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ȚARII Cfr MAI MULTCARBUNE!
Ziie de producție 

record
I.M. Valea de Brazi

Noutăți arhitectonice 
pe principalele artere 
ale orașului Vulcan, 
așa cum arată și aceas
tă imagine de pe Bule
vardul Victoriei.

Coordonatele
Răspunzînd prin fapte 

inițiativei lansate de Con
siliul municipal al sindica
telor: perioada 1—13 apri
lie — zile de producție re
cord, minerii de la I.M. 
Paroșeni și I.M. Vulcan 
și-au organizat mai bine 
munca, au acționat cu mai 
multă dăruire, înregistrînd 
împreună de la începutul 
lunii aprilie peste 7 000 to
ne de cărbune extrase su
plimentar. Intr-o singură 
săptămină din mina Paro
șeni s-au extras suplimen
tar peste 4200 tone de 
cărbune, minerii din sec
toarele I, III și IV aflîn- 
du-se și de data aceasta în 
fruntea întrecerii.
lor de la I.M. Vulcan 
raportat 
leiași 
2700 de 
mentar.

Au înțeles pe deplin ne. 
cesitatea 
cerințele 
și minerii
IV și III ale I.M.
care au extras 834 și, res
pectiv, 169 tone peste pre
vederile planului.

Ortacii 
au 

la sfîrșitul ace- 
săptămîtii peste 
tone extrase supli-

încadrării în 
perioadei record 
din sectoarele 

Lonea,

Luna martie — lună 
deosebit de bogată în e- 
venimente politice de 
largă rezonanță în conști
ința poporului român 
— a prilejuit colectivii, 
lui de oameni ai muncii 
de la I.M. 
împlinirea 
deziderat: 
cinilor de 
le minerilor, ale 
lalți oameni ai muncii ce 
acționează pentru des. 
cliiderea minei Valea de 
Brazi au fost încununate, 
la sfîrșitul lunii martie, 
prin încheierea sarcini
lor de plan cu două zile 
mai devreme, în condiți
ile cînd planul la lucră
rile de deschideri și pre. 
gătiri a fost dimensionat 
la un nivel superior, 
pentru a se putea asigu
ra punerea în funcțiune 
la termenul planificat.

Ca urmare a aplicării 
unui program de măsuri 
tehnico-organizatbrice de 
mare eficiență, s.a reușit 
ca volumul realizat la 
lucrările fizice de deschi
deri și pregătiri să spo
rească față de luna fe
bruarie cu 76 la sută, în 
timp ce planul la lucră-

Valea de Brazi 
unui constant 
depășirea sar- 

plan. Eforturi- 
celor-

autodepâșîrîi
-rile de const: ucții mon
taj în subteran să fie 
realizat în proporție de 
126 la sută. La aceste re
zultate o 
tărîtoare ; 
torii din 
cializate 
puțurilor i 
boș Iano.ș 
Tamaș. Totodată, 
leași stăruitoare 
le-au depus minerii din 
brigăzile conduse de Pe
tru Cercel, Ion Baron și 
Gheorghe Saigiu alături 
de care electrolăcătușii 
din formațiile conduse de 
Gheorghe Cincu și loan 
Meszaroș au acționat cu 
deosebită abnegație și 
eficiență.

Rezultatele dobîndite 
în luna martie constituie 
pentru tînărul colectiv 
de oameni ai muncii de 
la I.M. Valea de Brazi o 
bază temeinică pentru 
dezvoltarea în continua
re a capacității de pro
ducție, necesară impulsio
nării lucrărilor de > des
chideri și pregătiri pen. 
tril a se asigura punerea 
în funcțiune a primului 
abataj frontal al minei.

G. CHIRVASA

Foto: T. ALEXANDRU
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contribuție ho. 
au adus lucră- 
formațiile spe- 
în construcția 

conduse de Do- 
: și Gherasim 

ace. 
eforturi
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La izvorul marilor împliniri ale poporului
Creșterea rolului conducător 

al partidului
Realizările remarcabile 

obținute de poporul nos
tru în opera construcției 
socialiste și cu deosebire 
în etapa inaugurată 
Congresul al IX-lea 
indisolubil legate de 
dul strălucit în care 
acționat pentru perfecțio
narea și creșterea rolului 
conducător al partidului, 
în raport cu problemele 
generate de fiecare stadiu 
al procesului revoluționar 
pe care l-am străbătut, de 
amploarea și complexita
tea obiectivelor fiecărui 
an și cincinal. Expresie e- 
locventă a adîncirii demo-

