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întreprinderea minieră Livezeni
Coîectivul minei Livezeni a consti

tuit în acest prim trimestru al anului 
un exemplu pentru multe dintre între
prinderile miniere ale Văii Jiului, prin 
constanța, realizărilor și ritmicitatea de
pășirilor. Valorificînd cu înaltă compe
tență profesională și răspundere condi
țiile create, minerii Livezeniului au 
crescut, lună de lună producția extrasă 
suplimentar. In luna ianuarie au obținut 
un plus de 4160 tone de cărbune pe sea
ma depășirii productivității muncii pla
nificate: în abataje cu 2591*  kg pe post; 
în cărbune cu 1756 kg pe post și cu 245

kg pe post la nivelul întreprinderii. A- 
vînd aceeași temelie trainică și în luna 
februarie producția fizică planificată a 
fost depășită cu 5845 tone de cărbune.

în luna martie, la zi, plusul înregistrat 
este de aproape 5600 tone de cărbune, 
productivitatea, muncii fiind, de aseme
nea, depășită.

Acumulînd de la începutul anului un 
plus de 45 600 tone de cărbune, minerii 
Livczeniului raportează îndeplinirea pre
vederilor de plan stabilite pentru 
mestrtil I
men.

tri- 
eu nouă zile înainte de ter-

J

tanța realizărilor- și rit
micitatea depășirilor. Afir
mația este argumentată 
de plușurile lunare obți
nute: . în ianuarie —• 5560

Una dintre cele mai im
portante furnizoare de căr
bune cocslficabîl din Va
lea Jiului, mina Uricani 
și-a îndeplinit prevederi- 

, le de plan ale
■ trimestru al anului 1984. 

Plusul acumulat de la în
ceputul anului .se ridică la 
peste- 16Z00 tone de căr
bune pentru cocs.

Și pentru colectivul mi
nei Uricani, principalele 
caracteristici ale activită
ții de extracție' șînț: cons-

primului tone de cărbune coesiflea- 
bil; în februarie — 3421
tone, iar în martie, la zi, 
plus 7728 tone.. :

Q contribuție deosebită 
la obținerea acestui succes 
au avut-o formațiile care 
exploatează cele două 
complexe mecanizate 
mare înălțime.

Sectorul V al 1. M. Dîîja
Sectorul V de deschideri și pregătiri al I.M. Dîl

ja și-a realizat sarcinile de plan trimestriale, după 
cum ne-a informat ieri, sing. Ervin Carol Laszlo de 
la acest’ sector, in perioada de timp care a trecut 
din acest an, planul a fost, depășit cu peste 40 ml 
la lucrările de deschideri și cu 20 ml la lucrările 
de pregătiri. La realizarea sarcinilor de plan tri
mestriale cu o săptămînă mai repede, o contribuție 
deosebită și-au adus-o brigăzile conduse de Gheor- 
ghe Stoica și Alexandru Levay, care iși desfășoară 
activitatea în contrafront la săparea și betoharea ga

(Continuare în pag. a 2-a)

Ortaci ai minerului 
Francisc Kovacs din 
sectorul VI ai minei Pe- 
trila. în prezent com- 
ponenții acestei brigăzi 
fruntașe lucrează în a- 
vans față de sarcinile 
de plan, la săparea u- 
nui suitor în culcușul 
stratului V, orizontul 
plus 50 al minei.

in analiza minuțioasă, fă
cută de secretarul general 
al partidului la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 21—22 
martie a.e., asupra stadiu
lui îndeplinirii sarcinilor 
de plan, un loc prioritar 
l-au avut și de această da
tă problemele legate de 
realizarea programului e- 
nergetic și de materii pri
me. „Trebuie Să acționăm 
cu toată hotărîrea, a arătat 
tovarășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU, pentru re
alizarea producției de căr
bune, de minereuri, 
ducției de petrol și 
te celelalte materii 
pe acest an’*.  Din 
imperativ, formulat . 
za cunoașterii nemijloci
te a posibilităților indus
triei extractive și în lumi
na cerințelor economiei na
ționale, pentru colective
le din Valea Jiului reiese 
îndatorirea ' de mare răs
pundere de a ridica cota
realizărilor zilnice " '
incit partea de contribu
ție a municipiului nostru 
la asigurarea balanței de

a pro- 
la toa- 
prime 
acest 

pe ba-

astfel
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* 
$
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(
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*
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Foto: Șt. NEMECSEK.

In fa(a examenului zilnic al competentei i
promptitudine pentru re- l 
medierea oricărei defec-1 
țiuni. ’

—- Este echipa maistru- ’ 
lui principal Ion Șonco- i 
lioș, .cea mai... alertată J 

autobas- formație, ne spuse ing. I 
Eliodor Mihăileanu, șe- t 
ful brigăzii electrofhe- t 
cajiice. Părea ar fi o u- / 
nitate de cavalerie i 
front: Unde e o „fisură", i 
unde slăbește bătălia, ’a-} 
colo e datoare să se pre- ț 
zinte echipa service. 

Și cum ar putea fi alt
fel? Se rupe o șenilă, se

și responsabilității profesionale
Bătălia cărbunelui, la 

Cîmpu lui Neag, înseam
nă în primul rînd meca
nizare, adică, bătălia oa
menilor — cu mașinile 
lor —- pentru smulgerea 
cărbunelui din strînsoa- 
rea munților. Înseamnă 
adică, „opera" zecilor de 
mașini care taie, încar
că și transportă pămînt 
și steril, la descopertă, 
și cărbune, la exploata
rea propriu-zisă a zăcă- 
mîntului.

In carieră funcționea
ză 18 buldozere și 20
excavatoare - utilaje
de „primă linie" atît în
ofensiva descopertei'cit 
și în extragerea Cărbu
nelui. Excavatoarele ro-

mânești. — Promex — a- 
sigură în proporție de 
aproape jumătate dero
garea ă tot ce nu se fa
ce cu pușcare; tot ele 
încarcă în întregime ma
sa minieră în
culante. Buldozerele, ne
lipsite de pe nici o tera
să a carierei, iși au și ele 
rolul bine definit, asi- 
gurînd deplasarea masei 
miniere, amenajarea și 
menținerea drumurilor 
de acces. Dar, pentru ca 
toate aceste utilaje 6ă 
funcționeze în ritmul pe 
care-I reclamă produc
ția —-o echipă de 10 oa
meni — echipa service

■ a carierei stă de ve
ghe, mai bine zis inter
vine. și acționează cu

XC**  -***  tupe XZ 7d(l*C*,  5»e I
defectează o pompă de î

arde chiulasa u-

1
ulei, arde chiulasa .

«Ioan DUBEK
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materii prime și energeti
ce a țării să fie tot mai 
substanțială, pe măsura 
condițiilor create 
prinderilor miniere.

