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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, PREȘEDINTELE 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII POPULARE 

Angola va efectua o vizita 
OFICIALĂ DE PRIETENIE 

IN ȚARA NOASTRĂ
: La invitația tovarășului Nicolae Ceaușcscu, se

cretar general'al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.T..A. — 
Partidul Muncii, președintele Republicii Populare 
Angola, va efectua, în fruntea unei delegații de 
partid și de stat, o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă Remânja, în perioada 6—9 
aprilie 1984.

OBIECTIVUL 
ANULUI 

1984
1

12 MILIOANE TONE

CĂRBUNE EXTRAS

Realizările lunii martie și ale primului trimestru
O confirmare și un îndemn 

NOI ȘI IMPORTANTE SUCCESE
Situația 

realizărilor 
luna martie

(IN PROCENTE)
I.M. Livezeni 112,7
I.M. Uricani 111,0
I;M. Petrila 106,0
I.M. Paroșeni 105,1
I.M. Dilja 103.4
I.M. Vulcan 101,7
I.M. Lonea 100,0
I.M. Aninoasa 100,0
I.M. Lupeni 100,0
I.M. Bărbăteni 82,6
Exploatarea de
cariere Cimpu
lui Neag 4011
C.M.V.J. 98,3

■ Combinatul minier, .la nivelul Văii Jiului, a 
depășit prevederile de plan ale primului trimestru 
la producția de cărbune net cu 6500 de tone, iar la 
cărbune brut cu 2615 tone.

■ Cele nouă întreprinderi miniere, care și-au 
îndeplinit și depășit prevederile de plan stabilite 
pentru luna Martie, au totalizat un plus de 28 000 
tone de cărbune.

B Colectivul întreprinderii miniere Uricani a 
extras în luna martie cea mai mare producție •-su
plimentară — 7780 tone de cărbune pentru cocs.

B întreprinderile miniere Lonea, Petrila, Dilja, 
Livezeni, Aninoasa, Vulcan, Paroșeni și Uricani au 
obținut, împreună, o producție pește prevederile de 
plan trimestriale de aproape 98 000 tone de cărbune.

■ Cel mai mare plus trimestrial l-au înregis
trat minerii de la Petrila — 20457 tone de că.rbune.

■ întreprinderile cu planul trimestrial înde
plinit și depășit și-au onorat, totodată, în mod 
exemplar angajamentele asumate în întrecerea so
cialistă pentru această perioadă.

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-al

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești

La nivelul întreprinderilor miniere, sectoa
relor și brigăzilor, la sfîrșitul lunii martie, 
arată astfel:

l.M. Livezeni
Sectorul III — plus 3602 tone; abataje frontale 

■Mihai Bueevschi '— plus 1872 tone, abataje cameră 
(—); lucrări, de pregătiri — Gheorghe Lițcan; lu- i 
crări de investiții — Mircea Secriefu.

1. M. Uricani
Sectorul II A — plus 2700 tone; abataje fro• 

tale — Petru Mandriș — plus 850 tone; abau,ji ' 
cameră — Ion Nicolae — plus 365 tone; lucrări je 
pregătiri — Victor Mezambrovschi; lucrări de in
vestiții — Ianoș Doboș. i

1. M. Petrila
Sectorul IV — plus 2760 tone; abataje frontale

— Ștefan Alba plus 2900 tone; aoataje cameră
— Constantin Dumitrașcu — plus 210 tone; lucrări
de pregătiri — Francisc Kovacs, lucrări de inves
tiții — Vasile Pavel. , _ _

L M. Paroșeni
Sectorul IV — pius 5973 tone; abataje frontale 

: — Gavrilă Mesaroș — plus 14/3 tone, abataje ca
meră (—j; lucrări de pregătiri — Nicolae Cojucaru; 
lucrări de investiții — Alexandru Laszip.

L M. Dilja
Sectorul III — pius 3118 tone; abataje frontale 

(—)1 abataje cameră — Gheorghe Matei — plus 1530 
tone; lucrări de pregătiri — Alexandru Laszlo; lu 
crări de investiții — Alexandru Levay.

1. M. Vulcan
Sectorul V — pius zolO tone; abataje frontale

— Mircea Murărașu — plus 523 tone; abataje ca
meră — Wraian Bocșa — plus %t>4 tone; lucrări de 
pregătiri — Ion Iriza; lucrări de investiții — Cons
tantin Niță . ’ . .

(Continuare io pag. a 2_a>
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Cărbune spălat 

peste plan
Preparatorii de la Coro- 

ești au încheiat luna mar
tie cu rezultate deosebite 
la principalii indicatori.
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Colectivul I.M. Uricani a extras în primul tri
mestru al acestui an 16 000 tone de cărbune cocsifi- 
cabil peste sarcinile de plan. Printre cei ce au adus 
o importantă contribuție Ia dobindirea acestui re
zultat de prestigiu se numără și minerii din brigada 
lui Aurel Soșoi, surprins de obiectivul fotografic în 
imaginea de mai sus alături de cîtiva din ortacii 
săi. Foto: Șt. NEMECSEK

Planul la producția netă a 
fost depășit cu 5888 tone | 
de cărbune. La brichete s-a l 
înregistrat un plus de 6010 ■
tone, la mixte-șlam plusul 
este de 28094 tone, iar la 
cărbunele spălat plusul a- 
cumulat în această lună se 
ridică la 4539 tone. Procen
tul de recuperare globală 
în această lună a fost îm
bunătățit cu 0,1 puncte.

-------------------------------/

Depășiri
la principalii indicatori de plan

De la ing. 'Adrian Todor, 
șef birou planificare la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, ___ r
aflăm că acest harnic co- fost depășit la mașini și 
lectiv de muncă a înche- utilaje tehnologice pentru 

lucrări miniere cu 56 tone, 
la confecții metalice cu 
299 tone, la stîlpi hidraulici 
cu 1915 bucăți și la piese

însemnate

lei pe om și, respectiv, cu 
394 lei pe om.

Pe sortimente, planul a

1
Se reeditează un succes 

i 
i
(
| vizMu wevșeoti u-e i espvc-
ț tată „Băieții lui nea Gi-
l că“ (l-am num"
J G>heorghe Pateșqn, ____ _____ _ ____ ____
i garajului Lupeni) străbat, rele ridicat în „sulița ce-

In peisajul economic al și-au luat „Rabele“. de 16 
orașului Lupeni, oamenii tone și am purces la drum, 
muncii aparținînd coloa- Pe zăpadă sau gheață, zi 
nelor 2 și 3 — secția Vul- sau noapte ei sau aflat 
can — a ‘ "
C.M.V.J. au un statut bi
ne definit și o „carte de 
vizită" deosebit de respec-

Autobazei la datorie.
La cariera Oborocă; ză

pada mare nu {-a putut 
împiedica pe oameni tă 
dezvăluie noi „pete ne
gre" în care cărbunele 
strălucea infruntînd soa-

numit pe 
, șeful

■
• • A •
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III. Ce- j
Cărbunele nu pu- ■ 

tea ramîne acolo. Trebtlia t ; 
transportat la puțul Est, ] 
pentru a lua drumul pre-

în lung și-n lat, orașul și rului", < 
tea rămîne acolo. Trebțliaîmprejurimile de la Obo- 

roca la 5 Sud și de la mi
na Bărbat eni la puțul Est.