de 
sînt 
mo- 
s-a

problemclor dez- 
multilaterale a 
spre împletirea 
activității parti- 

munca întregului 
activă

Calitatea reviziilor și reparațiilor - condiție esențială 
in functionarea continuă a utilajelor

noatâiă
Utilajele au
Paroșeni, du-

produs din plin

Intreprinderile miniere ale Văii Jiului benefi
ciază azi de o dotare tehnică la nivelul impus de 
realizarea și chiar depășirea sarcinilor de plan. Dar 
pentru ca această zestre tehnică deosebită să dea 
roadele scontate utilajele trebuie nu numai folosite 
eficient și intensiv, de oameni bine calificați, dar și 
bine întreținute, revizuite la termen și mai ales 
bine reparate. Acțiunile de revizii și reparații pre
ventive au un rol foarte important în 
continuității funcționării acestora.

Luni, 8 aprilie, o brigadă de reporteri 
nostru au fost prezenți, la unele dintre 
mecanizate întreprinderi ale Văii Jiului, 
constata cum funcționează utilajele 
re, cel puțin parțial, a fost afectată 
reparațiilor Vă prezentăm constatările făcute.

asigurarea

ai ziarului 
cele 1 
pentru 

după o zi 
reviziilor

mai
i a 
ca-

Și

La mina 
minică, 7 aprilie, în schim
bul II au fost programate 
revizii și reparații la ma
joritatea utilajelor din do
tare. La fluxul de trans
port au trebuit executate 
nouă vulcanizări la 
le 26, 36. 37 și 38.

Vulcanizatorii 
Gîdea, Petru Popa, 
Danciu, Petru Bil 
Fînaru au pregătit 
lele necesare încă 
bătâ după-amiază 
minică dimineața, 
început operațiile 
canizare, acestea s-au des
fășurat repede, reușind in

benzi-

Elisei 
Iosif
Janși 

ustensi- 
de sîm- 
și du- 
cînd au 
de vul-

schimbul JII să pornească 
fluxul de benzi pentru 
deschiderea de ciclu, 
fluxul de transport 
benzi de la orizontul 
pe lingă vulcanizări 
fost executate revizii i 
canice și electrice, iar 
colo unde a fost cazul, 
cum este spre exemplu la 
banda nr. 38 a fost schim
bată tambura de deversare. 
Au fost executate de ase
menea revizii și reparații 
mecanice .și electrice la 
mașina de extracție a pu-

crației interne de partid, 
creșterea rolului conducă
tor al partidului este înțe
leasă ca o necesitate dia
lectică și concepută ca un 
proces creator, orientat 
spre întărirea capacității 
tuturor organizațiilor de 
partid, de soluționare com
petentă a 
voi tării 
societății, 
strînsă a 
dului cu
popor, participarea 
a comuniștilor la înfăptui
rea programelor de im
portanță națională și "in
tegrarea lor rteplină în 
viața societății. Cu aceste 
orientări în față, din care 
se desprinde cu claritate 
gîndirea înțeleaptă a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
C'eaușescu. opera construc
ției socialiste a dobîndit în 
epoca de aur a țării noas
tre un conținut tot mai 
bogat. Economia națio-

nală, dar și celelalte do
menii ale vieții sociale în
sumează astăzi realizări 
fără precedent istoric al 
căror bilanț poporul îl fa
ce cu justificată 
patriotică, 
puternică 
forțelor de 
acționat stăruitor 
creșterea 
industriilor 
pentru realizarea 
producții sigure și 
în agricultură, au luat a- 
vînt știința, cercetarea ști
ințifică și tehnologică, în- 
vățămîntul, arta și cultura, 
Situînd în centrul preo
cupărilor perfecționarea 
vieții politice și economi- 
co.sociale în ansamblul 
ei, partidul șj-a exercitat 
în mod atotcuprinzător ro

mîndrle
A avut loc o 

dezvoltare a 
producție. S-a 

pentru 
competitivității 

românești, 
unor 

stabile

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pas a 2-aJ

Două brigăzi de elită, 
două brigăzi cu bune 
rezultate de la sectorul 
III al I.M. Dilja, cele 
conduse de Laurențiu 
Burlui și Nicolae Toma.