Din cuvîntarea secreta
rului general al partidu
lui se desprinde observa
ția cu privire la practica 
unor conducători care în
că nu au înțeles- să pună 
capăt justificărilor și să 
treacă cu hotărâre la mo
bilizarea și punerea în va
loare a întregului poten
țial productiv ăl colecti
velor. Este O observație pe 
deplin îndreptățită, aceas
tă practică fiind întîlnită 
și la unele întreprinderi 
miniere din municipiul 
nostru; în mod cu totul 
neavenit, unele cadre de 
conducere, mai cu seamă 
de Ia nivelul sectoarelor și 
brigăzilor productive, .re
curg la justificări în 
să treacă la acțiuni ___
crete, pentru învingerea 
unor dificultăți și asigu
rarea condițiilor de înde
plinire integrală a produc
ției planificate.

de a căuta și recurge Ia 
justificări nu a condus și 
nu poate conduce decît la 

între- rămîneri în urmă și revi
ne ca o primă îndatorire 
a organelor și organizați
ilor de partid să dovedeas
că fermitate în înlăturarea 
acestei practici, care dău
nează procesului de pro
ducție.

începutul acestui an a 
confirmat că la o seamă 
de întreprinderi miniere au 
fost luate din timp toate 
măsurile pentru ca acti
vitatea anului 1984 să se 
situeze la o nouă cotă 

■valorică. La minelie Live
zeni, Vulcan, Paroșeni, Pe- 
trila, Uricani, în multe 
sectoare de la celelalte 
întreprinderi se -obțin în 
mod constant depășiri ale 
producției fizice și pro
ductivității muncii. Dar, 
potențialul productiv al 
minelor Lupeni și Bărbă- 
teni, încă nu este valori
ficat Ia întreaga capac!»

loc
Coti-

Tendința (Continuare in pag. a 2*a)

CREȘTEREA SPORULUI 
NATURAL AL POPULAȚIEI 

obiectiv care sintetizează grija 
partidului pentru toți fiii țârii

în spiritul orientărilor cu
prinse în cuvîntarea tova
rășului Nieolae Ceaușescu» 
secretarul general al parti
dului, la Plenara Consi
liului Sanitar Știperior. In 
cadrul plenarelor comite
telor municipal, orășenești 
și comunale de partid, în 
adunări care au avut loe 
în întreprinderi și insti
tuții, participant! la dez
bateri au manifestat res
ponsabilitate pentru pre
zentul și viitorul națiunii 
noastre socialiste, pentrtt 
înfăptuirea politicii demo-

In procesul amplu și 
complex al dezvoltării e- 
conomice și sociale a pa
triei, al creșterii calității 
vieții și al sporirii gra
dului de civilizație și bu
năstare, partidul și statul 
nostru acordă o continuă 
atenție pentru sănătatea 
poporului, ceea ce demons- 
ti'ează preocuparea stator
nică fâță de om, valoarea 
supr&mâ a societății noas
tre socialiste. Esența pro
fund umanistă a politicii 
partidului și statului nos
tru a constituit substanța 
unor analize care s-au des
fășurat, în săptămînă Care 
a trecut, în Valea Jiului, (Continuare în pag. a 2-a)

LA Zl- Plantările de primăvară
■ In Petroșani, continuă 
pregătirile în vederea plan
tării de material dendro- 
logic. Sîmbătă, 40 de elevi 
de la Liceul industrial mi-*  

u- • nier și 60 de tineri munci- 
pe ț tori au săpat gropi pen

tru completarea plantări
lor pe peluzele bulevardu
lui Republicii, în zona de 
la patiseria „Mignon" pînă 
la podul peste pîrîul Ma- 
leia, și în cartierul Aero
port, porțiunea de la piața 
nouă la Sălătrue.

Dimineața frumoasă a
• zilei de duminică a fost 

dedicată acelorași pregă
tiri. In atenția lucrători
lor sectorului de gospodă-

și locativă 
Consiliului 

află 
ci-

rie comunală 
din cadrul 
popular municipal se 
zona din jurul noului
nematograf „Parîngul". 
Aici, precum și în alte

"V centra- 
au 
la 
de
40 
de 
în 

zona 
podul

puncte ale părții 
le a orașului, duminică 
lucrat 60 de elevi de 
Liceul economic și 
drept administrativ și 
de elevi de la Liceul 
matematică—fizică.

cartierul Aeroport, 
de la șosea, dintre 
peste pîrlul Sălătrtic și ci
nematograful „Unirea", 120 
de tineri muncitori au con
tinuat săparea gropilor.

In această săptămînă va

începe plantarfea arbori
lor ornamentali îff gropile, 
săpate. După cum ne-au 
informat tehnicienii Ion 
Șodolescu și Istvan Hodoș 
de la Consiliul popular 
municipal, săptămînă tre
cută au fost aduși de la 
pepinierele din județ și de
puși în păstrare la sera 
E.G.C.L. 400 saleîmi, 200 
sălcii, 200 malUs, 200 pru- 
nus și cîte 100 de tuia și 
pini.

Plantarea și curățenia, 
acțiunile de muncă patri
otică ale cetățenilor, ră- 
mîn în atenția edililor și 
în această săptămînă.

Toma ȚÂȚARCA
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r La I. M, Petrila
(Urmare din pag I)

Sala de apel 
mijloc de educație 

și culturalizare
în ansamblul forme

lor muncii politice folo
site de organele și orga
nizațiile de partid de la 
I.M. Petrila, un loc im
portant îl ocupă . propa
ganda vizuală.

în ‘sala de apel a mi
nei propaganda vizuală 
informează pe mineri cu 
obiectivele economice și 
sarcinile de plan ce tre
buie realizate pe brigăzi, 
popularizează fruntașii 
în producție. Sînt expuse 
panouri pe probleme de 
strictă actualitate cu che
mări privind 
productivității 
prin folosirea 
a timpului de lucru, a 
mașinilor și instalațiilor, 
economisirea energiei, 
recondițlonarea pieselor 
de schimb, recuperarea 
materialelor refolosibile, 
ridicarea calității cărbu
nelui. ... _____ _____ __

Urmare a muncii pline bic au prezentat melodii 
de abnegație a mineri
lor, a tuturor oamenilor

. muncii, de la începutul 
anului, I.M. Petrila a ob
ținut o producție supli
mentară de aproape 20 000 
de tone de cărbune. Gra
fice speciale redau de
pășirile obținute de ma
joritatea sectoarelor de 

. producție, evidențiindu- 
V. _______________

j

jI

i i

creșterea 
muncii 

integrală

se brigăzile conduse 
Alexe Constantin și 
rofte Ștefan de la secto
rul I, Grigore Aurel de 
Ia sectorul II, Ștefan Al
ba Și Vlad Anisiei. de la 
sectorul IV. ’

Potrivit 
de activități ăl 
lui de educație 
și cultură socialistă 
I.M. Petrila; în sala 
apel sînt prevăzute 
fiecare, 
cultural-artistice. Se pre
zintă programe de către 
formațiile de artiști a- 
matori ale clubului. Re
cent, un grup de artiști, 
amatori au prezentat în 
fața a peste 250 oameni 
ai muncii un interesant 
program artistic de mu
zică populară, ușoață și 
folk. Taraful clubului 
muncitoresc, condus de 
Ionel Coza și soliștii Ma
ria Cerna și Mihai Bo-

programului 
c'onsiliu- 
politică 

al 
de 
în 

vineri activități

tate. îndeosebi la minele 
Lupeni și Bărbăteni, uni
tăți furnizoare de cărbu
ne pentru cocs, trebuie in
tensificate preocupările 
Unui număr de factori 
pentru ca din fiecare aba
taj să fie extrase canti
tăți de cărbune la nivelul 
planului, ca fiecare bri
gadă șă realizeze integral 
producția preliminată.