Anul acesta a vrut, mai 
mult parcă decît în alți 
ani, să-i încurce pe șo
feri. Zăpadă abundentă, 
drumurile întroienite au 
îngreunat mult Condițiile 
de lucru. Nu se putea da 
însă înapoi. De la mina 
Bărbăteni cărbunele tre
buia transportat la desti
nație. Așa că Vasile Va- 
sian și Adalbert Birtalan

pentru a lua drumul pre
par ații lor și, apoi, al coc- 
seriilor. Ce conta că incu tu
calendar era înscris IA- > 
NU ARIE, FEBRUARIE ,

iat prirțiul trimestru, din 
acest an cu însemnate de
pășiri la principalii indica
tori economico-financiari. _ __ _______v. „ ,
La producția marfă vîndu- de schimb cu 4561000 lei. 
tă și încasată, planul a fost Rezultatele obținute îjl 
depășit cu 1 801 000 lei, iar primul trimestru confirmă 
la producția netă cu 227 000 că acest colectiv de muncă 
lei. Productivitatea muncii 
calculată pe baza acestor 
indicatori a fost depășită 
‘ n primul trimestru cu 1 735

■ Duminică, mii de cetățeni au sporit lestrea de frumos și util a Văii Jiului
| ■ După ce v-
tsîmbătă a contîr

țiunea de evacuaI 
I 
I 
I 
I 
I
I _ ____ ___ _
| de elevi de la liceele de

I
I

I

_  ■ -ri 
sîmoătă a contîr <■

_  - . -I'rl 
ziduurilor menajer- 
aproape tot cartierul 
roport, duminică s-. 
cut curățenie in ca 
rul „Carpați“. In â- 
toarele zile se vor trans
porta reziduurile n:er> 
jere din cartierul Vasile 
Roaită și partea veche a 
Pețroșaniului.

șl 
ac
re- 
din 
Ae- 
*5-

| Duminică peste 1500

țnatematică-fizică. eco
nomie și de drept-admi- 
nistrativ, precum și de 

J toate școlile generale 
1 din Petroșani, au 
I ?ipat la i- .

parti- 
' ' activitatea de 

plantare, curățenie. or-

sau MARTIE ? Drept pen- , 
tru care, deși troienelei/u. cai e, ueși ti uienete : 
erau la înălțimea roților, ț 

Ioan Gruia, Nicolae Iosif,
este hotărât să dea un spri
jin concret minerilor din 
Valea Jiului și din țară . 
pentru sporirea producției 
de cărbune. : .

dine și transportare, a re
ziduurilor strînse în sec- 

. toarele de oraș ce le slnt 
repartizate.

■ Gea mai amplă și e- 
ficientă participare cetă-

Alexandru TATAR
-------------- F(Continuare in pag. a 2-a) ți

reziduurilor aflate pe 
lingă containere, prezen
ța locatarilor din cartie
rele Aeroport și Car- 
pați in cadrul acțiunilor 
de curățenie de aici nu 
a fost cea așteptată.

lor l-au constituit ame
najările din noul. cen
tru civic al orașului.

■antler edilitar-
tencască la acțiunea de 
curățenie și înfrumuse
țare a avut loc. dumi
nică. în Jurul blocurilor 
din strada Vasile Roai- 
tă ce formează, asociația 
de locatari or. 4 
pați“. Facem însă 
țiunea că, 
cesar să 
strângerea

„Car- 
men- 

desl era ne- 
eontribuie la 
și încărcarea

■

■ In orașul Petrila 
peste 1500 de cetățeni au 
continuat duminică plan
tarea de. arbori ornamen
tali și acțiunile de cură
țenie?.,,:

B După cum ne-a rela
tat '■elaboratorul nostru, 
Avrarr Mica, în Lupeni, 
la activitățile de curățe
nie și ordine organizate 
duminică în toate^ carti
erele orașului au luat 
parte peste 8000 de cetă
țeni. Punctul de maxi
mă concentrare a forțe-

■ Cetățenii orașului 
Vulcan se prezintă în in
cest an cu un bilanț deo
sebit de bogat in dome
niul plantărilor. Dumi
nică au continuat și aici 
acțiu nile de curățen ie.

Cu alte amănunte des
pre aceste a m ple a cț i uni• 
vom reveni în zilele‘ur
mătoare. (T.Ț.) . ' ;
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Pentru o mai bună 
autoaprovizionare

< La Lonea, în sera și înțelegi plantele, pămîn-, 
ciupercăria aparținînd tul și toate condițiile care 
I.C.Ș.A.-A.P. din Petro- fac ca ele nu numai să< 
șani, primăvara a venit crească, ci să dea produc- 
de mai multă vreme. Să- ții cît mai mări și de ca

litate.
Lîngă actuala seră (de 

140 mp) s-a amenajat o 
,alta, mai mare (240 mp), 
dar, în care, bunele in
tenții ale întreprinderii 
comerciale nu s-au finali
zat, scheletul metalic fi
ind doar o etapă necesară, 
dar nu și suficientă în a- 

. . menajarea , acestui obiec-
recolțate tiv. Preocupările existente

pelata va fi în curînd
mesele unităților de ali
mentație publică, iar di
versele răsaduri necesare

; acestui anotimp, chiar și 
roșiile care sînt gata să

: înflorească, cresc bine în 
atmosfera serei. Alături, 
în paturile amenajate în- 
tr-o clădire mai veche,

; sînt îngrijite și ciupercile,
așteptate a fi i ” ' _______
peste două săptămîni. la I?C.S.Ă?A.P? se înscriu? 
Ceea ce se petrece în acest ca o inițiativă originală 
loc face parte din elanul pornită în urmă cu doi - 
vital al naturii care poate ani, în contextul valorifi- 
fi stăpînită numai prin carii tuturor posibilităților, 
pasiune, experiență și cu- în cadrul unor gospo- 
noștințe. Sînt calitățile ca- dării-anexă, pentru a se 
re stimulează munca mi- participa eficient la ăc- Jrvt vili« ‘ ir n 4- -*• *3 L- . a •  b .’ .v" i 'L: ■■
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Noi și importante succese
(Urmare din pag. I)

cului colectiv format din țiunea de autogospodări- 
Constantin Zorzoliu — tî- • ■ . .
năr din Stoicănești — Olt, 
localitate cunoscută pen
tru hărnicia și spiritul in- 
ventativ al oamenilor —, 
Împreună cu soția și o

• cumnată.
i —De pe o suprafață de 
80 mp, cit are ciupercă- 

. ria, ne spunea el, am re
coltat în acest an peste 
600 kg, iar din seră

■ realizat cam 90 kg de sa
lată Verde. Este o muncă 

' interesantă și frumoasă, 
în care este necesar să

am

re și autoaprovizionăre 
stimulată de ideile Con
sfătuirii de la începutul a- 
cestui an de la Sinaia.

Cu oameni inimoși, pa
sionați și învățînd din 
propria experiență, se pot 
realiza lucruri minunate. 
Iar ce s-a înfăptuit la Lo- 
nea de către I.C.S.A.-A.P. ' 
este un început cu conse- . 
cințe însemnate în activi
tatea economico-financia- 
ră ,a întreprinderii.

T. SPĂTARU

I.C. Vulcan. Ajutorul 
de maistru Rodica Col- 
da, intr-un dialog de 
lucru cu 
maru — 
fruntașă 
ția 6 B.

Polina Cîrciu- 
confecționeră 
din forma-

!