La intrarea intr-un 
nou șut, minerii din 
schimbul II sînt în
drumați de sing. Vasile 
Goia și Carol Laszlo.

foto: Al. 1 \ I AR

La
Pe

360 
au 

me- 
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(Cont, io pag. a 2-a)

Consfătuire
La Centrul de Cercetări 

pentru Securitate Minie- 
. ră Petroșani a fost orga

nizată o consfătuire pe 
probleme ale salvării mi
niere. La această acțiune 
de mare interes au parti
cipat reprezentanți ai Mi
nisterului M i n e 1 o r. 
C.M.V.J., Inspecția de 
Stat pentru Protecția Mun
cii, șefi de stații de salva
re de la unitățile miniere

din țară, mediei. In ca
drul consfătuirii au fost 
prezentate comunicări și 
informări de către dr. ing. 
Gheorghe Micheș, ing; Ma
rian Găman. ing. Ion Pas- 
cu și alții, privind: colabo
rarea tehnico-științifică în 
domeniul 
selecția, 
tervențîa 
condiții
și umiditate 
tc probleme

salvării miniere; 
formarea și 

salvatorilor 
de

iri- 
în 

temperatură 
ridicată și al- 
legate de ac-

tiyitatea de salvare mini
eră din țara noastră. Dez
baterile pe marginea ma
terialelor prezentate, iar 
în încheierea consfătuirii 
prof, univ, dr. ing. Cons
tantin Teodorescu, direc
torul C.C.S.M., au jalonat 
preocupările și sarcinile 
ce revin în vederea asigu
rării unui grad sporit de 
protecție a muncii în sub
teran.' (T.R.)
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Șantier de primăvară.

Se întronează in localități 
frumosul edilitar

L
In ton cu zilele frumoase ale primăverii, sfîrși- 

tul săptămînii trecute a fost marcat de noi acțiuni 
gospodărești în toate cartierele și localitățile, ampli- 
ficîndu-se pretutindeni lucrările specifice de sezon. 
Despre desfășurarea acțiunilor și participarea cetă
țenilor cu muncă patriotică pe „șantierele de primă
vară", despre rezultate și alte aspecte ale efortului 
gospodăresc-edilitar întreprins, în organizarea con
siliilor populare sub îndrumarea organizațiilor de 
partid municipal, orășenești și comunale, cu spriji
nul deputaților, al asociațiilor de locatari și al co
mitetelor de cetățeni — în cele ce urmează.

Duminică a fost o zi 
de sărbătoare pentru mi
litarii din subunitatea de 
pompieri din Petroșani; 
în prezența cadrelor su
perioare, a reprezentanți
lor organelor locale, pre
cum și a părinților, ru
delor, a altor invitați, ti
nerii apărători ai patriei 
au depus jurămîntul mi
litar.

Am aflat, participînd la 
festivitatea depunerii ju- 
rămîntului militar, că 
subunitatea de pompieri

PETROȘANI

Ultima zi a săptămînii 
i încheiate a fost folosită în 

reședința municipiului 
pentru continuarea acțiu
nii de curățenie și începe- 

■ rea plantărilor de primă
vară. Cu sprijinul tinere
lului, al unor unități in
dustriale (I.U.M.P., minele 
'Dîlja și Livezeni, 
J.A.C.M.M. Petroșani) care 
au răspuns solicitărilor 
consiliului popular muni
cipal, s-au plantat pe arte
rele principale din zo
nele Aeroport, Hermes 
și noul cartier 
Petroșani Nord 150 pini, 
300 puieți malus, 100 prU- 
nils, 5000 fire gard viu și 
3000 fire de trandafir.

Au început plantările de 
pomi și arbuști ornamen
tali și în sectoarele ce sînt 
administrate în cartiere de 
asociațiile de locatari, ma
terialul dendrologic fiind 
primit do la serele E.G.C.L. 
sau procurat din surse lo
cale.

