuresc treptele 
de exploatare — „abataje
le de suprafață" care in 
curînd trebuie să dea căr
bune. „In curînd" însem- 
nînd după spusele șefului

■ de raion, ing. Radu Botez, 
luna aprilie, deci cu o lu
nă mai devreme de terme- 

rnul prevăzut. Devansul ar 
crește și mai mult dacă 
s-ar termina drumul de 
acces la hala microcarterei 
aflat la jumătate distanță 
față de actualul loc de 
haldare. Dar aceasta depin
de de constructorii de la 
l.C.M.M.

Dar, și pin a atunci, mi
nerii și mecanizatorii noii 
microcariere sînt la dato
rie, stăruind Zt de zi pen
tru apropierea datei cînd 
in zona E va începe ex
ploatarea cărbunelui coc- 
sificabil.

Generația 
1984

'Urmare din pag 0

în procesul formării tî- 
nărului comunist, orga
nizația .de partid, colec
tivul de cadre didactice 
au primit un real sprijin 
din parțea: organizației 
U.T.C. din școală, perma
nent preocupată, de or
ganizarea activității ti
nerilor. Practica în pro
ducție, orele de informa
re politică, învățămîntul 
politico-ideologic, orele 
de dirigenție, întîlnirile 
cu activiști de partid, cu 
■ x -
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Zi’ele majoratului 
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fruntași în producție au 
constituit, nu numai îh 
această șăptămînă, tot â- 
tîtea prilejuri de educa
ție a tinerei generații.

Cei care împlinesc vîrs- 
ta majoratului în acest 
an sînt pregătiți șl ho- 
tărîți să participe activ 
la dpera construirii noii 
societăți românești. Prin 
încadrarea lor în activi
tatea practică, rîndurile 
bravuJMi detașament al 
minerilor va spori, odată 
eu respectarea angaja
mentului în fața țării 
privind creșterea produc
ției de cărbune. Promo
ția anului 1984 va fi la 
înălțimea așteptărilor 
deoarece, ca și în cazul 
altor generații, vîrsta de 
18 ani este treapta vieții 
cînd judecata e limpede 
și drumul 'spre viață ales.

Felicităm din inimă pe*
toți cei ce împlinesc în 
acest an frumoasa vîrstă

Pe drumul cel bun, dar mai sînt hopuri de trecut
(Urmare din pag. 1)

(e drept, doar.., ^uneori") 
pe baza ordinului scris din 
2/5. 01. 1983, care arată: 
„Dacă în sala balanțelor 
temperatura este sub > 20 

i grade C, pentru bunul mers 
l al activității se va cupla 

o , sursă suplimentară de 
j încălzire". Deci, nici o pro

blemă.
Următorul punct al con- 

trolului nostru — centrala 
i telefonică. Batem la ușă și, 
! după o invitație, intrăm. 
| Timp suficient pentru ca 
| Maria Aliuș să scoată din 
! .priză radiatorul improvi-
! 1M- VUUCAN

zaț, de 1500 wați. „Am 
fiert doar un ceai^, — 
încearcă ea o scuză. Dar 
faptul rămîne fapt : se i- 
rosește energie...

La atelierul mecanic, în 
hala strungăriei, se văd 
urmele unei dozări raționa
le a consumului de ener
gie.' S-a dat curs concluzi
ilor din raidul anterior, au 
fost înlăturate deficiențele. 
Și, totuși, se poate mai 
mult; alături, în secția con
fecții metalice, cele două 
becuri cu incandescență, de 
500 wați fiecare, ar putea 
fi foarte bine suplinite de 
două tuburi de neon de 
40 sau 60 wați.

tămînă, arde — în conti
nuu— un tub de 80 wați 
pentru că... întrerupătorul 
este demontat, iar firele 
izolate. Sursa pentru fier
berea seringelor din dis
pensar este o improvizație 
și este singura sursă de 
S.S.H. VULCAN' . J

i Destul de aproape
La halele din strungărie 

un singur - întrerupător 
pentru două linii, a cîte 
trei becuri cu vapori de 
mercur permite o mani
festare a risipei. Atunci, 
mai ales, cînd la unele 
strunguri nu se lucrează.

căldură pentru ca asisten
ta de serviciu să nu ajun
gă la... spital, căci tempe
ratura era aproape identi
că cu... cea de; afară. Mo
tivul ? Nu se dă căldură 
pentru că se lucrează la 
conducte.

de cerințe, dar...
Cheltuindu-se niște bani 
pentru întrerupătoare se
parate, s-ar economisi e- 
nergie electrică.

în rest, dovezi clare 'că 
la S.S.H. cerința economi
sirii energiei electrice este 
înțeleasă ca sarcină priori
tară.

Raionul de încălță
minte pentru copii din 
c a d r u 1 complexului 
„Jiul" din Petroșani.
Foto : Șt. NEMECSEK

a majoratului amintindu- 
le că datoria lor față de 
popor și țară este dra
gostea, atașamentul și 
spiritul de dăruire pen
tru cauza nobilă a națiu
nii noastre socialiste.