Retezatul și Parîngul în... Australia
Cunoscutul artist fotograf Francisc Ne- 

meth continuă să fie o prezență remarca
bilă în viața artistică a Văii Jiului, pe 
care o reprezintă cu cinste atît în țară cît 
fi peste hotare. După ce, în decembrie, 
n participat la o expoziție de lucrări foto 
fi diapozitive în orașul Kaposvar din 
•Republica Populară Ungară, lucrările sale 
sînt prezentate acum pe alte continente.

pune Lu- 
modelarea 
aluatului, 

Silvia An-

Fabrica de 
peni. După 
automată a 
muncitoarele ...... __ „
drei și Veronica Berchi 
introduc coca în dospi- 
tor.

CENTRALA TERMICA 
DE ZONA. în planul de 
investiții pentru acest an 
se prevede și începerea lu
crărilor de construcție a 
"Unei centrale termice de 
zonă. Este vorba de centra
la termică din Uricani. A- 
ceasta va asigura agentul 

| termic pentru întregul oraș, j.
I O UNITATE RENTABI- I LA. Așa se prezintă can- l tina-restaurant din Petro-

!

De curînd, s-a vernisat o expoziție foto în 
orașul Adelaide, din Australia, unde Fran- 
cisc Nemeth este prezent prin lucrările 
„Muntele11 (imagine din Faring) și „Pas
torala" (imagine de la Oslea, din Retezat). 
Selectarea lucrărilor este încă o dovadă 
a valorii acestui pasionat artist. Vom re
veni eu un reportaj. (M.B.)

Rezultatele înregistrate 
de minerii Văii Jiului în 
luna martie sînt o nouă 

’ și elocventă dovadă a 
hărniciei și priceperii, a 
puterii de muncă și ab
negației cu care au ac
ționat pentru creșterea 
necontenită a producției 
de cărbune. Doar două 
unități miniere din ca
drul Combinatului nu 
și-au putut onora sarcini
le de plan lunare — în
treprinderea minieră Băr- . 
băteni și Exploatarea de 
cariere Cîmpu lui Neag.

Succesele înregistrate 
în primul trimestru de 
majoritatea colectivelor 
miniere sînt o confirma
re faptică a optimismu
lui manifestat de cadre
le de conducere la înce
putul anului, angajamen
tele asumate fiind sub
stanțial depășite. Vă pre
zentăm, succint, angaja
mentele asumate și rea
lizările obținute,

Ing. IULIAN COSTES- 
CU, fostul director al 
I.M. Lonea: „Ne vom re
aliza prevederile de plan 
ale lunii ianuarie, ca 
dealtfel și ale trimestru
lui I". Rezultatele obți
nute — plus 310 tone în 
ianuarie și plus 400 tone 
la sfîrșitul trimestrului I.

Ing. BENONE COS- 
TINAȘ, directorul minei 
Petrilă: „Luna ianuarie o 
vom încheia cu un plus 
de 500 tone de cărbune, 
iar trimestrul I cu 
plus de 1000 
Rezultatele 
plus 6326 tone în ianua
rie și plus 20 457 tone la 
sfîrșitul primului trimes
tru. < ■

Ing. AUREL M ARH AN, 
directorul minei Dîlja: 
„Luna ianuarie o vom în
cheia cu un plus de 500

tra 
de tone", 
obținute:

Se reeditează un succes
(Urmare din pag. 1)

Viorel Pîrvulescu, Marian 
Spînu și Ionel Săulescu, 
s-au aflat intr-un perma
nent „du-țe-vino“.

Un alt aspect care re
levă activitatea deosebită 
a conducătorilor auto 
la garajul Lupeni se 
feră la transportul 
personal și materiale 
la unitățile miniere 
orașului. Trebuie să-i

de 
re
de 
de 
ale 
a- 

mintim pe Nicolae Tiho- 
Nicolae Făcăoaru, 
Toader, Gheorghe 
și Gheorghe An-

novici, 
Vasile 
Oprișa 
gliei.

Toți 
numerați, indiferent 
au fost repartizați la mi
na Lupeni sau prepara- 
ție, la mina Bărbăteni 
sau carieră, și-au făcut 
cu prisosință datoria. 
Dar pentru ca ma
șinile să fie în perma-

cei care au fost e-
ca

nentă stare de funcționa
re și apte pentru circula- 

. ție alte forțe și capacități 
au fost puse în valoare. 
La ele s-a referit revizo
rul Gheorghe Stoica, 
care ne-a vorbit de __
tribuția eficientă d me
canicului Dumitru 
dure, a electricianului 
Marcel Cristei, a impiega- 
ților Elisabeta Tamaș și 
Florica Merișan, precum 
și a sudorului Petru Va- 
SiU.'7'7 A

Acțiuni hotărî te, e-
nergice, acolo unde a fost 
năvoie, prezența la dato
rie indiferent de 
drumurilor, de 
ile meteorologice, 
responsabilă, < 
fără abateri, fără 
mente — iată care 
caracteristicile de 
ale activității 
muncii de la coloanele 2 
și 3 Lupeni, ale Autobazei 
C.M.V.J. Rezultatele au

șani la finele primului tri
mestru al anului. Volumul 
vînzărilor de preparate cu
linare realizat de la înce
putul anului a fost depășit 
lună de lună cu mai bine 
de 100 000 lei. Preocuparea 
pentru realizarea zilnică a 
unui meniu bogat, calitatea 
preparatelor oferite la linia 
de autoservire și la raionul 
„Gospodina" atrag o nume
roasă clientelă, (V.S.)

?
FILIALA DIN PETRO- 

ȘANI A A.C.R. oferă zil
nic hărți turistice, carnete 
de bord pentru evidenție
rea datelor privind exploa-

cel 
con-

Pă-

i
J 
I 

... -..... -..... I
Za indicele de utilizare a ț 
capacității de transport l 
de 3,2 la sută, iar la dis- J 
tanță medie realizată ele j 
8,7 la șută. Cifre căre i 
relevă hărnicia oamenilor J 
și care se completează fe- 1 
ricit cu cele ale econo- ? 
miilor 6400 kg motorină, j 
2 800 kg uleiuri și 300 kg i 
benzină, ?

Toate aceste rezultate 1 
îndreptățesc încrederea co- i 
lectivului de a încerca o j 
repetare a reușitei de a- 1 
nul trecut. Dar să (re) a- ț 
mințim acest succes: co- ț 
Ioana 3 locul I, coloana 2, ț 
.locul II pe Autobaza ? 
C.M.V.J, în anul 1983.

f o s t corespunzătoare 
efortului depus. In primul 
trimestru la tone trans
portate s-a obținut o de
pășire de 61 la sută, la 
tone kilometrice de 18 
la sută, la parcursul me
diu zilnic de 28 la sută,

starea
condițî-
muncă _________ ,.r____

eficientă lectivului de a încerca o 
i eveni- 

sînt 
bază 

oamenilor

tarea și întreținerea auto- în al treizecelea ăn de la 
turismelor, pliante, brelo- declarare^ acesteia monu- 
curi, și diferite accesorii ment al naturii. 
auto. Reamintim celor in
teresați că zilnic se efec
tuează și verificările tehni
ce anuale. (V.S.)

Geologică. Reamin
tim iubitorilor speologiei, 
fotografiei artistice și dru
meții că de vineri 
membrii cercului 
de s p e o l o g i e „Pia
tra roșie", din Petroșani în
treprind o expediție speo
logică menită să surprindă 
fotografic comorile de fru
musețe-ale peșterii Tecuri

CHE, directorul minei Lu
peni: „Vom încheia luna 
ianuarie cu 
zat, iar la 
mestrului I 
un plus de 
de cărbune _________
Rezultatele obținute: plus 
1050 tone în ianuarie și 
minus 6799 tone la sfîr
șitul primului trimestru.