Concomitent cu plantări
le de pomi, în ziua de 7 
tiprilie a continuat acțiu
nea de curățenie în Aero
port și în colonia de jos 
a Petroșaniului, unde, cu 
sprijinul în utilaje și mij
loace de transport dat de 
Antrepriza construcții
C.F.R. și alte unități socia
liste, s-au cărat rezidu
urile menajere, au fost 
curățate rigolele, desfun

date canalele pluviale.
Acțiunile de bună gos

podărire și înfrumusețare 
continuă cu amploare eres- 
cîndă în această săptămî- 
nă. (I. Bălan)
VULCAN

Aflăm de la tovarășul 
Otto Gergely, din cadrul 
compartimentului de gos

podărire al Consiliului 
popular orășenesc Vulcan: 
„Am înregistrat din nou o 
participare numeroasă la 
acțiunile de înfrumuseța
re și gospodărire. De data 
aceasta acțiunile și-au mu
tat „centrul de greutate" 
în cartierul Brazi. Aproa
pe 1500 cetățeni au ieșit la 
muncă patriotică. Ne-am 
bucurat de sprijin din par
tea Preparației Coroești, 
S.S.H., coloana auto a 
S.U.C.T.E.C., I.M. Paroșeni, 
șantierul Energoconstruc- 
ția care ne_au ajutat cu 
utilajele necesare. S-au 
continuat plantările masi
ve de arbori și arbuști în 
toate zonele orașului, plan
tări efectuate cu sprijinul 
cetățenilor. In rest, lucră
rile obișnuite de curățire 
a rigolelor, transport re
ziduuri, amenajări de ron
duri în fața blocurilor, cu
rățenie pe spațiile verzi ale 
orașului".

Vulcanul este acum deja 
orașul frumos pe care-1 
știm dintotdoauna. Bunii 
gospodari nu se dezmint! 
(M. Bujorescu)

URICANI

Sub îndrumarea tovară
șilor Ion Popescu și Ion 
Dumitru din cadrul servi
ciului administrativ, per
sonalul TESA de la I.M. 
Uricani a efectuat nume
roase ore de muncă patri
otică pentru înfrumuseța
rea incintei întreprinde
rii. Astfel au fost greblate 
zonele Verzi și rondurile 
de flori, au fost strînse 
molozurile din împrejuri
mea blocului administra
tiv, au fost curăț iți și vă- 
ruiți pomii ornamentali 
etc. (Flavius Spriescu, 
coresp.).

Zi de sărbătoare pentru tinerii chemați sub arme

Creșterea rolului conducător»
(Urmare din pag. 1)

Iul de factor politic con
ducător, asigurînd ritmu
rile și proporțiile de dez
voltare corespunzătoare cu 
cerințele fiecărei etape, 
militînd pentru accentua
rea laturilor calitative ale 
întregii activități desfășu
rate de popor, în opera 
complexă a făuririi unei 
orînduiri superioare.

Creșterea rolului condu
cător al partidului răspun
de unor temeiuri obiective 
ale căror origini Ie regă
sim în complexitatea dez
voltării multilaterale a 
societății, în întărirea nu
merică și calitativă a cla
sei muncitoare, clasa con
ducătoare a societății, în 
sporirea rolului factorului 
subiectiv, ca o particulari
tate a etapei actuale, cînd 
devine tot mai evidentă te
za potrivit căreia socialis
mul este opera conștientă a 
întregului popor. înfăptu
irea în practica vieții a ro
lului conducător al parti
dului își găsește expresie 
în modul în care se reali
zează sarcinile cuprinse 
în planurile de dezvol
tare economică și socială. 
Rezultatele dobîndite de 
colectivele de oameni ai 
muncii din economie, învă
țămînt, cultură, din toate 
domeniile de activitate sînt, 
în fond, rezultatele muncii 
de partid, așa cum de atî- 
tea ori a arătat, cu argu

raportează 17 titluri con
secutive de „subunitate 
de frunte", pentru înde
plinirea neabătută a sar
cinilor de pregătire de 
luptă și politică, precum 
și a celor gospodărești.

„Ne pregătim pentru a 
apăra pămintul strămoșesc 
— subliniau soldatul Io
nel Busuioc și caporalul 
Constantin Pătrașcu, doi 
tineri aparținînd a două 
contingente' diferite — 
spre a executa neabătut 
ordinele comandantului 

mente convingătoare, se
cretarul general al parti
dului. De la acest criteriu 
de bază, al conținutului și 
eficienței muncii politice 
trebuie să pornească toate 
acțiunile organelor și 
organizațiilor de partid, a 
căror singură finalitate nu 
este alta decît realizarea 
exemplară a planului, a 
sarcinilor ce revin fiecărui 
colectiv de oameni ai mun
cii. Procesul complex al 
afirmării rolului conducă
tor al partidului impune, 
de asemenea, preocupări 
permanente pentru întă
rirea numerică și calitativă 
a organizațiilor de bază, 
a controlului de partid, 
perfecționarea educației 
comuniste și a activității 
de formare a omului nou, 
întărirea și afirmarea spi
ritului combativ, revolu
ționar, militant, orientat 
mereu spre promovarea 
noului, a gindirii înainta
te.