Toată 99lumea*‘ 
s-a ținut de cuvîiit Z

(Urmare din pag. 1)

Un lanț al risipei....
intervenția noastră. Pe ho
lul de Ia etajul I nu avem 
încotro și din cele 6 tu
buri arzînde, stingem... do
uă. Restul, nu avem cum... 
Nici la cele 3—4 birouri 
încuiate, care lasă să se 
scurgă cîte o dîră de lu- 

pC11wu care mină’ nU aVem CUm in' 
cele 7 tuburi de neon de 40 terveni... La fișierul de la 
wați sînt stinse doar la dispensar, de peste o săp-

ca un mag
net de radiatorul de 500 
wați, care „dubla" calorife
rul fierbinte, paznica Ver- 
ginia Cu tea nu nu 
se deranjează să legitime
ze 
La 
un

pe nimeni. Nici pe noi. 
cantină nu.se află nici 
consumator (e ora

în urma raidului întreprins în orașul Vulcan, 
constatările sînt diferite. Nu s-ar- putea spune că 
am găsit dovezi de gravă încălcare a reglementărilor 
în vigoare pentru acest domeniu prioritar al eco
nomiei naționale. Dar, faptul că aspectele pozitive 
de la I.C. Vulcan, I.M. Paroșeni, S.S.H. Vulcan, Sta
ția C.F.R., unitățile comerciale și celelalte întreprin
deri nu se regăsesc : (în totalitate) și la mina Vulcan 
și preparația Coroești impune o analiză promptă din 
partea factorilor respectivi. Eliminarea aspectelor de 
risipă este o obligație a tuturor colectivelor de muncă, 
ele fiind datoare să facă totul pentru a determina o 
încadrare riguroasă în consumul de energie electrică.

de. Constantin Iacob mai 
reclama, atunci, problema 
efectivelor, a plasării, care, 
de multe ori, nu se res
pecta. începînd chiar de 
la data anchetei conducerea 
sectorului a luat măsuri as
pre împotriva celor care 
„uită" să mai vină la șut. 
Chiar astăzi (21 februarie 
—n.n.) s-a desfăcut con
tractul de muncă la 3 mun
citori din această brigadă 
care absentau nemotivat, 
nesocotind interesele co
lectivului.

Toate aceste măsuri, pre
cum și mai buna atmosfe
ră de lucru • din cadrul 
brigăzii, au condus la re
zultatele pe care le scon
tam. Din abatajul unde lu
crează brigada condusă de 
Constantin Iacob s-a extras,

în primele două decade, o 
producție suplimentară de 
400 tone de cărbune, pe 
baza depășirii productivi
tății muncii cu 700 kg 
pe post. Dacă în luna ia
nuarie formația a obținut 
prodițctivități în jur de 
6—7 tone pe post, în luna 
februarie ștacheta realiză
rilor s-a ridicat? la peste 
10 tone pe post.

Așadar,'- se poate. „Să se 
țină toată lumea de cu- 
vînt!", era titlul nostru din 
4 februarie. Și toată lumea 
s-a ținut de cuvînt, ceea 
ce înseamnă că la sectorul 
I al minei Aninoasa există 
un climat de muncă res- 

-ponsabil, un colectiv de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni bup, hotărît să răs
pundă prin fapte mobiliza
toarelor sarcini ce-i revin.

•1
1

ti a in contul organizației 
■'U.T.C."

H LA MINA ANI NO AS A, 
pentru creșterea gradului 
de pregătire profesională, în 
vederea mai bunei organi
zări a producției, a luat 
ființă un curs de policali
ficare pentru mineri-artifi-

a fost mutat în- urma de
molărilor efectuate în cen
trul vechi, dispune în Vul
can de un spațiu corespun
zător pe bulevardul* Vic
toriei, lingă cinematogra
ful „Luceafărul". Aflăm că 
vînzările se mențin la ni
velul realizărilor din Pe
troșani, . dovadă a interesu
lui vulcănenilor față de 
produsele „Plafar".

- ■ TOT DIN VULCAN,
măsură mai mare la creș- La clubul muncitoresc a 
tșrea realizărilor din aba
taje.

■ MAGAZINUL „PLA
FAR", <” ~ '

K DOISPREZECE 
NERI de la preparația Lu
peni au preluat prin con
tract o lucrare în sprijinul 
producției, pentru scurtarea ciori. Cursul este Urmat de 
unei ,benzi transportoare la 18 muncitori, care prm do- 
secția sortare. Echipa de bîndirea celei de-a doua 
lăcătuși condusă de inimo- calificări vor contribui în 
sul Tiberiu Drotzingher s-a 
angajat să realizeze lu
crarea în afara orelor de 
program. Manopera va in-

luat ființă o nouă forma-- 
ție de artiști amatori. Este 
vorba despre formația de 

din Petroșani, care teatru scurt, care pregă

tește pentru debut o piesă , 
de Ion Băieșu.

■ PRIMĂRIA din Uri
cani organizează în aceste 
zile întîlniri cu țăranii ca
re au gospodării indiv:’- 
duale. Cu 'acest prilej sînt 
prelucrate prevederile Pro
gramului unic de creștere 
a producției agricole și 
sarcinile în profil teritorial 
la-culturi și contractări 
de animale. întîlnirile au 
loc în , Uricani, Valea de 
Brazi și Cîmpu lui Neag.

■ DUPĂ O ACTIVITA
TE neîntreruptă de 32 de 
ani la același sector, cunos-

eutul maistru minier prin
cipal loan Lăcătușu de la 
mina Lonea, va fi sărbăto
rit de colectiv cu prilejul 
pensionării. în cadrul sec
torului III, de care nu ș-a 
despărțit de la încadrare, 
loan Lăcătușu a contribuit 
cu deosebită pricepere la’ 
soluționarea problemelor 
tehnice ale producției, pre
cum și la întărirea colec
tivului prin grija manifes
tată în formarea mai mul
tor generații de mineri.