Din cuvin tarea 'tovară
șului Nicolae Ceaușescu se 
desprind . . și alte, orientări 
de inestimabilă valoare, 
practic-aphcativă. „Se im
pune să acționăm cu mai 
multă hotărire. a arătat se
cretarul general al parti
dului, în vederea reduce
rii consumurilor energeti
ce, de combustibil, de 
carburanți, a < 
lor materiale în 
în cbnformrtate cu 
derilc p.ar-if i. cu

în valoare, pornind de la 
înțelegerea faptului că fie
care efort de economisire 
se răsfrînge pozitiv în bi
lanțul economico-financi- 
ar al întreprinderilor și, 
implicit, asupra nivelului 
cîștigurilor realizate 'de 
oamenii muncii, Șțrîns le
gată de acțiunea de eco
nomisire se află și cea de 
recuperare și refolosire a

și în condiții mult mai 
ieftine, numeroase repere 
din necesarul locurilor de 
muncă.
'Preocupări mai susținu

te sînt necesare și în ve
derea creșterii nivelului 
tehnic, calitativ al produc
ției, îmbunătățirii calită
ții produselor și îndepli
nirii obiectivelor din pro
gramele de creștere a pro-

pra nivelului productivi
tății muncii și calității 
produselor. Se știe că la 
întrerrinderile miniere 
Paroșeni, Lupenî, Uricani. 
cariera Cîmpu lui Neag 
sînt aplicate penalizări 
pentru neîncadrarea^ în 
indicatorii calitativi șl, in 
această situație, aportul 
propriu al cadrelor de spe
cialiștii pentru stabilirea 
unor măsuri eficiente care 
să conducă la reducerea

: ..

” ‘Ce

aplaudate de 
schimbului II, 
în sala de apel.

Sala de apel 
te și cenaclul literar „Ve
nus", condus de prof. Ioan 
Dan Bălan, care prezintă 
poezii din creațiile pro
prii dedicate minerilor 
fruntași în producție.

Vasile COCHECI

minerii 
prezenți

găzduieș-

consamuri- 
i general, 

preve- 
__ _ ... . . . .. norme-' 
Iede consun stabilite". Și 
în acest 'domeniu, unită
țile .miniere,, celelalte în
treprinderi dispun încă de 
rezerve ețire trebuie puse

Strungarul Elena Mo
rar, una dintre munci
toarele fruntașe de la 
I.U.M. Petroșani.

Foto : Șt. NEMECSEK

Creșterea sporului natural ai populației
(Urmare din pag. 1)

grafice și creșterea spo
rului natural al populației, 
ea o condiție esențială a 
menținerii sănătății fizice
51 morale a populației mu
nicipiului. In Valea Jiului, 
l-a remarcat Ia plenara 
Comitetului municipal de 
partid, se află 4 spitale Petroșani,

Mobilizare exemplară
duc tivi tații muncii și de 
mecanizare' și . automati
zare, corespunzător ce
rințelor revoluției tehnico- 
științifice. In acest sens, 
în cadrul plenarei s-a ară
tat că rezultatele din 1983 
nu sînt mulțumitoare, pro
gresele -obținute în crește
rea productivității muncii 
fiind încă sub posibilită- 

create în întreprin- 
Și prin această pris

mă. organizațiile de partid, 
conducerile colective din 
unitățile miniere sînt da
toare să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru a- 

colectivelor, a 
specialiști și 

la gă
sirea de noi soluții teh
nice, cu efect direct asu- Comunist Român.

unor materiale, piese de 
schimb și subansambluri, 
pe această cale puțind fi 
asigurat un important vo
lum. al necesarului din pla
nurile de aprovizionare 
tehnico-materială,,. 
țea acestei orienta 
reliefată acolo tinde 
ducerile întrcprinder 
creat baza tehnică 
ră reeonditibnării 
lor și . subansa 
prin intermediul 
sigură, în mod

care însumează 1855 de 
paturi, ze'ci de dispensare 
teritoriale și de întreprin
dere, creșe, grădinițe, și 
școli, în care se desfășoa
ră o continuă muncă a ca
drelor medico-sânitare jpen- 
țru ocrotirea stării de să
nătate. „Analiza făcută în 
lumina prevederilor recen
tei hotărîri adoptate la 
ședința Consiliului Sanitar 
Superior, relevă perfecți
onarea procesului instruc- 
tiv-educativ, dar și necesi
tatea îmbunătățirii asis
tenței medicale a femeii, 
spunea dft. Mihai Bănacu, 
directorul Spitalului muni
cipal din Petroșani. Dina
mica sporului natural al 
populației din Valea Jiu
lui, numărul încă mare al 
Întreruperilor de sarciriă 
în anul 1983, indică fap
tul că trebuie 
ferme pentru

luate măsuri
depistarea substanțial.

precoce a femeilpr gravi
de și supravegherea lor 
permanentă. Și pentru, că 
un mare număr de femei 
sînt încadrate în produc
ție, vom acorda o impor
tanță deosebită femeii mun
citoare". Relevînd perfec
ționarea asistenței sani
tare la LP.S.R.U.E.E.M.

întreprindere în
care 45 la sută din colec
tiv o formează femeile, 
Iuga Ghizela, președinta 
comisiei de femei, a scos 
în evidență valoarea mun
cii de educație sanitară și 
de întărire a familiei . în 
înfăptuirea politicii demo
grafice a partidului. Și la 
întreprinderea de trico
taje, remarca Elena Antal, 
85 la sută dintre oamenii 
muncii sînt femei cu o 
vîrstă medie de 26 ani. 
, Printr-o preocupare a- 
tentă de diversificare a 
activităților educative (cons
fătuiri, dezbateri cu viitoa
rele mame) de întărire a 
familiei și îngrijirea co
piilor, spuneau Voichița 
Micheș, Veturia Modoi, 
Petru Barb, Rodica Dijmă- 
rescu, Elena Suciu și alți 
oameni ai muncii, sporul 
natural al populației din 
Valea Jiului va spori

Însușindu-și pe deplin:’ 
Hotărîreea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R;, participanții la dez
baterile care.au avut loc în 
orașele și în întreprinde
rile din municipiu au a- 
doptat planuri corespun
zătoare de măsuri care să 
stimuleze sporul populați
ei în Valea Jiului, res
pectarea strictă a legisla
ției și reglementărilor în 
vigoare. „Numai avînd o 
familie sănătoasă, o feme
ie, dar și un bărbat sănă
tos, vom avea și copii să
nătoși" sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Deci 
numai acordînd atenția 
necesară îngrijirii copi
ilor încă în perioada di
nainte de naștere, s-a re
levat în timpul lucrărilor 
analizei din Petroșani, vom 
avea copii sănătoși, un 
tineret sănătos, o populație 
sănătoasă. în cadrul aces
tor analize desfășurate în 
Valea Jiului' s-a integrat 

;■ voința și • responsabilitatea 
i oamenilor muncii, a ca

drelor medico-sahitare de 
: a realiza apolitica demo

grafică a țării, desfășu
rând o asistență medica
lă : superioară calitativ, 
contribuind la asigurarea 
sănătății și vigorii popu
lației din municipiu.

* umidității și a sterilului 
din masa minieră 
să este încă mic, 
port cil ceri:ițele.