Ing. OVIDIU AVRA- 
MESCU, directorul mi
nei Bărbăteni : „Luna ia
nuarie o vom încheia cu 
un plus de 1000 tone de 
cărbune, iar Ia sfîrșitul 
trimestrului I vom acu
mula un plus de 3000 to
ne de cărbune cocsifica
bil". Rezultatele obținu
te: plus 367 tone în lu
na ianuarie și minus 8018 
tone Ia sfîrșitul primului 
trimestru.

Ing. CAROL SCHRE- 
TER, directorul minei U- 
ricani: „In luna ianuarie 
vom obține un; plus de 
3000 tone de cărbune 
pentru cocs, iar la sfîrși
tul trimestrului I plusul 
va fi de 5000 ; de tone**. 
Rezultatele obținute: plUs 
5560 tone în luna ianua
rie și plus 16 761 tone la 
sfîrșitul primului trimes
tru. A-„

Ing. DUMITRU ALBES- 
CU. directorul Exploată
ri cariere Cîmpu lui Neag: 
„Ne vom .realiza preve
derile de Plan ale tri
mestrului I“, Rezultatele 
obținute — minus 79 076 

primu-

de tone, iar trimestrul I 
cu un plus de 1000 de 
tone". Rezultatele obți
nute: plus 2404 tone în 
ianuarie și plus 6178 tone 
la sfîrșitul primului tri
mestru.

Ing. ION DIACONU, 
directorul minei Livezeni: 
„Luna ianuarie și trimes
trul I vor fi încheiate: 
cu sarcinile de plan rea
lizate". Rezultatele ob
ținute: plus 4160 tone în 
ianuarie și plus 15 861 to
ne la sfîrșitul primului 
trimestru.

Ing. ION- CRUCERU, 
directorul minei Aninoa
sa: „Lună ianuarie o vom 
încheia cu un plus de 
2000 tone, iar trimestrul 
I cu un plus de 4000 to
ne de cărbune". Rezul
tatele obținute: plus 2982 
tone în ianuarie și plus 
6143 tone la sfîrșitul pri
mului trimestru.

Ing. CRISTIAN DINES- 
CU, director tehnic 
minei Vulcan: „Luna ia
nuarie o vom încheia cu 
un plus de 5000 tone de 
cărbune, iar trimestrul I 
cu un plus de 8000 de 
tone". Rezultatele obți
nute: plus 6500 tone în 
ianuarie și plus 16 730 to
ne la sfîrșitul primului 
trimestru. ?

Ing. IOSIF BOCAN, 
directorul minei Paroșeni: 
„Mă angajez în numele 
colectivului că vom înche
ia luna ianuarie cu un 
plus de 1000 de tone, iar tone la sfîrșitul 
trimestrul I cu un plus 
de 5000 tone de cărbune".
Rezultatele obținute: plus 

5992 tone în luna ianua
rie și plus 14 986 tone Ia 
sfîrșitul primului trimes
tru.

Ing.

planul reali- 
sfîrșitul tri- 
vom acumula 
5000 de tone 
cocsificabil".

al

lui trimestru.
Aceste realizări deose

bite înregistrate de mi
nerii Văii Jiului — cu 
excepțiile amintite — sînt 
o confirmare dar și un 

; - i imbold spre noi și im-
TITUS COSTA- portante succese.

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 

(Urmare din pag. I)

I. M. Lonea
Sectorul V — plus 1444 tone; abataje frontale — 

Grigore Mîndruț — plus 1255 tone; abataje came
ră — Ludovic Repaș — plus 350 tone; .lucrări de 
pregătiri — Dumitru Costinaș; lucrări de investiții 
(-).

I. M. Aninoasa
Sectorul I — plus 450 tone; abataje frontale 

Pavel Dediu — plus 1313 tone; abataje cameră (—); 
lucrări de pregătiri — Marcel Cohal; lucrări de in
vestiții’— Ion Suceveanu: , . 7 ă..

I. M. Lnpeni
Sectorul III — plus 7997 tone; abataje, frontale

— Teodor Boncalo — plus 2500 tone; abataje came
ră — Vasile Iușan — plus 250 tone; lucrări de pre
gătiri — Gheorghe Belei; lucrări de investiții 
Andrei Cozan. \;

4. M. Bărbăteni
Sectorul (—); abataje frontale — Mihai Kovacs

— plus 450 tone; abataje cameră (—); lucrări ae pre
gătiri — Emil Spătaru; lucrări de investiții (—).

Exploatarea de cariere
Cîmpu Ini Neag

cat încă pe acolo. Păcat de la această mină atj organi- 
chioșcurile amenajate î- * ’
acest scop. Mai așteptăm.

^F.R. Informăm publicul 
care călătorește din
spre Lupeni spre Bucu
rești că potrivit noilor re
glementări se emit bilete

_ pe două rute : prin Live- 
(DEZ)INTERES. Campio- zeni și prin Petroșani — 

natul a început de mult, Livezeni, cu prețurile dife- 
stadionul „Jiul" primește rite. (C.B.) 
(în zilele de fotbal) mulți <----~ x
vizitatori, dar cei care ar

„Startul" 
s-a dat din gara Petro
șani. Deplasarea pînă la 
Crivadia s-a efectuat cu 
trenul. La cabana Tecuri 
existînd posibilități de ca
zare. (I.V.)
♦---------

în zăt în săptămîna trecută 
ample acțiuni de muncă 
patriotică pentru înfrumu
sețarea incintei și pentru 
întreținerea spațiilor verzi 
din jurul căminelor de ne- 
familiști. Cu acest prilej 
au fost plantați pește 50 
de arbuști ornamentali. Ast
fel de acțiuni continuă și 
în această săptămînă.

PLANTĂRI. După cum 
ne-a informat secreta-

trebui să desfacă produse c o ni t e t u lu i
de cofetărie, patiserie, ră
coritoare și ziare nu au căl- 
__ ~ _ __ _ __ __

U.T.C. de la IM Lonea, 
Gheorghe Bereș, tinerii de

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA
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In așteptarea revanșeiHaltereFără ajutorul,. Fortunei

38-a 
cele 

cu

ur- 
în 

rămas 
Moi-

lui Băluță, cu Varga 
mărit de Iovănescu, 
timp ce Cura a 
mereu izolat între 
ceanu și Popicu șarjele pe
extremă ale lui Stoinescu 
sau infiltrările lui Găman 
au eșuat în apropierea 
careului de 16 m advers. 
O repriză „albă" pe tabe
la de marcaj.

Primele zece minute ale 
reprizei secunde nu aduc 
nimic nou fn economia

JIUL PETROȘANI — 
F.C. ARGEȘ 2—0 (0—0). 
Un meci care se anunța 
deosebit de bogat sub ra
portul cifrelor. A 
confruntare dintre 
două echipe, partida
nr. 150 pentru Varga, sub 
culorile Jiului, meciul cu 
nr. 920 al Jiului în divizia 
A. După două deplasări 
(la Chimia Și Rapid) unde 
zeița Fortuna s-a dovedit 
a fi al 12-lea jucător al 
gazdelor, meciul de du
minică avea două scopuri: 
1) de a dovedi că Jiul 
poate cîștiga chiar și în 
fața unei specialiste a jo
curilor în deplasare; 2) 
liniștirea suporterilor pri
vind poziția în clasament 
după valul de surprize, 
care a cam scuturat subso
lul clasamentului. Din fe
ricire ambele scopuri au 
fost atinse. Și nu numai 
atît. Jiul a dovedit că poa
te — prin gîndire și ac
țiuni clarvăzătoare — să 
dejoace planurile chiar și 
ale unui fin strateg, cum 
este Dobrin.