. ■ LA CINEMATOGRA
FUL „Parîngul", din Pe
troșani, are loc astăzi la

ora 17, o dezbatere pe 
tema afirmării femeilor în
viața social-politică și e- 
conomică. Participă, femei 
din cadrul I.P.S.R.U.E.E.M., 
I.U.M.P., C.C.S.M., între
prinderea de tricotaje și > 
alte unități. întâlnirea cu- 1 
prinde, în încheiere, vizio- I 
narea filmului românesc I 
„Orașul văzut de sus". |

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚĂ II
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INSTITUTUL DE MINE DIN PETROȘANI

— Apreciez atenția 
grija deosebită de care se 
bucură din partea condu
cerii de partid și de stat, 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activi
tatea ce se desfășoară în 
ramura minieră. în acest 
context institutul npstru, 
Facultatea de mine au cu
noscut o continuă dezvol
tare școlarizînd și pregă
tind în cei peste 35 de 
ani de existență mii de 
specialiști mineri și elec
tromecanici, crescînd an 
de an numărul de locuri 
pentru studenți. în pre
zent școlarizăm un număr ■ 
de 3 100 studenți în profi- 

• Iul mine pentru secțiile: 
- Mine —- ingineri zi și se

ral, cu durata de școla
rizare de 5 și, respectiv, 
6 ani. Exploatări la zi — 
ingineri zi și seral, cu a- 
ceeași durată de școlariza
re ; Mine și Exploatări la 
zi — subingineri, cursuri 
de zi și seral, cu durata 
de școlarizare ‘ de 3 și, 
respectiv, 4 ani : Topogra
fie minieră — subingineri 
cursuri de zi și seral cu 
durata de școlarizare de 
3 și, respectiv, 4 ani. Din 
cifra totală de școlarizare 
25 la sută din studenții. 
anului 1 pot fi fete. Pînă dențesc.
în anul III planurile de în prezent sînt. în pli

nă construcție noi spații 
de învățămînt și cercetare 
care vor fi date în folo
sință la începutul noului 
an de studiu 1984/1985 cît 
și un bloc de garsoniere 
pentru studenții familiști.

Condițiile deosebite de 
viață de care se bucură 
studenții facultății de mi
ne, toți studenții minieri 
sînt ilustrate și prin nu
mărul mare de burse a- 
cordate — în acest an pes
te 1 000 — uniforme gra
tuite, haine de protecție 
pe timpul practicii în pro
ducție. gratuitatea deplasă
rii la locurile de practică, 
gratuitatea biletelor de ta
bere pe timpul vacanței 
și a biletelor de odihnă. In 
fiecare an sînt organizate 
excursii de studii și do
cumentare, acestea făcînd 
parte din ansamblul for
melor de instruire, educă

învățămînt asigură stu
denților de la secția mine 
ingineri o pregătire co
mună. Incepînd cu anul 
IV.aceștia pot să se specia
lizeze printr-una din gru
pele opționale : exploatări 
miniere, topografie mi
niera prepararea substan
țelor minerale utile.

Concepută în această 
structură, facultatea de 
mine asigură pregătirea u- 
nor cadre tehnice cu stu-' 
dii superioare pentru ex
tragerea și prelucrarea în
tregii game de substanțe 
minerale utile, atît pentru 
exploatările subterane, cît 
și pentru exploatările prin 
cariere, fapt care situea
ză Facultatea de mine 
printre cele mai puterni
ce din țară cu un învăță
mînt eficient și dinamic, 
îmbinînd armonios cerința 
învățămînt — cercetare ■— 
producție, asigurînd eco
nomiei naționale cadre su
perioare cu o bogată pre
gătire științifică și profe
sională. ' :Ș'

Instrucția și educația.
activitatea practică a stu
denților este asigurată de 
un număr de 135 cadre 
didactice cu funcția de 
bază și de 120 cadre aso
ciate, recrutate dintre cei 
mai buni specialiști și con
ducători ai producției dm 
Valea Jiului. Ăvind cadre

de 
din

Pagină realizată, do
Teodor RUSU

Una dintre preocupările de bază în pregătirea 
și perfecționarea viitorilor specialiști din minerit 
este îmbinarea armonioasă a învățămîntului cu cer
cetarea și producția. în felul acesta, ei își lărgesc 
orizontul de cunoștințe tehnice 'reușind să intervină 
cu promptitudine' în caz de nevoie. în imagine, stu
denții de la Institutul de mine din Petroșani urmă
resc parametrii de funcționare a unei pompe 
înaltă presiune a unui complex mecanizat 
subteran.

didactice cu titluri știin
țifice, de doctor și doctor 
docent, facultatea de mine 
are drept de a acorda ti
tluri de doctor în soec ali- 
tățile : mine, metalurgia 
metalelor neferoase și pre
pararea minereurilor: 
topografie, geodezie'și fo- 
togrametrie. Practica pro
ductivă a studenților, sub 
supravegherea cadrelor di
dactice, se desfășoară în 
unitățile miniere din Va
lea Jiului și din tară. în 
activitatea profesională, de 
studiu, de cercetare ști
ințifică, în procesul ins-- 
tructiv-educativ, studenții

FACULTATEA DE 
MINE

noștri beneficiază de 15 
amfiteatre, 15 săli de șe- 
minarii, peste 60 labora
toare dotate cu mașini și 
aparatură modernă, de mi- 
nă-școală, 3 biblioteci cu 
peste 300 000 volume de 
cărți, periodice, publica
ții speciale, de 3 cantine 
și 6 cămine, cu peste 2 000 
de locuri, un modern com
plex sportiv și club șțu-

ție și destindere a tinere- tutui de mine din 'Petro
tului studios.