Toate aceste referiri la 
conținutul și formele de 
manifestare ale rolului cres- 
cînd, de factor politic con
ducător, al partidului, 
ne-au fost prilejuite de 
dezbaterile care au avut 
loc, cu puține zile în urmă, 
în cercurile de învățămînt 
politico-ideologic ale Insti
tutului de mine din Pe
troșani. Propagandiștii 
cercurilor — Septimiu 
Krausz, Florian Iovan, 
Gabriel Cristescu, Ion Ui- 
făleanu și Tiberiu Gagyi 
— cu participarea unui 
mare număr de cursanți 

suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului".

Răspunsul firesc al no
ilor apărători ai gliei stră
moșești „servim patria", 
s-a contopit cu aplauzele 
celor prezenți, cu felici
tările ce li s-au adresat 
odată cu florile înmînate 
de pionierii de la Școala 
generală nr. 1 din Petro
șani, în semn de dragos
te și recunoștință. (II.Al.)

al partidului
— Gheorghe Oncioiu, Du- ■ 
mitru Bădulescu, Zoe Gon- I 
teanu, Constantin Semen, . 
Nicolae Almășan, Emil 
Marica, Lucian Lisca, Du
mitru Constantin, Ștefan 
Ilaralambie, Nicolae Un- 
gureanu, Mircea Georges
cu, Sofia Hadgia, Vasile | 
Munteanu, Gheorghe Pop, . 
Emil Pop și mulți alții — I 
au conturat un bogat fond . 
de idei sprijinit de argu_ I 
mente desprinse din practi- I 
ca muncii proprii de I
partid, și strîns legate de I 
specificul economic al Văii 
Jiului. Pe acest teren au I 
fost explicate detaliat te_ ! 
meiurile obiective ale creș- I 
terii rolului conducător al I 
partidului, în strînsă con- I 
cordanță cu cerința per- | 
fecționării procesului de | 
învățămînt superior mini- | 
er, obiectiv situat în cen- ■ 
trul preocupărilor Organi- I 
zațiilor de partid din ca- J 
drul Institutului.

Nivelul ridicat-al dezba- ■ 
terilor, participarea cu | 
argumente concrete în ■ 
sprijinul ideilor teoretice 
a unui mare număr de 
cursanți — denotă că în
vățămîntul politico-ideo
logic de la Institutul de 
mine este înscris pe coor
donate exigente tocmai 
pentru a răspunde, și pe I 
această cale, cerinței ma- I 
jore de a asigura creșterea | 
rolului conducător al orga- ■ 
nizațiilor de partid, prin ■ 
perfecționarea activității I 
fiecărui comunist, pe baza | 
cunoașterii aprofundate și ■ 
temeinice a politicii parti- ■ 
dului, a orientărilor sale 1 
strategice și tactice elabo- • 
rate pentru edificarea u_ | 
nei orînduiri superioare.

LUNA APRILIE, pen
tru organizațiile U.T.G, 
din Valea Jiului, consti
tuie luna declanșării fa* 
zei de masă a concursu- 
rilor profesionale pe me
serii. La această adevă
rată competiție a com-> 
petenței și măiestriei pro
fesionale va participa în
treaga masă de tineri din 
întreprinderile munici
piului, urmînd ca primii 
clasați să participe la fa
zele superioare ale con
cursului. (G.C.)

CORECTITUDINE. Ne
am obișnuit să-i criticăm 
pe conducătorii auto de 
la I.T.A. care lucrează pe 
autobuzele în convenție, 
cu regim de autstaxare. 
Bineînțeles, pe cei inco- 
recți. Iată însă că sînt și 
cazuri în care călătorii 
au numai cuvinte de 
laudă la adresa unora 
dintre ei, cum este Gheor
ghe Cepoi, de pe autobu
zul 31 HD 552. Felicitări 
și... poate-i urmează și 
ceilalți exemplul. (M.B.)

SPECTACOL. Vineri, 
12 aprilie 1985, la orele 
17 și 20, Casa de cultu
ră din Petroșani găzdu
iește un spectacol folclo
ric susținut de ansam
blul artistic „Doina Mo- 
trului". Spectatorii vor 
putea asculta cîntece ol
tenești și melodii de voie 
bună cu Maria și Mari- 
lena Cornescu. (M.B.)