După un debut furtunos 
(ocazie Nica — min. 2 —, 
salvată de Cavai și ocazie 
Stoinescu — șut afară din 
colțul careului de 6 m 
— min. 4) prima repriză 
s-a constituit într-o luptă 
oarbă, fără veleități teh
nice, între atacul furi
bund al gazdelor și apăra
rea supraaglomerată a 
jucătorilor din Pitești. Cu oaspeții nu mai au moti- 
Zamfir mereu pe urmele ve să stea cu „lacătul ză- 
k______________

FOTBAL, DIVIZIA A

vorît“ și ies la joc des
chis. Din acest moment 
este clar însă că victoria 
este, fără dubii, a gazde
lor. Dobrin încearcă și el 
o „mutare" dar se dove
dește mai puțin inspirat. 
Tulpan (înlocuitorul lui 
Badea) nu reușește să în
tărească apărarea, iar Du- 
mitrache II (intrat în lo
cul lui Niva) își lasă echi
pa în... 10 oameni. Jocul 
în zece oameni se pare că 
îi priește Jiului, gazdele 
reușind să mai desfacă o- 
dată „zăvorul argeșan". 
In min. 87, centrarea 
lui Varga îi dă prilejui 
lui Băluță să-și păcăleas
că (era doar... 1 aprilie!) 
fostul coechipier.. Un 2—0 
meritat, muncit și obținut 
într-un final care a di- 
minat orice îndoială în 
privința învingătoarei. Și 
asta fără ajutorul... For-

.. tunei ț;
A arbitrat o brigadă din 

București, formată din 
Dan Petrescu Ia centru, 
Radu Matei și Virgil Do- 
brescu — la linie.

JIUL: Cavai — V-Popa, 
M. Popa, Vizitiu, Stana 
— Szekely (din min. 
Dosan) Varga, Găman 
Stoinescu (din min. 
Dasconi) Cura, Băluță.

La tineret-rezerve Jiul 
— F.C. Argeș 4—1 (3—0). 
Au marcat pentru ' ‘ ’

jocului. Sesizînd aceasta, 
antrenorul' Tonca pregă
tește o manevră tactică, 
ce se va dovedi inspira
tă: îi scoate din teren pe 
Szekely (lipsit de clarita
te în acțiuni) și pe Stoi
nescu (epuizat după tra- 

' valiul depus), introducfn- 
du-i pe Dosan (refăcut 
după o accidentare) și pe 
Lasconi „mutare" care se 
dovedește a fi de „mare 
maestru", cei doi făcînd 
„șah-mat" apărarea Iul 
F.C. Argeș, în minutul 71: 
un fault la circa 20 m 
de poarta lui Cristian a- 
supra lui Băluță; execută 
Dosan, puternic, prin rid, 
Cristian, respinge în 6 me
tri și Lăsconi plasează 
câini, cu lațul, mingea în __ _ _____ _ ___

Tel bis, Ciorăscu" Henâri j._ - (-.oro|

Alexandru TĂTAR

Cu puține zile în urmă, 
sala de antrenament „Mi
nerul" Lupeni a găzduit 
etapa județeană a campio
natului republican de hal
tere, rezervat copiilor și ju
niorilor. Fiind unica secție 
de haltere în județ, elevii 
antrenorului Ioan Pîrvu 
ș-au întrecut „în familie". 
Pentru etapa finală a aces
tei competiții s-au calificat 
următorii sportivi: catego
ria 48 kg, copii: Oylciiu 
Pîrvu, (112 kg realizate cu 
cele două stiluri — smuls 
și aruncat) ; juniori, 52 kg: 
Alexandru Szakacs (115 kg); 
56 kg: Lucian Gliiță (140 
kg) 60 kg: Petru Stan (145 
kg); 67 kg: Vasile Cojo
car u (175 kg) ți 75 kg: Ni- 
colae Moise (175 kg).

In perioada 5—8 aprilie 
a,c_, la Bistrița-Năsăud se 
va desfășura etapa finală 
rezervată copiilor și junio- 

; rilor, unde sperăm într-o 
comportare și mai bună a 
tinerilor halterofili din

■■ Lupeni. 7
. B. STAICU

Observăm cu deosebită 
satisfacție că, pe lingă ce
lelalte ramuri sportive din 
Valea Jiului se înalță, pî- 
nă în finalele republicane, 
sportul de iarnă, practicat 
cu sania de concurs. E ade
vărat, poate că rareori se 
întîmplă Să fie de mai bun 
augur apropierea cuvinte
lor copilăriei — săniuță, a- 
dică să realizăm noțiunile 
fn desfășurarea lor practi
că; prîvind-o pe Maricica 
Baron, fiica minerului Gh. 
Baron, de la I.M. Petrila, 
și ascultîndu-i vorbele, rea
lizăm ca atare starea de 
fapt a copilului de 14 ani,
responsabilitatea asumată șită a județului Hunedoara 
ca reprezentant al județu
lui Hunedoara în faza fi
nală a „Cupei Pionierul'*, 
etapa de iarnă, la schi al
pin, sanie și biatlon, des
fășurată luna trecută la 
Vatra Dome! :

— Concursul a cuprins, 
pentru săniile de eoncurs,

trei manșe speciale pe o 
piftie lungă de 400 m, cu 
o înclinare care ne-a per
mis să obținem un timp 
foarte bun. Am respectat 
indicațiile tovarășului pro
fesor Stoica Gherasim, de 
la școala noastră, nr. 5, Pe
trila, cu care dealtfel 
ne-am antrenat și am reu
șit să mă clasez, Ia numai 
o sutime de secundă, de ' 
învingătoare, reprezentantul 
județului Suceava care avea 
și avantajul de a cunoaște 
perfect pîrtia, de a se an- . 
trena chiar acolo. .

Cupa, diploma și medalia 
reprezintă, implicit, o reu-

și eu mă mîndresc eu a- 
ceasta. Sper să-mi pot 

lua revanșa, în viitoarele 
concursuri, deoarece avem 
create condiții optime de 
antrenament pe pîrtiile 
noastre, din Paring.
(Ioan Dan BĂLAN).

Dl V I ZI A A
REZULTATE TEHNI- namo 3—0,

CE: F.C. Olt — Petrolul A.S.A 2—1,
1—1, Sportul studențesc Dunărea C.S.U. 2—0, C.S.
— Poli Iași 1—1, F.C, Ba
ia Mare — S.C. Bacău
4—0, „U" Craiova Di-

CLASA M E. N T U L
1. Steaua 25 16 3 6 50—19 35.
2. - Dinamo 24 13 8 3 41 23 34
3. ,,U“ Craiova 25 14 3 8 41—21 al
4. Sportul studențesc 25 12 6 7 36—26 so
5. F.C. Argeș 25 13 3 9 30—24 29.
6 F.C. Bihor 25 11 5 9 38—32 27
7. Chimia 25 10 6 9 30—34 26
8. S.C. Bacău 25 11 4 10 25—33 26
9. F.C. OIț ‘ 24 7 11 6 23—16 25

10. JIUL . 25 10 5 10 23—28 25
11. F.C. Baia Mare 25 io 5 10 29—39 25-
12. Poli Iași 25 7 10 8 23—27 24
13. Rapid 25 7 10 23—26 23
14, CORVINUL 25 . 8 6 11 31—30 22
15. A SI A K'TiiȚ’P’t 25 8 4 13 22_ 34 20
16^ Petrolul 25 6 6 13 21—36 18
17. Dunărea C.S.U. 25 4 8 13 16—30 16
18. C.S. Tîrgoviște 25 3 6 16 18—45 12

Chimia - 
F.C. Bihor

Tîrgoviște — Rapid 1—3, 
Steaua — Carvinul 1—0, 
Jiul —- F.C. Argeș 2—0.