Absolvenții Facultății de 
mine — cursuri de zi •— 
sînt repartizați, pe baza 
rezultatelor valorice șco
lare obținute în toată pe
rioada de studiu și la sus
ținerea examenului 
stat, la întreprinderi 
țară aparținătoare minis
terelor: minelor, geologiei, 
energiei electrice, econo
miei forestiere și materia
lelor de construcții, trans
porturilor și telecomuni
cațiilor, la consiliile popu
lare, la șantiere de pros

pecțiuni geologice, cariere 
și exploatări miniere. Le
gea repartizării absolven
ților de învățămînt supe
rior dă posibilitatea celor 
care au obținut rezultate 
școlare foarte bune să be
neficieze de dublă reparti
zare, astfel ca. după un 
stagiu productiv de 2 ani, 
se pot încadra în institute

Congresului al XH-lea șiIn lumina hotărîrilor Congresului al XII-!ea și 
Conferinței Naționale ațe partidului, și în concordan
ță cu cerințele economiei naționale de materii prime 
și energetice, învățămîntului superior minier îi re
vin sarcini de mare răspundere. în principal este 
vorba de a pregăti specialiști capabili să valorifice 
complex resursele de materii prime, să accelereze in
troducerea în circuitul economic a zăcămintelor de 
cărbuni,- minereuri, șisturi bituminoase și nemetali
fere, să asigure elaborarea și aplicarea cu înaltă e- 
ficiență a unor soluții tehnologice moderne de ex
ploatare; transport și preparare a masei miniere.* 
Realizarea acestui deziderat este posibilă numai în 
condițiile asigurării unei pregătiri corespunzătoare a 
forței de muncă, a specaliștilor minieri care să con
ducă și să organizeze întregul flux de exploatare și 
valorificare eficientă. a bazei energetice a țării. în 
acest scop Institutului de mine dig Petroșani îi re
vine sarcina de mare răspundere de a„ pregăti spe- 

s cialiști pentru: industria minieră a țării. Pentru a 
cunoaște obiectivele și profilul institutului în pregă
tirea cadrelor cu studii superioare vă prezentăm cele 
două facultăți — Facultatea de mine și Facultatea 
de mașini și instalații miniere.

. La solicitarea redacției au avut amabilitatea să 
prezinte activitatea și profilul celor două facultăți, 
conf. univ. dr. ing. CORNEL HIRIAN, decanul Fa
cultății de mine și conf. univ. dr. ing. ALEXANDRU 
FLOREA, decanul Facultății de mașini și instalații 
miniere....'''' ’.

de învățămînt superior ca 
personal didactic și în ins
titute de cercetare.

O ultimă precizare : pen
tru pregătirea .viitorilor 
candidați la concursul de 
admitere, în cadrul Insti
tutului de mine sînt or
ganizate cursuri de pregă
tire, atît pentru cei care 
doresc să se înscrie la 
cursurile de zi cît și pen
tru cei'de la seral. Facul
tatea de mine care dispune 
în fiecare an de o cifră 
de școlarizare mare," în 
concordanță cu cerințele 
economiei naționale, vă 
așteaptă la concursul de 
admitere, vă dorește să 
fiți studenți și viitori spe
cialiști, pregătiți la Insti-

șani.

— La atenția de care se 
bucură învățămintul ro
mânesc, din partea condu
cătorului partidului ,.și sta
tului nostru și Facultatea 
de mașini și instalații mi
niere din Institutul de mi
ne din Petroșani, acordă . .
multă grijă formării spe- pregătirea se aprofundează 
cialiștilor care să conducă 
procesele tehnologice, ins-

talațiile și mașinile în per
manent proces de moderni
zare cu înaltă eficiență e- 
conomică. Facultatea de 
mașini și instalații- miniere 
pregătește specialiști la ni
vel de inginer în profil me
canic în specialitatea „Ma
șini și instalații miniere", 
cură de zi și seral, cu du
rată de școlarizare de 5 și 
respectiv 6 ani și subingi
neri seral, în profil electric, 
specialitatea „Electromeca
nică tehnologică", cu dura
ta de școlarizare de 4 ani. 
La concursul de admitere 
la facultatea noastră pot 
participă și fete,
. Prin planul de învăță

mînt și programele anali
tice se asigură studenților 
și absolvenților facultății o 
temeinică și complexă pre-

gătire teoretică, științifică și 
profesională, ei fiind capa
bili să răspundă problema
ticii mineritului în general, 
de mecanică și electrică, în 
special. • »

La cursurile de ingineri 
— zi, prin grupe opționale.