Plenara C.C. al 
prin hotărîrile

— .hotărîri care 
amprenta, gindirii 
ționare a secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
a stabilit sarcini de mare 
însemnătate’ pentru bunul 
mers al activității econo
mice pe următoarele tri
mestre ale anului. In lu
mină lor, organizațiile de 
partid, comuniștii; toți oa
menii muncii din Valea 
Jiului sînt chemați șă de
pună moi eforturi crea
toare pentru a întîmpina 
cu succese mărețele eveni
mente politice ale acestui 
an: aniversarea celor 40 
de ani de la eliberarea 
patriei și cel de-al XIII- 
lea Congres al Partidului

extra- -
IU 4®-.

P.C.R.. 
adoptate 

poartă 
revoîu-

Sectorul V al I. M. Dîlja
(Urmare din pag Ii

leriei duble de deschidere a orizontului 350, între 
blocurile II-V.

Cele. două brigăzi lucrează cu combine de îna
intare, jar rezultatele obținute sînt pe măsura dotării 
tehnice pe care o au. Productivitatea muncii a fost 
depășită lună de lună la cele două locuri de muncă 
cu peste ' 20 la sută, iar sarcinile de plan ău fost 
depășite în medie cu 16 la sută. Din cadrul brigă
zilor de pregătiri s-au remarcat în mod deosebit mi
nerii conduși de David Laszlo, care, în fiecare lună 
și-au realizat sarcinile de plan în proporție de 110 
la sută, ca urmare a depășiri; productivității muncii 
planificate. •? .<

In fața examenului competenței
(Urmare din pagina t)

nui motor sau... se cere 
înlocuirea urgentă a ci
lindrilor de forță, repa
rarea organelor de trans
misie — în toate aceste 
cazuri se apelează la oa
menii acestei echipe. Și 
oamenii — tineri sau 
mai puțini tineri — loan 
Cojoeea, Constantin Co
jocarii, Nicolae Haraba- 
giu, Adrian Uscatu, Iuliu 
Ungvari — intră în acți
une. E mai critică situa
ția atunci cînd se ivesc 
în același timp mai mul
te defecțiuni. Șeful echi
pei își împarte oamenii 
în funcție de complexi
tatea defecțiunilor, re- 
zervîndu-și sieși lucra
rea cea mai dificilă și mai 
urgentă. La defecțiuni 
mai aparte — de motoa
re și instalații hidraulice 

îi vine în ajutor omul 
de bază al atelierului me
canic, specialistul de înal

tă calificare Mihai Bo
ghiu, ajutat de Costel 
Bîscă și Teodor Hățiș. De 
asemenea, cînd repara
țiile necesită eforturi și 
mai mari, inclusiv înlo
cuirea unor piese de 
schimb ce se cer confec
ționate de urgență, echi
pa e ajutată și de oa
menii maistrului princi
pal Aurel Coșereanu, a 
cărui formație s-a spe
cializat în recondiționa- 
rea unor piese și suban- 
samble de cea mai mare 
complexitate, inclusiv 
furtunuri de înaltă pre
siune, hidromotoare, dis
curi.de ambreiaj etc.

Ajutați de oamenii a- 
telierului salt nu, în 
funcție de natura solici
tărilor, membrii echipei 
lui Ion Șoncalioș dau zil
nic un examen- sever —• 
examenul competenței și 
responsabilității lor pro
fesionale. Un exemplu 
din zilele trecute. Era

aproape , de sfirșitu) . 
schimbului, oamenii se și 
pregăteau de plecare cînd 
au fost anunțați că la ul
tima cotă a carierei s-a 
defectat hidromotorul de 
rotile al excavatorului 
Projnex nr. 17. Cei de
semnați pentru interven
ție, Mihai Boghiu șl A- - 
drian Uscatu, n-au ezi- . 
tat nici o clipă. Au lucrat 
4 ore peste program și . 
au părăsit cariera abia 
după ce Promex-ul nr. 17 
și-a reluat „misiunea".

Fie ger, viscol sau ploa
ie,, oamenii echipei sînt 
la datorie, Plini de noroi ' 
din cap pînă în picioare 
se retrag abia după ce 
utilajele-s repuse în 
în funcțiune.

— Aceasta ne e misi
unea, acesta ne e exa
menul zilnic. Și ne fa
cem datoria, ne spune șe
ful echipei, doar știm că 
pulsul mașinilor e pulsul 
carierei... ‘v;

I
I
I
I

B MAI MUL'JT oameni 
ai muncii; a căror sănă
tate a fost : îngrijită la 
Spitalul municipal din Pe
troșani ne-au vorbit, la 
redacție, despre calda o- 
menie și dăruirea profe
sională a colectivului con
dus de dr. Mircea Iacob. 
Muncitorul Cornel. Sălă- 
jan, care lucrează în sub
teran la mina Vulcan, mi
nerul Ianeu Bortea de la 
Bărbăteni și alții au avut 

i re- 
canîci”mașini‘și utilaje .și cunoștință față de ’ acest 
unul pentru artificieri. colectiv.

B LA MINA LIVEZENI, 
tinerii care au frecventat 
cursul de .calificare pen
tru meseria de electrician 
subteran vor susține pînă 
la finele lunii examenul 
de absolvire. Alte șase 
cursuri sînt în plină des
fășurare, Este vorba’ des
pre cele 4 cursuri ; pentru cuvinte de profundă 
mineri, unul pentru me- _ - ,

B NE AFLAM în „Săp- 
tămîna pomiculturii", zile 
în care în întreaga țară se 
desfășoară ample acțiuni 
de plantare și îngrijire a 
fondului forestier.’ Aceas
tă săptămînă oferă un bun 

ini-

„Ziridava" Arad. (R. Ven- 
țel).

B UN CARTIER fru
mos al noilor noastre ora
șe este și „8 Martie" din 
petrija. Din păcate, de cît- 
va timp partierul are pro

printre tobuzelor transportului în 1 
depășit comun. Sînt . prea multe ■

can se numără 
cele care și-au 
substanțial planii’ de vîn- autobuze care ^plîng" du- 
zări, de la începutlil anu- pă un : meseriaș bun. Poa- 
lui pînă în prezent. F . A "
tru buna L . ’ . -,
fondului de marfă și soli- rea pentru lucrul 
citudinea. dovedită față de și bine făcut, E drept că

reparații în interiorul au-

Sîm-
sta- Grigorici, 

Margareta
Rubrică realizată de 

Ion MUSTAȚA

. Pen- ' te că nu meseriașul lip-
gospodărire a sește, ci doar... preocupa-

! să 
sprijinită și de călători-.

bleme cu canalizarea, fapt cumpărători, merită laude aceeași cauză trebuie 
ce crează nemulțumiri în-

tarilor. O soluție; după cum 
vedem, întîrzie să fie a- 
plicată.,. J. ’

B UNITATE FRUNTA
ȘA. Unitatem nr. 49 Ali
mentara din orașul Vul

durabil
prilej de afirmare . a

. țiativelor tinerești. '

£ SPEOLOGICA, 
bătă și duminică, în

. țiunea Mbneasa, speologii 
din cadrul C.S. „Piatra ro
șie" au reprezentat Valea 
Jiului la conferința „Săl-

- văspeb", pe plan națio
nal, organizată de G.E.S.