E,Iui din Trivale. La 1—0,

CAMP1ONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
FOTBAL, DIVIZIA C

Victorie la limită

Un nume nou la di
vizionara C din Vulcan, 
ex-craioveanul Bileru. 
Rafinamentul său teh
nic, apetitul de gol, 
recomandă printre 
mele care vor face 
rieră în fotbalul
nianesc (în prim plan, | 
în tricou alb). I

Steaua — Dinamo;
F.C.

Baia Mare; F.C. Argeș — CV4. ub». c.r<uuva — «iu „
Petroșani; Dunărea C.S.U. F C- Rapid — Spor-
— Petrolul Ploiești; Poli- tul Studențesc; Corvinu) 
tehnica Iași — CJS» Tîrga- — F.C. Olt.

ETAPA A ’ XXVI-a viște;
(miercuri, 4 aprilie): S.C. a.S.A. Tg. Mureș 
Bacău — Chimia Km. Vîl- 
cea; Univ. Craiova — Jiul

PARINGUL LONEA — 
CFJL PETROȘANI . 1—0. 
Fazele petrecute în min. 
5, 10, 12 și 15 în careul 
oaspeților — autori Kalay, 
Fîță, Preda și Cic —; au ri
dicat tribunele în picioa
re. Presingul gazdelor de
zechilibrează compartimen
tul defensiv al echipei oas
pete. în min. 20 în urma 
faultului asupra excelentu
lui junior Ciobanu, lovitu
ra liberă executată de el 
în fața porții apărate de 
Tar a fost reluată în plasă 
de Popescu II: I—0.

în continuare jocul apar
ține tot gazdelor, care au

în caseta tehnică, la 
șitul primei reprize, 
patru cornere și cinci șu
turi 
țiul 
pauză, o scurtă perioadă de 
dominare a oaspeților s-a 
soldat cu două șuturi ex
pediate de juniorul Hanu, 
dar portarul China le-a a- 
părat cu siguranță. Deși 
au fost Ia eîrma jocului 
mult mai multă vreme, 
gazdele se mulțumesc ast
fel în prima etapă a retu
rului, cu victoria Ia limită.

La juniori:; 2—0.
Vasile BELDIE, 

coresp.

sfîr- 
încă

periculoase pe spa- 
porții. După

Faze numeroase, goluri puține
MINERUL - ȘTIINȚA spre Ciorîia, care l-a ser- 

MINERUL vit bine pe Constantin. 
-I (2—1). Cu siguranță purtătorul 

evadarea tricoului nr. II a adus ast
fel egalarea. In fața țe
săturii de pase a gazdelor, 
minerii din Certej s-au 
lăsat surprinși adesea pe 
picior greșit, apărarea tor 
în frunte cu bravul, dar 
durul Micul esciț a cedat 
în min. 39, cînd Rebegrlă

VULCAN —
CERTEJ: 2—]
Cursa pentru
din zona periferică clasa
mentului se dovedește 
fructuoasă pentru Mînerul- 
Știința Vulcan. In cea 
de-a doua partidă a re
turului formația gazdă a 
reușit să depășească la 
limită Minerul Certej, dar

do- i-a faultat în careu pe 
în Ene Ciprian. Lovitura de

1

•r

• întrecerile zonale ale 
juniorilor, desfășurate, sîm- 
bătă și duminică, în sala 
arădanâ „Gloria-- au adus 
la saltele 220 de luptători 
litoeriști din județele Alba, 
Arad, Argeș, Ca raș-Severin, 
Gorj, Dolj, Hunedoara, Me
hedinți, Sibiu, Timiș și 
Vîlcea. Valea Jiului a fost Săptnțan, învingător
reprezentată de 15 sportivi 
de Ia A.S. Jiul Petrila, (an-

ponenți ai garniturii lor ca- 
lificîndu-se pentru întrece
rile finale ce se vor dispu
ta între 4 și 6 mai la Brăi
la. Este vorba de Romulus

din Vale, cei mai bun re
zultat realizat Gelu Ma
ter (75), autor a șapte 
victorii înainte de limită. 
Colegii săi Grigore Mereu-

Lupte libere
ță (65) și Sorin Cîobanu (87) 
au câștigat locul V în fi
nală, dar au pierdut astfel 
biletele de tren pentru în
trecerile de la Brăila.

. . ,.pe
linie" și câștigător al cate
goriei de 65 kg. Pe locul 
II s-a clasat Al. Zsîga (52), 

trencw Ion Corbei) și C.S.Ș, pe poziția a IlI-a au fost 
'Petroșani (Vasîle Făgaș). înregistrați Ion Doroș (56> 
Petrileniî au cules un pal- și .Nicușor Marmaliuc (60). • La sfîrșttal acestei sffp-
mares onorant, patru com- Din reprezentativa elevilor tămîni, sala Clubului spor-

tiv școlar din Deva va găz
dui etapa județeană a cam
pionatului republican indi
vidual ai cadeților, (13—16 
ani).

• Concursul internațional 
de lupte libere, desfășurat 

*. . recent la Sofia (Bulgaria), 
I-a avut printre protagoniș
tii categoriei 68 kg pe lup
tătorul Aron Cîndea, care 
s-a clasat pe locui V la se- 
nlorLSa ne amintim că am- 
iițfosul luptător provine din 
pepiniera SAȘ.P. (Ion Red)

scorul nu ilustrează 
minarea copioasă, _ ______
eîmp, a combinatei din pedeapsă a fost transfer- 
Vale. Atacurile prelungi- mată de Constantin, 
te Ia poarta excelentului 
Preenp au fost întrerup
te în min. 11 de o fază pe 
contraatac, Gogoașe.. a 
exploatat breșa pe aripa 
stingă, centrarea sa a fost 
reluată în plasă de Dina- 
cea, fără ca Bogheanu, 
mascat, să poată inter
veni. Acuzind lovitura de 
teatru, localnicii s-au 
reinstalat totuși în care
ul advers, au combinat 
bine gîndit, din păcate 
Topor a ratat cît pentru 
o întreagă ediție a cam- 
pknaîuiui (min. 22, 28, 
31, 55, 78 etc). L-au imi
tat Văduva (20), Constan
tin (25), Ciorîia (47), Co- 
jocărașu (85). O fază de 
antologie s-a petrecut în 
min. 24 — de pe aripa 
stingă Topor a centrat

Numerosul public pre
zent în tribune dumini
că a rămas incitat de 
spectaculosul fotbal prac
ticat de ambele comba
tante, în repriza secundă, 
triumviratul tehnic Cătați 
— Coșoreanu — Dumitra- 
che I a mizat total pe o- 
fensivă, introdueîndu-i fn 
teren pe Bileru și Cojjo- 
cărașK. Primul, debutant 
la Vulcan, a demonstrat 
un rafinament tehnic rar 
întîlnît, în vreme ce ju
niorul Cojocărașu anunță 
o extremă „de meserie". 
Cu toate acestea, deși o- 
caziile n-au lipsit, înain
tarea echipei din Vulcan 
nu si-a făcut în totzrli- 
tate’datoria.