în trei direcții : construcții 
de utilaj minier ; acționări 
și automatizări pentru in
dustria minieră ; exploata
rea, întreținerea și repara
rea echipamentelor electro
mecanice miniere, atît pen
tru exploatări subterane, cît 
și pentru cariere. Atenție 
deosebită se acordă instrui-

FACULTATEA DE 
MAȘINI ȘI 

INSTALAȚII MINIERE

rii practice a studenților. 
Astfel în anul I practica 
productivă se desfășoară în 
cadrul atelierului de micro- 
producție al facultății, în 
anul II 4a unitățile miniere, 
iar în anul III la uzine. 
constructoare de utilaj mi
nier din Valea Jiului și din 
țară (Timișoara, Șatu-Mare, 
Baia-Mare). în anii IV și 
V studenții desfășoară prac
tică de cercetare-proiectare, 
participînd la rezolvarea u- 
nor teme cuprinse în pla
nurile celor două catedre 
ale facultății sau ale insti
tutelor de cercetare-proiec
tare, cu profil minier (Pe
troșani, Satu Mare, ClUj-

. Napoca, Deva, Timișoara, 
Craiova). O dovadă eloc- 
ventă a activității Institu
tului de mine, a facultății 
noastre, o constituie și con
tractele încheiate cu uni
tăți miniere și de 
re și care în anul 
prezintă o valoare 
8 000 000 lei.

Orele didactice,
cialitate și cu caracter a- 
plicativ se desfășoară (în 
afara laboratoarelor noas
tre bine dotate) pe platfor
ma noastră de mașini mi
niere, la întreprinderile mi
niere din Valea Jiului, la 
Rovinari și Motru, la uzi
ne constructoare de utilaje 
miniere și de preparare. -

Facultatea de mașini și

cerceta- 
1983 re
de peste

de spe-

instalații miniere dispune 
de un corp profesoral — 
peste 100 — cu normă de 
bază și asociați, specialiști 
din producție și cercetai'^ 
și care posedă o vastă ex
periență didactică și pro
ductivă, titluri științifice 
fapt ce i-a asigurat facul
tății dreptul de a acordă 
titlul de doctor în speciali
tatea : Mașini, instalații și 
electromecanică minieră,’ 
Mașini, aparate și acționări 
electrice ; Electroenergetică. 

Cadrele didactice cu nor
mă de bază ale Inst-'tiitului 
de mine, de la facultatea 
noastră, desfășoară perma
nent activitate de cercetare 
la care sînt antrenați și 
studenți și în colaborare cit 
specialiști din Valea Jiului, 
din industria extractivă, își 
aduc contribuția la solu
ționarea unor probleme ce 
privesc introducerea unor 
noi tehnologii de extracție, 
mecanizarea și automati
zarea proceselor de produc
ție în minele din Valea 
Jiului și din țară. De ase
menea, editează pentru stu- ' 
denți cursuri universitare 
la majoritatea disciplinelor 
și mulți sînt autori de vo
lume tipărite de dfiitura 
didactică și tehnică pe pro
bleme ale exploatării, pre
parării și transportului ma
sei miniere, de mecaniza
re, automatizare, mașini și 
instalații miniere. /

Ca și studenții de la Fa
cultatea de mine și cei de 
la Facultatea de mașini și 
instalații miniere beneficia
ză de cantine, cămine, club 
studențesc, bază sportivă, 
de burse, uniforme gratui
te, haine de protecție, gra
tuități de deplasare în prac
tică și în tabere studențești. 

Datorită pregătirii temei
nice și complexe a absol
venților Facultății de .ma
șini și instalații miniere, 
ei sînt solicitați la Reparti
zare la: unități miniere de 
producție și de cercetare ; 
uzine constructoare de uti
laje și echipamente elec
trice miniere; trusturi de 
construcții "miniere și hi
drotehnice; cariere pentru 
materiale de construcții: în
treprinderi de prospecțiuni , 
geologice, întreprinderi de 
reparare a utilajului mi
nier, institute de cerce

tări și proiectări. De ase
menea, un număr de' ab
solvenți sînt cuprinși și 
în acțiunile de cooperare 
internațională. Legea re- 

. partizării asigură și absol-, 
venților facultății noastre ; 
dreptul ca după stagiul de 
2 ani în producție Să se 
poată încadra în institu-

■ tele de învățămînt supe
rior și. de cercetare-pro
iectare;

Adresez candidaților la 
concursul de admitere — 
viitorilor studenți —■ in
vitația de a yrmări cursuri
le de pregătire organizate . 
în- institut, și-i asigur că 
sînt așteptați cu încrede
re. • Le dorim sincer să 
devină studenți ai facul
tății noastre.

k
.. I
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ACTUALIT/ITEA ÎN

Schimb de mesaje
Intre președintele României 

și președintele 
Republicii Populare Mozambic

MAPUTO 23 (Agerpres). chel a transmis, la rîndul 
Din partea tovarășului său, tovarășului Nicolae 
Nicolae Ceaușescu, pre- Ceaușescu cele mai cordia- 
ședintele Republicii Socia- , • le urări de fericire per

sonală, de noi succese pe 
calea dezvoltării multila
terale a României socialis-

RT ® SPORT ® SPORT ® 5P0RT^ SP0RX

Rezultatele meciurilor din optimile de finală 
ale „Cupei României" la

U

liste România, au fost 
transmise tovarășului Sa-

i mora Moises Machel, pre
ședintele Republicii Popu- te. 
lare Mozambic, un salut 
cordial și cele mai 
urări < 
fericire personală, iar po
porului mozambican urări 
de bunăstare și prosperi
tate.

Mulțumind călduros, to
varășul Samora Moises Ma-

Schimbul de mesaje a 
i bune avut loc cu prilejul pre-

de sănătate și zentăriî scrisorilor de a-
creditare de către tovară
șul Vasile'Mușat în cali
tate de ambasador al Re
publicii Socialiste Româ
nia în Republica Populară 
Mozambic.