„ ____ _ ____ 2_»- vînzătoarele Elisabeta A- fie
dreptățite din partea loca- nastasia (responsăbil-gestio-

‘ ~ nar), Mariana
Eva Cioabă și 
Csibi. (V.S.)

B DIN CÎND ÎN CÎND ufi 
sr fi necesare lucrări de »U

care.au
discuri.de
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Sania, în căutarea unei soluțr

Pentru permanentizarea 
performanțelor

Sezon de excepție pentru Livia Gu.-o-„oiță, per
formera întrecerilor-de sanie, în palmaresul ei figu- 
rînd titlurile de campioană a juniorilor mari, a seni
oarelor și primul loc în „Cupa federației". Pe plan 
internațional, un prețios loc IV ia „Cupa prietenia". 
Un fapt demn de remarcat, printre învinsele sale se 
numără Gabriela Haja, sportiva care ne-a reprezen
tat Ia Olimpiada de la Sarajevo, sora sa Rita Gheor- 
ghiță, acum sub culorile „Tractorului" Brașov. La 
C-SiȘ. Petroșani, clubul Liviei, există nmlți practicanți 
ai săniei, motiv care ne-a îndemnat să-l abordăm pe 
profesorul Florian Stănescu, antrenorul secției.

— Secția noastră cu
prinde 8 sportivi de per
formanță și 24 de înce
pători. Clubul ne-a asi
gurat anul trecut două 
s ă n i i de la fe
derație. Ne pregătim 
însă mai mult „pe us
cat**,  fiindcă în Paring 
nu există încă o - pîrtie 
pentru bob sau sanie.

Creditați cu șanse la 
podium; schiorii de la 
Institutul de mine Petro
șani au confirmat „bron
zul" cîștigat în ediția tre- 

. cută, clasîndu-se după re
prezentativele universitare 
ale Bucureștiului și Bra
șovului, evident șuperioa-

• re, prin valoarea unor schi
ori de elită. In clasamen
tul pe probe, schiorii din 
Vale înregistrează un 
progres față ele edițiile 
.anterioare, după- cum ne 
relata prof. Gheorghe Iri- 
mie, doar ludith Kacso a 
făcut excepție, concurînd 
bolnavă la slalom, pentru 
ca la coborîre să se acci
denteze grav.

Prezentăm pozițiile în

Competiția ,:de c:isă" a 
I.C.P.M.C. Pels oști ni a ă- 
tras, la cea de a H-a' e- 
diție, multi iubitori ai 
schiului în Paring, deși 
timpul s-a arătat' nefavo
rabil. Merită subliniat a- 
portul organizatorilor, prin 
conducere^ institutului și

— Ce alți sportivi s-au 
evidențiat în întrecerile 
republicane?

— Dorina Crețu s-a 
clasat pe locul IV la na
ționalele senioarelor, de
ține locurile V la „Cupa 
federației", II la „Cupa 
C.S.Ș. Vatra Dornei" și 
IV la „Cupa orașului 
Sinaia". Dubloul nostru 
Vasile Epure — Constan
tin Bitu a fost înregis
trat al VI-lea la juniori 
mari, are în palmares lo
curile III la „Cupa Dor- 
neior" și V la „Cupa 
C.S.Ș, Vatra Dornei", am
bii sportivi s-au clasaț 
pe. poziții fruntașe și în 
proba individuală. Un alt 
dubloul Sorin Crețu — 
Imre BirO s-a aflat, de a- 
semenea, printre anima
torii întrecerilor.

— Contează valoarea, 
curajul concurenților, dar 
si sania...< ___

Victorie pe deplin meritată
MINERUL PAROȘENI

— MINERUL OȚELUL 
ROȘU 3—0 (1—0). Deși a 
evoluat pe o vreme rece, 
echipa minerilor a încăl
zit tribunele, desfășurînd 
un fotbal tehnic, cu faze 
fierbinți chiar din primul 
minut al jocului. Gazde
le au av.ut, ca Urmare a 
dominării teritoriale, mai 
multe ocazii de gol,? prin 
Benone- Popescu, Ion Po 
pescu, Gîtan, nefructifi- 
eate însă; în min. 26, Be
none pătrunde cu balonul 
pe aripa atingă, în careul 
dc 16 metri, de Unde șu- 
tează puternic și deschide 
scorul 1—0. Oaspeții por
nesc pe contraatacuri cu 
„triunghiul" de pase Ște- 
fănache — Banc — Stan, 
însă nu reușesc șâ „spar
gă" apărarea echipei noas
tre. 1

După pauză, jocul se re
ia în viteză, cu angaja

Fază din merivl „Minerul" Paroșeni — „Metalul" Oței,ul Roșu. l-'oto: Ioan BALOI

— Multe cluburi de 
tradiție au material mai 
bun ea noi, dar se „ui
tă**  după sportivii noș
tri. Rita e acum la Ura-' 
șov, cum nu există în 
Vale o secție de seniori, 
poate aceasta va fi și 
soarta Liviei, a Dorinei, 
a băieților. E păcat ca 
noi să biruim greutățile 
de început și alții să cu
leagă succesele? Dacă 
s-ar amenaja pîrtii în 
Paring și Straja !

— S-a pus punct se
zonului ? .

— Livia, care figurea
ză în lotul național, are 
în vedere cîteya con
cursuri pe plan'intern și 
internațional.

— Cu ce gîndiiri a- 
vansați viitorul sezon ?

— Să facem un dublou 
redutabil la băieți.' Mi-e 
teamă că, terminînd li
ceul, Livia nu va mai 
avea dreptul să concure
ze pentru noi. Mă gîn- 
desc la o întreprindere 
din Vale, care să aibă 
pe lîngă asociația lor 
sportivă o secție de per
formanță pentru sanie.

Sînt intr-adevăr gîn- 
duri care trebuie să-i 
„muncească" și pe alții.

Sever NOIAN ,.___  J

ment fizic total, presărat 
însă cu durități. După cî- 
teva acțiuni fierbinți ale 
oaspeților, Ispir îl depo
sedează pe Banc și îl des
chide dintr-o bucată pe 
Benone, acesta trece de

FOTBAL, DIVIZIA C -

Avram și șutează puternic 
pe lingă Bonea, ieșit în 
întîmpinare: 2—0 (min. 52). 
In min. 61 apar „scîntei" 
în duelul dintre Ion Po
pescu. și Avram, intervi
ne Benone și reia, de la 
20 m, în brațele portarului. 
Porniți pe contraatac, oas
peții reușesc să pătrundă 
în careul de 16 m al echi
pei noastre, Enea (min. 78) 
centrează pe sus spre Bi- 
rău (căpitanul echipei), ca

O inițiativă pe cit de 
lăudabilă, pe atît de reu
șită — „Cupa telescaun" 
la schi. Id cea generoasă, 
aparține acelor bărbați ti
neri și inimoși care sînt 
zi de zi la datorie pe tra
seul de transport montan, 
facilitînd ascensiunea spre 
înălțime a semenilor lor, 
deci acești bărbați,’ îm
preună.... cu conducerea
I.G.C.L. Petroșani,

Duminică, în Paring, pe 
tradiționala pîrtie de silii 
de lîngă baza I.E.F.S., s-a 
consumat o veritabilă ma
nifestare sportivă: cea de-a 
treia ediție a „Cupei te-’ 
lescaun". Despre partici
pare o precizare din capul 
locului: s-au prezentat la 
start 76 de concurenți, de 
toate categoriile de vîrstă 
și, ceea ce e demn de re
ținut, printre ei și talen
te autentice ale schiului 
din Valea Jiului. Ne refe
rim mai ales Ia tînăra fa
milie Bucur, la veteranii 
losif Zlăgneanu, Dan Bîr
lida, Eugen Ghirciș, ea și 

re pasează scurt lui Brad, 
acesta avînd un culoar li
ber; șutează năprasnic 
spre poartă însă balonul 
este respins de portarul 
Crecan.