fon VULPE

i
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SCHIMBURI DE MESAJE
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Partidului Comunist 
din Norvegia

■ . ; OSLO 2 (Agerpres). —- Ceaușescu salutul său căl-
Din partea tovarășului duros și cele mai bune u-

, Nicolae Ceaușescu, secre- rări de sănătate și ferici-
j tar general ăl Partidului

Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Hans 
Kleven calde felicitări 
ocazia realegerii șale 
funcția de președinte 
P.C. ' - '
cum 
rări 
tea

Mulțumind, președintele 
P.C.N. a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae

din Norvegia, 
și cele mai bune 
de succes în
de viitor.

cu 
în 
al 

pre- 
u- 

actîvita-

re, de noi succese în frun
tea partidului și statului 
român. 'V.::

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către Hans Kleven 
a tovarășei Eleonora Co- 
jocaru, membru al C.C. 
al P.C.R., care a reprezen
tat partidul nostru ia cel 
de-al XVIII-lea Congres al 
P.C. din Norvegia.

între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru al guvernului 

guineez
CONAKRY 2 (Agerpres). tului guineez a tovarășului 

— La Conakry a avut loc Gheorghe Radulescu, mem-
un schimb de mesaje în
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășul Lasana 
Beavogui, șef interimar 
al Republicii Populare Re
voluționare Guineea, prim- 
ministru al guvernului . 
guineez.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
la șeful interimar al sta-

bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, reprezentan
tul secretarului general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
la funerariile fostului se
cretar general al Partidu
lui Democrat din Guineea, 
președinte 
Populare 
Guineea. 
Toure.

um uuiiicca, 
al Republicii 
Revoluționare 

Ahmed Sekou

ÎN LU/Mr
Anul Internațional al Tineretului

Alocuțiunea tovarășului 
Nicu Ceaușescu

VIENA 2 (Agerpres). — lintea și în timpul 
La Viena au început lucră
rile celei de-a treia sesiuni 
a Comitetului Consultativ 
al O.N.U. pentru Anul 
Internațional al Tineretu
lui, organ interguverna- 
mental compus din 24 de 
state, între care și Româ
nia, avînd ca președinte 
pe tovarășul N i c u 
Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tine
retului.

In alocuțiunea rostită 
la deschiderea lucrărilor 
Comitetului, tovarășul
Nicu Ceaușescu a eviden
țiat însemnătatea celor 
cinci reuniuni regionale 
consacrate A.I.T,, care au 
avut loc în 1983, pentru 
punerea în aplicare a Pro
gramului concret de mă
suri și activități ce ur
mează a fi întreprins îna-

Sesiunea Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru
FILME

A.I.T. 
A fost relevată necesitatea 
elaborării unor politici și 
programe privind tineretul 

’ la nivel național și in
ternațional.

în continuare vorbito
rul a arătat că există un 
larg consens pentru in
tensificarea eforturilor me
nite să asigure succesul 
pregătirii și marcării A.I.T., 
pornind de la tendințele și 
situațiile specifice ale fie
cărui continent, ale _ fiecă 
rui stat sau grup de state. 
A fost reliefat rolul Co
mitetului Consulatlv în 
identificarea de noi căi și 
modalități de impulsionare 
a îndeplinirii recomandă
rilor privind pregătirea și 
marcarea A.I.T. și în ela
borarea liniilor directoa
re ale unui plan global de 
acțiune, pe termen lung, 
în domeniul tineretului.

Știri din țările socialiste
MOSCOVA (Agerpres). de fracțiuni pentru extrac- 

în R.S. Estonă au fost 
create instalații care per
mit utilizarea deosebit de 
eficientă a șisturilor bitu
minoase. în stadiul final 
instalația va avea capaci
tatea dă 10 000 tone pe zi. 
Ea realizează prelucrarea 
termică a prafului de șist 
rezidual, obținînd din pre
lucrarea unei tone de praf, 
30 kg de combustibil pen
tru turbine cu gaze, 20 kg

Agenda energetică
5,04 milioane barili pe zi. 
față de 4,15 milioane ba
rili în aceeași perioadă a 
anului trecut.

TOKIO (Agerpres). Ja
ponia importă 99,8 la sută 
din petrolul de care are 
nevoie, iar cele 13 com
panii importante, dintre 
care numai trei dețin o 
cotă mai mare de 10 la 
sută din piață, luptă pen
tru supremație printr-un 

troliere din luna ianuarie război înverșunat al pre- 
au reprezentat 26 la sută 
din consumul Statelor U- 
nite, fiind cu 4 la sută 
mai mari decît cu un an 

__ în urină, au relevat sta- 
ti- tisticile lunare publicate la 

Washington de institutul 
american aî petrolului, in
formează agenția France 
Presse.

Astfel, importurile pe- 
troliere americane s-au ri
dicat în luna ianuarie la

BEIJING (Agerpres?. din investiția necesară 
pentru o termocentrală de 
mare capacitate.

Sistemul energie-căldură 
poate juca un rol util în 
promovarea eficienței e- 
nergetice în industria chi
neză. Ele pot fi construite 
pentru a înlocui cazanele 
cu aburi demodate și cen-

După cum informează co
tidianul „China Daily", în 
R.P. Chineză a fost rea
lizat un nou tip de cen
trală electrică, care furni
zează atît electricitate, cît 
și căldură. Centrala res
pectivă consumă cărbune 
și produce energie cu 
jutorul aburului, care, la tralele pe bază de petrol, 
rîndul său, este folosit din WASHINGTON (A-
nou într-un sistem de în- gerpres). Importurile pe- 
călzire. Această formă de 
energie nu necesită mai 
mult de 200 grame cărbu
ne, iar uneori chiar și mai 
puțin pentru fiecare kilo
watt oră de electricitate.
Construirea acestor 1 
puri de centrale pentru 
producerea energiei și căl
durii este în același tiinp 
economicoasă. Investiția 
pentru fiecare kilowatt re
prezintă aproape jumătate

a-

țurilor, relatează agențiile 
de presă. Ministerul In
dustriei și Comerțului In
ternațional (M1TI) a ela
borat o serie de măsuri 
pentru fuzionarea sectoa
relor de rafinare și vîn- 
zare cu ridicata.
suțlne că aceste măsuri 
sînt necesare pentru a se 
asigura continuitatea livră
rilor pe piața japoneză.