Joi, pe terenuri neutre. 
S-au disputat „șapte me
ciuri din cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei Româ- 
niei“ Ia fotbal, competiție 
ce se desfășoară sub egida 
„Daciadei**. ; ,

Iată rezultatele tehnice 
și autorii golurilor : ,

Rm. Sărat: Petrolul_ Plo
iești — Dunărea 
Galați 1—0 (0—0). 
gol a fost marcat 
ținea.

Ploiești : Dinamo

C.S.U. 
Unicul 
de Ca-

Vizita delegației parlamentare 
Danemarca
san, președintele Marii A- 
dunări Naționale, a avut 
la Copenhaga, o întrevede
re cu Svend Jakobsen, pre
ședintele parlamentului, cu 
alți parlamentari danezi, 
cu lideri ai unor partide 
politice.

Ploiești: Dinamo — F.C. 
Olt 2—0 (2—0). Punctele 
au fost înscrise de 
nea și Augustin.

Albi lulia: F.C.
— U.T. Arad (2—1

Drag-

române în
COPENHAGA 23 (Ager- 

pres). în cadrul vizitei o- 
ficiale de prietenie pe ca
re o întreprinde în Dane
marca, la invitația Folke- 
tingului, delegația parla
mentară română, condusă 
de tovarășul Nicolae Gjp-

Intîlnirea consultativă a președinților 
grupurilor naționale din unele țări socialiste 

membre ale Uniunii Interparlamentare
HANOI 23 (Agerpres). în 

perioada 22—23 februarie 
a avut loc la Hanoi în- 
tilnirea consultativă a 
președinților grupurilor na
ționale din unele țări so
cialiste — membre ale U- 
niunii Interparlamentare. 
AU participat delegațiile 
din RP. Bulgaria, RJS. 
Cehoslovacă, RJ>43. Core
eană, Republica Cuba, R.D. 
Germană, RJ*. Mongolă,
R.P. Polonă, Republica So
cialistă România, UJrl.S.S., 
ILP. Ungară, R.S. Vietnam. , i

S-a efectuat un schimb cooperări» între po-
de păreri privind rezulta- poare.

tele celei de-a 70-a Confe
rințe a Uniunii Interparla
mentare (Seul — octombrie 
1983). Delegațiile partici
pante ău examinat, de ase
menea, acțiunile care ur
mează a fi întreprinse la 
cea de-a 71-ai Conferință a 
Uniunii Interparlamentare, 
care urmează să se desfă
șoare la Geneva, în aprilie 
1984, în vederea întăririi 
și intensificării activității 
Uniunii Interparlamentare 

. în direcția păcii, dezarrnă-

Expoziții de carte românească șl fotografii
român pentru unitate și 
independență națională**.

MADRID 23 (Agerpres). 
La Qentrul cultural „N. 
Salmeran**, din Madrid, 
s-au deschis, sub patrona
jul Ministerului Spaniol al 
Culturii și al Primăriei din 
capitala Spaniei, expoziția 
de fotografii „Momente din 
lupta poporului român

ATENA 23 (Agerpres). 
Iii sălile Camerei de co
merț șl-industrie din Salo
nic (Grecia) a fost prezen
tată o expoziție de carte 
românească, la loc de cins
te aflîndu-se operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu traduse în lim
ba greacă.

De asemenea, a avut loc pentru unitate și indepen- 
vernîsaiui exDozitîei docil- dentă națională**, precum vernisajul expoziției docu șj o expoziț5e repres,enta_ 
mentare de fotografii „Mo- tivă de cărți rGrnânești 
mente din lupta poporului cu tematică istorică.

Argeș 
(1—1). 

Au înscris : Toma și Moi- 
ceanu (din lovitură de la 
11 m), respectiv', Cigan.

Odorheiu] Secuiesc: A.S.A. 
Tg. Mureș — Viitorul 
Ghrorgheni 2—0 (0—0). Go
lurile au fost realizate de 
Gal 1 și Muntean.

Brăila: Steaua — S.C. 
Bacău 1—0 (după prelun
giri). Golul calificării e-. 
chipei bucureștene a fost 
marcat, în minutul 93, de 
Stoica. . .

Făg&raș : Corvinul Hu
nedoara — Jiul Petroșani 
2—1 (după prelungiri). Au
torii golurilor : Cojocaru și 
Petcu, respectiv, Dosan.

Pitești : Sportul studen
țesc — Chimia Rm. Vîl- 
cea 7—6 (după prelungiri 
și executarea loviturilor de 
la 11 m). După 9Q de mi
nute de joc și prelungiri, 
scorul a fost egal: 2—2. 
Au marcat: Coraș, Mihai

Marian, respectiv Roșea 
(din lovitură de la 11 m) 
și .Carabageac.

Pentru sferturile de fi
nală ale competiției s-au 
calificat. echipele Dinamo, 
Petrolul Ploiești, Corvinul 
HunecWara, Steaua, F.C. Ar
geș Pitești, A.S.A. Tg. Mu
reș-și Sportul studențesc.

La Timișoara, în meci 
restanță din „16**-imile de 
finală, echipa Universita
tea Craiova a întrecut cu 
2—1 (2—1) formația F.C. 
Bihor Oradea. Au marcat: 
Irimescu (din lovitură de 
la 11 m) și Cămătaru, res
pectiv Grosu- (din lovitură 
de la 11 m). In optimile de 
finală, Universitatea Cra
iova va întîlni formația 
Rapid. .