In finalul partidei, gaz
dele mai ratează de două 
ori majorarea scorului. In 
min. 83, cind oaspeții au 
pătruns cu întreaga echipă 
în jumătatea de teren a 
gazdelor, Benone primește 
o pasă de la Maria și „ac
celerează" de unul singur 
spre poarta adversă, fă- 
cînd. inutilă intervenția 
portarului Bonea: 3—0, 
scor cu care se termină 
întîlnirea,

MINERUL PAROȘENI : 
Crecan — Ispir, Maria, 
Petra, l’intea — Pîrvuleț, 
Lăzăroiii, Stanei -.- Beno- 
he Popescu, Ton Popescu, 
Gîtan.

. Text și foto : 
Ioan BALO!

S C H T O binemeritată competiție de masă

„CUPA HLcSCAUN

la juniorii Florian - Filip, 
Răzvan Marica, Mihaela 
Hiciu, Simona Costinaș? și 
chiar la Călin Țipțer, care, 
deși nu a cîștigat, a rea
lizat o coborîre urmărită 
cu emoție.

Deci, au fost mulți par
ticipant! la cupa de dumi
nică. Și, dintre ei, peste 
o treime, au reprezentat 
întreprinderea organiza

■ ------------------ > -------------- ,-----------------------------------------

Clasamentul câștigătorilor pe categorii de vîrstă
FETE, categoria pină la 12 ani:

1. Nieoleta Zapan (C.S.Ș. Petroșani); 2.
Cristina Botar (C.S.Ș.); 3. Graziela Ma- 
clic (C.S.Ș.); Băieți: 1. Mihai Dărăban 
(C.S.Ș.); 2. Adrian Cîmpianu (Parîngul); 
3. Dan Peterfi (C.S.Ș.); categoria 13—14 
ani băieți: 1, Horst Botar (C.Ș.Ș.); 2.
Daniel Bîrlida (Parîngul); 3. Sorin Ma- 
ricenco (Deva); FETE, categoria 15—19 
ani: 1. Mihaela Hiciu (C.S.Ș.); 2. Simo
na Costinaș (C.S.Ș.); 3. Liana Grosu
(C.S.Ș.), Băieți: 1. Florian Filip (C.S.Ș.);
2. Răzvan Marica (Hidromin); 3. Zieg-
fried Bota (Parîngul); Fete, categoria 
20—33 ani: 1. Nelida Bucur (I.G.C.L.); 
2. Gabriela Pică (Parîngul); 3. Imola 
Goltz (Parîngul); băieți; 1. Gheorghe 
Bucur (I.G.C.L.); 2. Gabriel Silvian (Ști
ința); 3. Rudolf Vaszita (Parîngul); cate
goria, peste 40 ani, feminin: 1. Virginia 
Peterfi (C.S.Ș.); 2. Livia Chelaru
(I.G.C.L.) Băieți: 1. losif Zlăgneanu (Mi
nerul Aninoasa); 2. Dan Bîrlida (Parîn
gul); 3. Eugen Ghirciș (Voința).

Campionateleuniversitare de schi

C.S.U. „Știinta“ Petroșani a „bisat“ ...bronzul

„Cupa Proiectantul"

toare. Așa sînt, bunăoară, 
electricianul Constantin 
Băluțoiu, Marius Bâră, 
muncitor în carieră, me
canicul Ion Diviriceanu, 
precum și lăcătușul Teofil 
Bălșan. Alături de ei, chiar 
dacă nu în confruntarea 
eu porțile și secundele, 
au fost și familiile lor, to
varășii de muncă, care 
ați trăit cu emoție fiecare

Clasamente ale schiori
lor de la I.M.P., pe pro
be: slalom special, fete (27 
concurente): Ileana Vladis- 
slăv (3), ludith Kacso (7), 
Simoha Csiki (11); băieți 
(54): Gabriel Silvian (8). 
Rudolf Vaszita (11); sla
lom uriaș, fete (28): Ileana 
Vladislav (3), ludith Kacso 
(4); grupa valorică secun
dă: Simona Csiki (5); bă
ieți (64): Gabriel Silvian 
(7), Istvan Matyas (9), gru
pa a II-a: Rudolf Vaszi
ta (1), Marton Buzaș (4); 
coborîre, fete (9): Ileana 
Vladislav (4); băieți (14): 
Zoltan Szirmay (6), Istvan 
Matyas (8), Gabriel Silvian 
(9); fond, fete, 5 km (17): 
Aurora Pociovelișteanu- 

comisia "specială alcătui 
din Adrian Marinică, Iu- 
liu Hornak și Alexandru 
NiColaescu. Arbitrii, con
duși de președintele cole
giului județean de speciali
tate, Andrei Anger, au va
lidat primul loc, pe cate
gorii de vîrstă și sex și 

evoluție.
La festivitatea de pre

miere, organizatorii s-au 
dovedit deosebit de gene
roși cu cîștigătorii, ofe- 
rindu-le numeroase trofee 
și diplome. Cel mai fru
mos trofeu Cupa transmi
sibilă „Telescaun" a intrat, 
pînă la viitoarea ediție, lh 
posesia Clubului spoi tiv 
școlar Petroșani. (I.D.)

Tmling (2); băieți, M km 
(24): Iancu Popescu (5) și 
Vastle Trif (13).

Actuala ediție a univer
sitarelor de schi a coincis 
cu o veste bună pentru 
sportul hibernai din muni* * 
eipiul nostru; din aceșt ăti 
secția de schi a C.S.U. 
„Știința" Petroșani a fost 
nominalizată ca secție de 
performanță; există deci' 
certitudinea că- astfel * se 
va asigura continuitatea 
pregătirii Și prezența e- 
feetivă la concursurile se
niorilor a actualei pleiade 
de- tineri schiori de la 
C.S.S.P., deci schiul din 
Vale, are, de acum... pîr
tie de - afirmare. . ' -
A Ioh-'VULPE' 

au înmînat diplomele de 
■istigători ai „Cupei Pro

iectantul**  următorilor schi- 
o,x alpini: Eduărd Anger 
(pma la 10 ani), A. Cîm- 
1 au (11—15), Daniela 
Ciorlpn <16—20, fete), Răz
van iviarica (16—20), M.

i (20—25), N. Cris- 
tea <w - 30), I. lakab 
(31—-tu), ; utonțin Ciortan 
(41—5u, șf losif Tomuț 
(peste .50 ue ani).
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LA MOSCOVA A ÎNCEPUT FILME 22,20

22,30 progra-

RADIO
știri.

Lo vines- 
I.