MIT1

Sperantă
Că;

■ PETROȘANI -
• iembrie: Dej dragul

IAnca; Unirea:
și sprijin; Parîngul:

| lătorul cu cătușe.
! LONEA: Prietenie.
| ANINOASA : Elvis.
i VULCAN — Luceafărul: 
| Femeia dispărută.
I LUPENI — Cultural :

Educația sentimentală a
■ Dașei.
I ■ URICANI: incredibile-
I le aventuri ale unor ita- 
1 lieni în Rusia. 1

15,00 Telex. 15,05 Clu
bul tineretului. 15,20 Via
ța școlii. 15,40 Agrozo- 
otehnia pe înțelesul tu
turor. 16,00 Secvențe un
gare — documentar. 16,20 
Desene animate. 20,00 Te
lejurnal (parțial color). 
20,20 Actualitatea în e- 
conomie. 20,35 Se-nalță 
un cîntec. Creații 
mânești dedicate păcii. 
20,45 Teatru TV: „Une-■ ' u • ••ori imposibilul nu exista", 
de Virgil Stoenescu. 21,55 
Videoteca internațională 
(color). 22,20 Telejurnal 
(parțial color).

ro-

La stația C.F.R. Petroșani se fac calificări 
la locul de muncă pentru funcția de manevrant 
vagoane, pentru care se cer următoarele condi
ții:

bărbați în vîrstă de 18—40 ani

PINGUINI LA...
250 M ADÎNCIME

Pinguinii constituie de 
mult obiectul unor cerce
tări științifice și au ajuns 
să fie destul de bine cu- 
noscuți de ornitologi. 6n 
toate acestea, specialiștii 
nu puteau răspunde cu 
certitudine la întrebăq pri- 

- vind edîncimea la care 
se scufundă pinguinii și 
timpul în care pot rămîne 
sub apă.

rt Problema a fost rezolva
tă de un grup de scufun
dători din Noua Zeelandă, 
care au petrecut în costu-

me speciale zeci de ore sub 
apă, la temperaturi foarte 
scăzute, pentru a urmări 
comportamentul pinguini
lor. In acest lei s-a consta
tat că păsările se scufundă 
pînă la adîncimea de 250 
metri, unde pot rămîne 
circa iii minute.

CEL MAI ZGOMOTOS 
ORAȘ DIN LUME

Gel mai zgomotos oraș 
din lume este Rid de Ja
neiro — aceasta este con
cluzia specialiștilor parti
cipant! la cea de-a X-a 
Conferință internațională 
de acustică. Nivelul zgo- 

, moțului intr-un singur car
tier al orașului — ®opaca- 
bana — depășește 85 deci
beli, ceea ce constituie un 
pericol pentru sănătateapericol pentru 
locuitorilor.

CAUZELE DECESELOR 
PREMATURE

Prof, uriiv. Ștefan Tan- 
neberger, directorul Insti
tutului central de cerce
tări oncologice din R.D.G., 
a prelucrat, cu ajutorul 
unei mașini electronice de 
calcul, datele privind cau
zele deceselor premature 
la populația R.D.G.

Rezultatele sini atît de 
interesante, incit îi condu
ce negreșit pe adepții tu
rnatului la concluzia ma
joră privind necesitatea 
abandonării acestui viciu.

La un milion de oameni, 
un deces datorat acciden
telor de avion se produce 
in medie o dată ia 50 de 
ani. Din cauza consumu
lui de alcool un era din- 
tr-un milion moare ia fie-

COLEGIUL DE REDACȚIE, losit BALAN, loan DU BEK, Dorin GHEȚA. ton 
MUSTAȚĂ, Simioa POP — redactor ști Teodor RUSU — redactor șef adj. 
Tome ȚAȚARCA. 

ția benzinei și o cantitate 
însemnată de păcură,

BUDAPESTA (Ager
pres). în Ungaria se află 
în construcție o întreprin
dere pentru valorificarea 
zgurii industriale rezultate 
din procesele tehnologice 
ale întreprinderilor meta
lurgice din Dunaujvaros și 
Ozd.

După ce întreprinderea 
va începe să producă la 
parametrii proiectați, aici 
se vor obține peste 500 000 
de tone de fier. Tehnolo
gia de prelucrare a zgu- 
rei a fost concepută de 
specialiștii din țară șl a 
fost experimentată cu suc
ces în mai multe între
prinderi.

HANOI (Agerpres).
Lucrările pe marile șan
tiere ale economiei națio
nale vietnameze — - între 
care se numără podul pes
te Fluviul Roșu, ' impor- 
tante unități energetice, a 
doua etapă a fabricii de 
superfosfați din Lamthao 
— s-au desfășurat anul 
trecut potrivit prevederi
lor. Sublinierea a fost fă
cută la recenta consfătuire 
republicană a constructo
rilor din Vietnam. S-a 
relevat, cu același prilej, 
progresul considerabil’ ob
ținut în perfecționarea con
ducerii lucrărilor de cons
trucții capitale, în utiliza
rea eficientă a fondurilor 
de investiție, in ridicarea 
productivități; muncii.

care 4—5 zile, din cauza 
accidentelor de automobil 
la 2—3 zile, iar din cau
za fumatului ia fiecare 
2—3 ore. In acest fel, fu
matul 
tic — 
factor 
ță.

constituie — statis- 
cel mai important 

de risc pentru via-

CAPRA NEAGRA 
ASIATICA

Gapra neagră asiatică, va 
reintrodusă in parculfi ___ _____

natural Klrthar din pro
vincia pakistaneză Sind, 
zonă în care au trăit ase
menea exemplare 
cum 50 de ani.
trația parcului a 
de ia un donator 
piare de capră neagră a- 
siatică care vor fi readap
tate în mediul lor.

pină a- 
Adminis- 

primit 
15 exem-

studii: 4—10 clase școală generală

— fără antecedente penale

Durata de calificare este de 3 luni, iar pe
timpul calificării se acordă o retribuție de 1554 
lei, după calificare beneficiază de o retribuție 
lunară de 2160 lei, uniformă gratuită, permisie 
C.F.R. și abonament C.F.R. gratuit pînă la lo-
cuință.

înscrierile se fac zilnic la biroul personal 
din stația C.F.R. Petroșani.

Mica publicitate
VÎND urgent aparta- PIERDUT carnet stu- 

ment două camere, gaze, dent pe numele Lucaciu 
parchet. Preț de stat. De- * Floria, eliberat’de Insti- 
va, telefon 20692. (m.p.)

SCHIMB apartament do
uă camere Șt. O Iosif 
2 A/31 cu 3 camere zonă 
centrală. (468)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hor- 
ga Anica, eliberată de 
I.G.S. Mixtă LUpeni. O de
clar nulă. (467)

tutui de mine Petroșani. 
II declar nul. (469)

PIERDUT diplomă cali
ficare turnător pe, numele 
Căprarki Ion, eliberată de 
Liceul industrial nr. 4 Tîr- 
goviște, tn anul 1976. O 
declar nulă. (471) ■

ANUNȚURI DE FAMILIE

CINSTINDU-LE memoria, familia Moga și nepo
ții anunță cu durere împlinirea a 6 luni de la dis
pariția' celui care a fost

SUCIU VASILE C'■■■>■-.' rtrt
Cu aceeași nemărginită durere familia anunță 

6 săptămîni de la trecerea în neființă a soției iui
SUCIU VICTORIA

(470)

111 111 1 11 '

FIICA Silvia anunță împlinirea a 3 ani de ia 
decesul scumpei sale mame

ALBU AGAPIA
O piîng întruna. (472)

DECES

/

COLECTIVUL de cadre didactice al Școlii ge 
nerale nr. 1 Petroșani anunță cu profundă durere 
încetarea din viață a colegei noastre iubite, stimau 
învățătoare și fostă directoare a școlii noastre.

IANKY AURELIA
Elevi, părinți, colegi, îi vom păstra vie recvi 

nbștînță. (474)

Redaipa și sdmioistia|>Z Petroșani, »tr. N. Băicescu, or. 2. Telefoane i 41062 
secretariat. 41663, 42464 «ecțIL
TiParuP Tinografia Petroșani, str. N. Băloescu, nr. 2, telefon 41365,
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