REVISTA. O veste ce 
interesează elevii clasei a 
XH-a de liceu : a apărut 
la chioșcurile de difuzare 
a presei nr. 2 (februa
rie) al revistei „Forum", 
număr consacrat admi
terii în învățămîntul su
perior 1985. In cuprins : 
lista disciplinelor și a 
manualelor valabile pen
tru pregătirea candidați- 
lor în vederea susținerii 
concursului de admitere 
în învățămîntul superi
or. (I.B.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe CHIRVASA

Utilajele au produs 
din plin

(Urmare din pag. D 

țului auxiliar, iar la puțul 
cu schip a fost schimbat 
cablul de compensare. La 
toate cele patru sectoare 
de producție s-au execu
tat revizii și reparații la 
combinele de abataj și de 
înaintare.și la fluxurile de 
transportoare. Au fost 
înlocuite tambure de tăie
re, semeringuri, pompe de 
ulei și alte subansambluri 
uzate. Toate acestea au 
fost transportate la atelie
rul electromecanic al mi
nei pentru a fi reparate și 
refolosite.

Cum au fost executate 
aceste revizii și reparații? 
'Răspunsul l-am primit 
luni, la ora 13, de la dis
pecerul minei, Eugen Lin
ia-

— Un singur defect la « 
transportorul TR 4 nr. 3 
din galeria de bază a a- 
batajului frontal din pa
noul 3, strat 5, bloc VI. 
Lanțul transportorului a 
cedat în mai multe locuri

Neprezentarea la „comandă** este totuși... 
lipsă de responsabilitate

Duminică, 7 aprilie 1985, 
ora 12. La dispeceratul mi
nei Livezeni ni se pune la 
dispoziție programul de 
revizii și reparații ce ur
ma să aibă loc în schimbul

Calitatea reviziilor și reparațiilor
și remedierea defectului 
a durat 2,5 ore. Cu toate a- 
cestea preliminarul schim
bului I — 900 tone de căr
bune — este realizat la a- 
ceastă oră.

De altfel, schimbul con
dus de Aurel Cremene din 
brigada lui Francisc Faza- 
kaș, care exploatează acest 
abataj a trecut imediat la 
remedierea defectului,
reușind în acest fel să înlo
cuiască bucățile de lanț 
rupte și să extragă pînă 
la sfîrșitul schimbului și 
peste 200 tone de cărbune. 
In abatajele echipate cu 
taiere și susținere meca
nizată conduse de Gavrilă 
Mesaroș și Nicolae Șchio- 
pu activitatea s-a desfășu
rat în schimbul I fără în
treruperi.

Deci, acolo unde revizi
ile și reparațiile se execu
tă cu simțul răspunderii, 
utilajele funcționează la 
capacitate, iar prelimina
rul zilei și al schimbului 
este realizat și depășit. (Gh. 
Boțea)

II. Din multitudinea utila
jelor supuse reviziilor și 
reparațiilor am ales două. 
La abatajul frontal Pa
nou 1 Sud echipat cu com
plex mecanizat unde urma 
să fie schimbate 3 scocuri, 

3 laterale și 3 pluguri (șar
pante). La orizontul 300 pe 
fluxul principal la banda 
nr. 2 urma să se schimbe 
angrenajul de la stația de 
acționare. Ora 12,30. In sa
la de pontaj îi întilnim pe 
inginerul stagiar Gheorghe 
Crăciun și maistrul meca
nic Ion Mălăianu care efec
tuau pontajul celor coman-. 
dați la șut. Despre schim
barea scocurilor se știa, 
dar nu de 3 ci de 2, peste 
cinci minute programul de 
lucru se schimbă din ordi
nul adjunctului șef de sec
tor. Se vor schimba numai 
plugurile. Din cei șase 
muncitori de la abataj co
mandați, s-a prezentat nu
mai unul singur, minerul 
Gheorghe Arhip. Din 3 lă
cătuși au venit 2 și din 2 
electricieni unul.

Din totalul de 30 de mun
citori comandați la nivel de 
sector au „binevoit" să se 
prezinte numai 13.