(parțial

Consfătuirea economică 
unională consacrată 

‘ problemelor complexului 
agro-industrial

MOSCOVA 26 (Ager
pres). — După cum trans
mite agenția TASS, la 
Moscova a început Consfă-. 
tuirea economică uniona- 
Ki consacrată problemelor 
complexului agro industri 

al.
în cuvîntarea rostită la 

deschiderea lucrărilor, K. 
Cernenko, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., a a- 
rătat că obiectivul Consfă
tuirii îl reprezintă exami-

narea problemelor activi
tății în vederea îndeplini
rii hotărîrilor plenarei din 
mai 1982 a C.C. al P.C.U.S. 
și a Programului alimen
tar al U.R.S.S. în cadrul 
consfătuirii — a continuat 
vorbitorul — urmează să 
fie concretizate sarcinile 
actuale ce revin organelor 
de partid, de stat și eco
nomice pentru creșterea 
continuă a eficienței agri
culturii și a altor ramuri.

Reprezentanți ai. vieții politice cer retragerea 
trupelor străine din Honduras

TEGUCIGALPA 26 (A-
gerpres). — într-un docu
ment dat publicității la 
Tegucigalpa, peste o sută 
de reprezentanți ai vieții 
politice honduriene, între 
care și fostul președinte al 
țării, Ramon Ernesto Cruz, 
au cerut retragerea trupe-

lor străine din țară și pro
movarea, unei politici ex
terne suverane, indepen
dente care să corespundă 
plenar intereselor națio
nale și aspirațiilor majore 
ale poporului hondurian 
— transmite agenția Pren- 
sa Latina.

Acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării

BERLINUL OCCIDEN
TAL 26 (Agerpres). — 
Partidul Socialist Unit din 
Berlinul occidental își va 
intensifica, acțiunile împo
triva amplasării de rache
te nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa, a 
declarat președintele a- 
cestei formațiuni politice, 
Horst Schmitt. Vorbitorul 
a reafirmat că Partidul 
Socialist Unit sprijină ori
ce inițiativă ce» vizează 
încheierea unui Tratat în
tre țările membre ale 
NATO și ale Pactului de 
la Varșovia privind nefo- 
losirea forței.

★
ROMA 26 (Agerpres). — 

Un grup de deputați ai 
Consiliului regional — or
gan al puterii locale din 
regiunea Trentino-Alto- 
Adige au cerut declara
rea teritoriului lor ca zonă 
liberă de arme nucleare. 
Pînă în prezent 45 de o- 
rașe și două regiuni din 
Italia au fost declarate „zo
ne denuclearizate", măsuri

CALENDAR SlPTlMÎNAL
27 MARTIE

27 MARTIE
— Reuniune de urgență a miniștrilor de 

externe ai țărilor membre ale C.E.E. 
după eșecul întîlnirii la nivel înalt 
a „celor zece" (Bruxelles).

—- în Chile va fi organizată o nouă „Zi 
de protest ' național".

— Se sărbătorește „Ziua 
teatrului" (Instituită în

28 MARTIE
*- Cancelarul vest-german

mondială 
L961).

a

-- Cancelarul vest-german Helmut Kohl 
efectuează o vizită de două zile în 
Portugalia.

29 MARTIE
— Sesiunile de lucru ale Comisijeî Eco

nomice a O.N.U. pentru America 
Latină (CEPAL) — (Lima, 29 mar
tie —ț 6 aprilie).

— La Tunis se desfășoară reuniunea 
miniștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale Ligii Arabe.

— Ministrul apărării al S.U.A. între
prinde o vizită de o zi în Olanda pen
tru a purta discuții privind ampla
sarea rachetelor cu rază medie 
acțiune în această țară. .

30

31

1 APRILIE

Cancelarul federal al Austriei, Fred 
Sinowatz întreprinde o vizită de do
uă zile în Emiratele Arabe Unite.
MARTIE
La Cairo are loc reuniunea Organiza
ției de solidaritate a popoarelor 
Afro-Asiatice de solidaritate cu po
porul palestinian.
încep lucrările celui de-al XVîII-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Norvegia. '
MARTIE
Ziua Națională a Republicii Malta 
La Liege (Belgia), timp de două zile, 
va fi organizat un Congres al eco- 
logiștilor europeni pentru a lansa 
campania electorală europeană.

APRILIE1
— încep lucrările celei de-a 71-a Con

ferințe a Uniunii Interparlamentare 
(Geneva).

—< Regele Gustav al XVI-lea al. Suediei 
și regina Silvia încep un turneu care 
include Salvador și Brazilia (1—7 a- 
prilie). . '■

ce reflectă îngrijorarea 
majorității poporului ita
lian față <le planurile pri
vind amplasarea de rache
te nucleare pe teritoriul 
țării, a dorinței sale de a 
trăi fără teama unei 
tastrofe nucleare.

VIENA 26 (Agerpres). — 
„Mișcarea austriacă 
tru apărarea păcii", 
reunește în rândurile 
numeroase organizații 
litice, sindicale, obștești, 
de tineret și femei, a dat 
publicității o declarație în 
care se subliniază că în 
urma accelerării cursei 
înarmărilor s-a agravat pe
ricolul declanșării unei 
conflagrații cu rezultate 
catastrofale pentru întrea
ga omenire. Oprirea a- 
cestel curse și asigurarea 
păcii au devenit astăzi pro
blema primordială a ome
nirii, se spune în docu
ment, amplasarea de 
noi arme nucleare în Eu
ropa reprezehtînd începu
tul unei noi escaladări, mi
litare. Pericolul ame
nință astăzi nu numai po
poarele europene, ci în
treaga omenire, se relevă 
în declarație.
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care 
sale 
po-

Co-

A
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■ PREȚURILE CU A- 
MANUNTUL au crescut 
în țările membre ale CE.E. 
cu 7,9 la sută în perioada 
februarie 1983 — februarie 
1984, informează agenția 
France Presse, citind date 
statistice publicate de 
misia Pieței comune.

■ LA BRUXELLES 
ÎNCEPUT luni o nouă 
uniune a miniștrilor
griculturii din țările mem
bre ale • Pieței comune. 
Dezbaterile sînt consacra
te reexaminări;. unora din 
principalele probleme di
vergente ale C.E.E., între 
care cele privind stabilirea 
nivelului prețurilor agri
cole pentru campania 
1984-1985 și reforma poli
ticii agrare a „celor zece".

s f î r ș i <“
lin război nuclear ar putea avea consecințe climaterice teribile

Dacă climatul și tempe
ratura în emisfera de nord 
vor suferj aproape imediat 
modificări considerabile, 
norii de praf și funingine 
radioactivă se vor răspîn
di, de asemenea, în direc
ția emisferei sudice; vite- 

vsa lor de deplasare fiind 
accelerată de orice pertur
bare a curenților atmos
ferici. Faptul că cenușa 
vulcanului El Chicbon din 
Mexic s-a răspândit în ju
rul lumii arată că climatul 
dintr-o regiune poate su
feri influențe negative de 
pe urma unei catastrofe 
climaterice care s-a pro
dus la mii de km. „Anumi
te persoane cred că eie 
pot scăpa de un război nu
clear luînd avionul pentru 
Noya Zeelandâ — a spus 
recent biologul Paul Ehl- 
rich, de la Universitatea 

. Standford, dar noj știm a- 
cum că acest lucru nu este 
posibil".