(Agerpres)
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Astăzi, start în competiția internațională de tenis
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C U P DAVIS

„Cwpa Paf în g" 
la schi fonf

în masivul Paring, pe 
pîr.tia de fond din împreju
rimile cabanei Rusu, du
minica trecută au avut loc 
întrecerile de schi din ca
drul tradiționalei compe
tiții „CUPA PARING**, or
ganizată de asociația spor
tivă „Parîngul** din Petro
șani. La întrecerile actua
lei ediții au participat pes
te (50 de concurenț i repre- 
zentînd asociațiile sportive: 
„Hidromin**, „Știința**, 
C.S.Ș., „Utilajul**, „Mine
rul* Vulcan, „Minerul** Lu
peni, precum și schiorii a- 
sociației sportive organiza
toare a competiției.

Iată cîștigătorii probelor: 
categoria pină la 30 ani 3 
km fete : Aurora Imllng 
(Știința). Șimina Asandei , 
(Preparația Corcești), N* 
ti lia Decor eseu .Știința)« 
b.'iețî.: îarcu Pop’.ii‘u Mi
nerul Vuietai), Nîc j’n» Sal 
ceanu (Minerul Vi.iar), 
Nicolae Ciurea (Preparația 
Corcești);.categoria oerte 
30 ani: Ion Magheru (Pa- 
rîngul) Zoltan Ușurelu (Mi
nerul Lupeni). (S. BALOI)

Astăzi, la Palatul spor- ceanu, Adrian Mareu 
turilor și culturii din Ca
pitală se desfășoară prime
le partide ale meciului 
dintre echipele României 
și S.U.A., cantînd pentru 
primul tur al competiției 
internaționale de tenis Cu
pa Davis (grupă mondia
lă, de elită).

Această a cincea întîl- 
‘ nlre dintre cele 2 formații 
suscită un iftțeres deose
bit, dată fiind valoarea 
tenismenilor ce vor evolua 
pe terenul de joc. Echipa

la ora 16,15 se dispută 
partidele Florin Segărcea
nu — Jimmy Connors și 

_ - -__ Ilie Năstase — John Mc
re în componență pe cam- Enroe. Sîmbătă are loc 
pionul mondial John Mc 
Enroe, Jimmy Connors, 
clasat al II-lea în ierarhia 
mondială, precum și pe 
Jimmy Arias și " Peter 
Flemming (căpitan nejucă-

și 
.Dumitru Hărădău (căpitan 
nejucător Alexe Bardan) în 
timp ce formația S.U.A. a-

tor Arthur Ashe).

*
La Sala polivalentă a 

hotelului București s-a des
fășurat, joi la amiază, tra-

României este alcătuită din gerea la sorți a meciuri- 
Ilie Năstase, Florin Segăr- lor. în prima zi, vineri, ^de

partida de dublu Segărcea- 
nu, Năstase — Mc Enroe, 
Flemming (la ora 17,00), 
iar duminică ordinea me
ciurilor este următoarea: 
Ilie Năstase ' — Jimmy 
Connors, Florin Segărceanu 
— John Me Enroe.

Arbitrul principal este 
Bob Howe (Australia), iar 
arbitrii neutri sîrit Bob 
Jenkins și David Mercer 
(Marea Britanie).

TELEX
ZURICH 23 (Agerpres). 

întrunit la Berna, Consi
liul executiv al Federa- ' 
ției internaționale de schi 
a stabilit ca ediția din 
1985 a campionatelor mon
diale pentru probele alpi
ne să se desfășoare între 
31 ianuarie și 10 februarie 
ia Bormio (Italia), iar cele 
rezervate probelor nordice 
să se dispute între 17 și 28 
ianuarie la Seefeld (Aus
tria).

în 1987, campionatele 
mondiale vor avea loc la 
Crans Montând* (Elveția) — 
probele alpine — șl O- 
berstdorf (R.F. Germania) 
— probele nordice.

i
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Departe de Ti- 
ptrrary; Unirea: Micul 
lord ; Parîngul: Lovind 
o pasăre de pradă.

LONEA: Cascadorul
Hooper.

ANINOASA: Comando 
pentru apa grea I-II.

VULCAN — Luceafă
rul: Răzbunarea haiduci
lor.

LUPENI — Cultural:

Yeti, omul zăpezilor.
URICÂNI: Pe malul 

stîng al Dunării albastre.
'■ - TV '

15,00 Viața culturală. 
15,20 La volan. 15,30 E- 
misiune în limba germa
nă. (p.c.) 16,00 Tenis:
România — S.U.A. Cupa 
Davis. 20,00 Telejurnal, 
(p.c.) 20,20 Actualitatea în 
economie. 20,35 Studioul 
șlagărelor. 20,50 Cadran 
mondial. 21,10 Film artis
tic „Mirajul" (c.) Pre
mieră pe țară. 22,05 Far
mecul operetei. 22,20 Te
lejurnal. (p.c.)

I 
II
I I
I
I
I
I 
I.