Luni, ora 7. In biroul șe
fului de sector am aflat 
că au fost schimbate două 
scocuri, două laterale și 
două pluguri și că lucrarea 
s-a terminat duminică 
schimbul III Ia ora 4. Deci 
în Ioc de trei ore cît era 
planificat a durat 16 ore 
și asta din cauza lipsei de 
responsabilitate a celor 
care nu s-au prezentat la 
șut, conform comenzii du
minicale, întocmită cu trei 
zile înainte. Dintre cei ca

re au „omis" să se prezin
te la șut îi amintim pe mi
nerul șef de schimb Ion 
Arustei, minerii Mihai Sa
mian, Mihaly Eseke (face 
și nemotivate, în luna mar
tie are 4), combainierul 
Marin Untaru, care de 
drept trebuia să fie de ne
lipsit la o astfel de lucra
re.

Ce reiese din cartea de 
raport. In schimbul II 4 
muncitori (în afară de cel 
prezent — s-au 'completat 
trei de la întreținere) au mai 
demontat 2 pluguri, două 
laterale, s-a scos scocul 
defect și s-a montat cel 
nou, două pluguri și două 
scocuri s-au transportat de 
la puțul Est pînă în aba
taj. In schimbul al treilea, 
cu un efectiv de 5 munci
tori, s-au schimbat scocuri
le defecte s-au montat late
rale, s-a pornit transporto
rul la ora 3,30. La ora 9,30 
ajungem în abatajul unde 
au avut loc respectivele o- 
perații. 11 întrebăm pe șe
ful de schimb Ion Arustei 
dacă știe ce s-a făcut ieri 
în abataj. Răspunsul a 
fost clar și convingător — 
„Nu știu". O curiozitate — 
ca șef de schimb, n-a știut 
cîți oameni au venit în 
schimburile II și III (nici 
el nu a răspuns prezent la 
comandă). Oare prezența la 
șut este numai o formali
tate ?! Poate fi numită 
altfel dacă nu știi cu cine 

lucrezi. Era ora 11 și din 
respectivul abataj nu ieșise 
nici o tonă de cărbune. Du
pă ce s-au făcut toate o- 
perațiile pregătitoare tăie
rii cu combina, la ora 
11,30 s_a ars motorul de 
la banda nr. 2. Și uite așa 
două schimburi abatajul 
frontal Panoul 1 Sud de la 
mina Livezeni a pierdut 
peste 150 tone de cărbune.

In final reporterul n-a 
înțeles de fapt cîte scocuri, 
pluguri și laterale au fost 
schimbate. Dar dacă șeful 
de schimb n-a știut, atunci 
cum să știe reporterul?!

întreruperi 
pe fluxul

In comparație cu sarcina 
planificată pe luna aprilie, 
la zi, I.M. Uricani are un 
minus de producție de pes
te 4 300 tone de cărbune. 
Cel mai mare minus, de 
peste 2 509 tone provine de 
la sectorul II B, unde se 
află concentrate abataje
le cu susținere și tăiere 
mecanizată. Una dintre 
cauze o constituie și între
ruperile în funcționarea u- 
tilajelor de pe fluxul de 
transport. Luni, 8 aprilie, 
abia începuse schimbul I, 
cînd la dispecerul de ser
viciu loan Bonea se con
semna că s-a oprit banda 
nr. 2, care trebuia să asi
gure evacuarea producției 
de cărbune din cele două

Angrenajul de la banda 
nr. 3 orizontul 300 a fost 
schimbat, dar nu de la 
ora 14 ci de la ora 18. 
Lucrarea a fost terminata 
la ora 22. Această inversa
re a orei de începere nu 
a pus sub semnul între
bării activitatea celorlal
te sectoare. Toți muncito
rii comandați au venit la 
șut. E bine că doar cei de 
la „transport" vin și cei de 
la producție nu ? Este o 
întrebare la care așteptăm 
răspuns din partea condu
cerii întreprinderii. Pre
liminarul schimbului I al 
zilei de 8 aprilie nu a fost 
realizat cu 150 de tone.
(Gh. Spînu) ,
costisitoare 

de transport
abataje mecanizate. Ce se 
întîmplase? S-a rupt talpa 
unui motor! Nu putea oa
re să fie prevenita o ast
fel de avarie?