Un război nuclear în e- 
misfera nordică ar putea 
atrage, pentru întreaga lu
me, o catastrofă climate
rică generalizată, care ar 
provoca miliarde de morți 
și ar anihila aproape în
treaga umanitate. Aceas
ta este concluzia sumbră 
a unui studiu apărut re
cent, care constituie rezul
tatul muncii depuse timp 
6e doi ani de 80 de sa- 
vanți din S.U.A. și mai 
multe țări ale Europei, în 
scopul determinării efec
telor climaterice și atmos
ferice ale unui război nu
clear între Statele Unite și 
Uniunea Sovietică.

La o săptămînă după 
Un conflict nuclear, toată 
emisfera de nord (regiu
nea în care se consideră 
că un război nuclear s-ar 
putea produce) ar fi arun
cată în întunericul cauzat 
de norii de funingine și de 
praf, care ar putea persis
ta timp de luni de zile. Dat

fiind . faptul că în timpul 
exploziilor s-ar răspândi 
în atmosferă peste 100 000 
de tone de particule fine 
pentru fiecare megatonă 
explodata, acest nor de 
fum și praf s-ar extinde 
rapid, alimentat și de fu-

transforma în ghiaț'ă iar 
cea mai mare parte a a- 
nimalelor care n-.au pierit 
în război ar muri de sete. 
In- ceea ce privește ființele 
umane, supraviețuitorii 
nu s-ar afla într-o postură 
mai bună. Dacă războiul

DIN PRESA STRAIN a
(FORUM DU DEVELOPPEMENT —- O.N.U.)

mul localităților incendi
ate și de cel al exploziilor 
aeriene și terestre. Fumul, 
funinginea și praful ar 
sfîrși prin a opri trecerea 
cele; mai mari părți a ra
zelor solarș, aruncînd, ast*  
fel, regiunea într-o iarnă 
nucleară caracterizată de 
temperaturi glaciare și de 
căderi de zăpadă • necon
tenite.

Dată 
bruscă a 
pele de

fiind scăderea 
temperaturii, a- 

suprafață se vor

nuclear se. va l . produce 
primăvara sau vara, cva- 
sitotalitatea culturilor din 
emisfera nordică ar fi dis
truse și aceasta ar însem
na foamete. Dată fiind di
minuarea luminii și căl
durii solare, fenomenul 
de fotosinteză vegetală ar 
înceta, perturbând astfel 
ansamblul rețelei alimen
tare,. de unde consecințe 
tragice pentru rarele a- 
nimale și ființe umane ca
re vor fi supraviețuit. (Agerpres)
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_ PETROȘANI — 7 No
iembrie: Pe căi nelegale; 
Unirea: Omul și umbra; 
Pafîngul: Astă seară
dansăm în familie. ‘

LONE A: Lovind o pa
săre de .pradă.

ANINOASA: Haiducii
Iul Șaptecai.

VULCAN — 1
rul: Omul păianjen.

LUPENI

Teatru .TVs 
,Surorile Boga 
de Horia 
cu. Partea
Telejurnal 
color).
închiderea 
mului.

I 
I
I
I
I
1
I
I

5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri matinale.

■ 6,00 Radioprogramul di
mineții. 6,30 La ordinea

Luceafa- zilei în agricultură. 7,00 
• Radiojurnal. 8,00 Revista 

Cultural: presei. 8,10 Curierul me- 
B.D. la munte și la ma- lodiilor. 9,00 Buletin de 

știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,05 Din 
gistrările corului 
monicii „Oltenia" 
Craiova, dirijor Alexan
dru Racu. 10,20 Din cîn- 
tecele și dansurile po
poarelor. 10,40 Miorița. 
11,00 Buletin de știri. 
11,05 Microfonul pionie
rilor. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Sinteze edi
toriale. 12,20 Din comoa
ra folclorului. 13,00 De 
la 1 la 3. 15,00 Radio-
club. 16,00 Buletin de 

progra- știri. 16,05 Folclor mu
zical contemporan. 16,15 

(parțial Cîntece de Emil Leres- 
cu. 16,25 Revista econo
mică. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Politica noas
tră. 17,30 Audiențe radio. 
18,00 Orele serii. 22,00 O 
zi într-o oră. Radiojur
nal. 23,00 Bijuterii muzi
cale. !23,30-5,00 Non stop 
muzical.

I re.
| URIC ANI: Artista, do- 
j larii și ardelenii.

I
1 '15,00 Telex.
| 15,05 Clubul tineretului.
| 15,30

I
I

TV

inre- 
Filar- 

din

I
I
I 
I t
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I

Amfiteatru studen
țesc. /
Consultații în spri
jinul învățămîntu- 
lui politico-ideolo
gic.
Desene animate.

16,30 închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal
color).
Actualitatea 

conomie.
Un cîntec 
țara mea.
Idei novatoare în 
opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
Omul, factor hotă- 
rîtor și valoare su
premă a devenirii 
societății noastre 
Documentar,

16,00

16,20

20,20

20,30

I
I 
L

în e-

pentru

Mica publicitate
CONVOCATOR

Casă de ajutor reciproc 
pensionarilor Petroșania . ___ ____

convoacă membrii la con
ferința de dare de seamă, 
din ziua de 29 martie 1984, 
ora 10, la Casa Pensiona
rilor. Ordinea de zi: 1.
Dare de seamă a Comite
tului de conducere, 
cuția 
1983 și bugetul pe 
2.. Raportul comisiei 
cenzori. 3. Prezentarea îm
bunătățirilor aduse la Sta
tutul C.A.R. Comitetul»'

■ ■ (410)
SCHIMB apartament 

două camere Lupeni, str. 
Viitorului, Bl L2, ap. 32 
sc. II, cu similar Vulcan. 
Relații S.S.H. Vulcan, Slu- 
sariuc Ioan, între orele 
6—14. (421)

PIERDUT 
serviciu pe

exe- 
bugetară pe anul 

1984. 
de

legitimație de" 
numele Grigo-

raș Aurel, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(417)

PIERDUT ecuson 7151 e- 
liberat de Preparați» Pe
trii;;. îl declar nul. (418)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe- numele Aista- 

de 
nu-

nei Ileana, ' eliberată 
T.M. Vulcan. O declar 
lă. (419)

PIERDUT legătură 
chei cu sigiliu. 
Republicii 85/1/15

de 
Adresați 

Petro*  7 
șani, după ora 15,30. Re
compensă. (420)7 ’'7.7 7

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vulc 
Nelu, eliberată de F.M.P. 
Petroșani. O declar nulă. 
(423)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gălă- 
muj Costache, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(.424)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndurerată anunță dispariția fulgeră
toare a celui care a fost un bun Soț, tată, frate și 
bunic ' ’

dr. MARTIN A OSCAR
înhumai ea va avea loc în data de 27 martie 198-1, 

în orașul Tîrgoviște. (422)

CU profundă durere familia anunță încetarea din 
viață a scumpei noastre

BER1NDE DOINA
Inmormîntarea va avea loc .în Iscroni, 27 martie, 

ora 16. (427)

COLECTIVUL Liceului industrial Vulcan, anun
ță cu tristețe încetarea din viață a celei ce a fost 

BERINDE DOINA
contabilă

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.
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