Mica publicitate
declar nul. (286)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 4391, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (287)

PIERDUT legitimație de 
seiviciu pe numele Cris- 
tea Silviu, eliberată de 
Preparația Coroești. O de
clar nulă. (290)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Konicska 
loan, eliberată de I.U.M 
Petroșani. O declar nulă 
(292): \ <

SCHIMB. apartament do
uă camere 8 Martie 10/11 
Petrila, cu similar Petro- 
șani-Nord. Informații 9—17 
la secția optica 61, strada 
N. Bălcescu. (272)

SCHIMB apartament cu 
două , camere în Carpați, 
încălzire sobe cu garsonie
ră. Carpați. telefon 43883 
(288)

PIERDUT carnet student 
pe numele Popăndeanu 
Mircea, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl

vzzzfZMW////zzzz/zz////z/zr/zz/z/zn«MWwmr/zxMcrMrzz^/z>imw'/*z^nMnrar^^

Duminică, 26 februarie Luni, 27 februarie

8,30 Teleșcoală: Să rezol- 20,00 Telejurnal, (parțial 
văm împreună. color)
Almanahul familiei. ‘ 20,20 Orizont tehnieo-știin- 
De strajă patriei.
Muzica pentru toți. 20,40

9,00
9,30

10,00
10,30 Viața .satului, (parțial 

color)' ..
11,45 Lumea copiilor.
12,35

21,15

18,00

18,40

19,00

Telefilmoteca de 
ghiozdan : Pinocchio: 
Ultimul episod. 
Album duminical, 
(parțial color)
Film serial: Viața 
lui Leonardo da 
Vinci. Ultimul episod, 
(color)
Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal. (parțial 
color)

19,20 Cin tarea României.
2(5,00 Telecinemateca : Po

vestea unei vieți. 
Premieră pe țară.

21,50 Telejurnal. Sport (par
țial color)

22,00 închiderea programu
lui.

31,30

22,00

tifle.
Film românesc în 

serial: Codin. Episo
dul 2. (color)
Practic, util, gospo
dărește.
jFezaur folcloric, (co
lor) '
Telejurnal. (parțial 
color) •'
închiderea programu
lui; ;

Marți, 28 februarie

20.35 Teatru TV: Sufletul 
fiecărui loc-

21.35 Revista literar-artis- 
tică TV.

21,55 Videoteca internațio
nală. (color)

'22,20 Telejurnal. (parțial 
color)

21,00 Film artistic : Ope
rațiunea. Premieră pe 
țară.

22,15 Telejurnal. Sport, 
(parțial color)

22,30 închiderea progra-
■ mUlUi. "

22,00 Discorama.
22,15 Telejurnal. (parțial 

color)
22,30 închiderea programu

lui.

Vineri, 2 martie

numuMienufmHaMjffrmmummmmun/HmHmimmn

PROGRAMUL Țy
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22,30 închiderea programu
lui.

Joi, 1 martie

15,00 Telex. ,
15,05 Politehnica TV.
15,30 Viața culturală.
15,50 La volan.
16,00

22,20 Telejurnal. (parțial, 
color) ,

22.30 închiderea programu
lui.
Simbătâ, 3 martie

13.30 Telex.
13,35 Coordonate marocane,
13,50

16,30

20,00

15,00 Telex.
15,05 Cărți și idei. • 
15,15 Clubul tineretului.
15.30 Amfiteatru studen

țesc.
15,50 Karirio. (color)
16,10 Agrozootehnia pe 

înțelesul tuturor.
16.30 Închiderea programu

lui.
< 20,00 Telejurnal, (parțial 

color) ,
20,20 Actualitatea în eco-

" nomie. ?<;, ./

Miercuri, 29 februarie

15,00 Telex.
*15,05 Universul femeilor.

15,30 Emisiune în limba 
maghiară, (parțial co-

■ lor) :
20,00 Telejurnal. (parțial 

color)
20,20 Actualitatea în econo

mie.
20,35 La poale de codru 

nins. Muzică populară.
20,45 Memoria documente- 

lOr. C;' : ::?•

15,30' Școli și tradiții.
15,45 Studioul tineretului.
16,30 închiderea programu

lui.
Telejurnal, (parțial 

color)
Actualitatea în eco
nomie.
Mărțișoare muzicale.
Agricultura sccialistă 
pe coordonatele dez
voltării.
Film serial: „Vintul
fierbinte". Episodul 4 21,30 Pagini din istoria

(color) teatrului românesc.

20,20

20,00

20,20

20,35
20,55

21,10

La sfîrșit de săptă- 
mînă. (parțial color) 

i împliniri și perspec
tive,'.?;;','

i Săptămîna politică.
! închiderea programu- 
;■ lui.'-f ; ■ ■■•■ ■ ;■
1 Telejurnal. Sport, 

(parțial color) 
Teleenciclopedia. 
Antologia umorului 

românesc.
Film serial: Jean 
Christophe. Episodul

5. (color)
Varietăți de... sezon l 
Telejurnal. Sport, 
(parțial color) 
Meridianele cîntecu- 

luj șl dansului, (co
lor)
Cîntec de primăvară, 
(color)

23,00 închiderea programu- 
lui.

16,55

17,15
17,30

Emisiune în limba
germană. - '
închiderea programu
lui.
Telejurnal. (parțial 

color) 
Actualitatea în eco
nomie.
Amintiri muzicale.
Cadran mondial : 
Concepția și conside
rentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu ‘ 
privind măsurile de
încredere și securita- 22,05 
te și pentru dezarma
re în Europa.

21,10 Magazin științific.
(color)

19,00

19,20
19,50

20,00

20.55
21.55

22,30
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