O echipă de lăcătuși a 
intervenit pentru înlătu
rarea defecțiunii. Dar nu
mai după 4 ore, in jurul 
orei 12, banda nr. 2 a re
început să funcționeze. La 
sfîrșit de schimb, față de 
700 de tone cît se preve
dea în preliminar au fost 
scoase la suprafață doar 
420 de tone... La sfîrșitul 
aceluiași schimb, de la 
I.M. Uricani s-au livrat 
doar 10 vagoane încărcate 
cu cărbune, ceea ce înseam
nă 500 tone. Deci, în loc 
să scadă, minusul la zi a 
crescut! (V. Străuț) —
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fotbal ; q zi nu tocmai fastă... 1OTBAL, DIVIZIA

Disputarea etapei a 23-a 
a diviziei A de fotbal a 
prilejuit duminică, 7 apri
lie, noi surprize care, mai 
ales în partea de jos a 
clasamentului, au lămu
rit unele probleme. In par
tea de sus a clasamentului 
enigma se amplifică, Stea
ua și Dinamo continuîn- 
du-și „cursa" umăr lîngă 
umăr.

Deplasîndu-se în Capi
tală, pe stadionul din Re
gie, băieții noștri aveau 
de înfruntat trioul de inter
naționali Hagi — Coraș — 
lorgulescu. Și, așa cum 
ne-a parvenit vestea pe ca
lea undelor, pentru studenți 
nu a fost un meci ușor. 
Dovadă că primul gol a 
fost înscris la o fază în 
care arbitrul Mircea Axen- 
te a dictat un penalty pen
tru Sportul. Cam multe 
penalty-uri pe stadionul 
din Regie pentru gazde, 
desigur. Dar, aceasta este 
cu totul altă poveste... In 
final, cînd ne așteptam la 
o veste mai bună, a „că
zut" și golul doi, înscris 
de Coraș. In fine, înainte 
de a se reîntoarce acasă 
pentru a primi pe Dumi
tru et. comp., iar apoi pe 
Steaua, Jiul face miercuri, 
10 aprilie, o „escală* la 
Hunedoara. Un derby de 
tradiție, Corvinul — Jiul, 
umplînd desigur tribune
le stadionului din Hune
doara. întrebarea ce se 
pune: cîți dintre ei vor fi 
suporteri- jiuliști? Vom 
vedea miercuri?

In divizia B, nu ne aș
teptam ca Minerul (cu e- 
chipa subțiată de acciden
tări) să facă minuni la Cu- 
gir. Chiar și așa, însă, la 
acest scor de 0—4, tot te 
frămintă parcă o întrebare: 
ce or fi păzit băieții din 
Lupeni? Acest 0—4 obligă, 
mai ales că le (șl ne) adu
ce aminte că oaspeții din 
etapa viitoare (Minerul 
Cavnic) le-au administrat 
în tur tot patru goluri. 
Iar după aceea, la Lupeni 
sosesc „șepcile roșii", în 
marșul lor spre divizia A! 
Elevii lui Libardi și Rus 
au datoria să se mobili
zeze exemplar pentru cele 
două partide grele.

Alexandru TĂTAR

Arta pugilatului face casă bună cu 
entuziasmul, dar nu și cu pripeala!
Sportul cu mănuși cu

noaște un autentic revi
riment la A.S. Minerul 
Vulcan, prin încredința
rea destinelor sale unor 
pricepuți și entuziaști teh
nicieni; ne referim la Pe
tru Pătrașcu, fost sportiv 
de performanță la Nicol i- 
na Iași, Dinamo și A.S.A. 
Bacău, antrenor la Ci
mentul Medgidia, C.S.M. 
Drobeta Turnu Severin, Fa
rul Constanța și Petrochi
mistul Năvodari, la prof. 
Ion Porujan, tînăr absol
vent al I.E.F.S. București, 
cu specializare box, oa
meni legați, prin familie 
și muncă, de Vale. Impre
sionante ni s-au părut e- 
forturile pentru amena
jarea vechii săli de sport, 
devenită acum reședința 
secției amintite de box. La 
prima invitație au apărut 
80 de candidați la gloria 
ringului, au rămas doar 37, 
selecția continuă. Iată în
să că, cu sprijinul comite
tului sindicatului minei 
Vulcan și forului sindical 
orășenesc, Minerul Vulcan 
a lansat ambițioasa com
petiție „Memorialul Cons
tantin Cupu", care omagi
ază pe fostul campion na
țional al „muștelor" din 
anul 1927, promotor al

REZULTATE TEHNICE: Rapid — E.C. Baia 
Mare 1—0, E.C. Argeș — F.C. Olt 0—1, A.S.A. — 
Corvinul 2—0, Chimia — Dinamo 0—1, Poli, lași — 
F.C.M. Brașov 0—1, Gloria — Steaua 1—2, Sportul 
studențesc — Jiul 2—0, F.C. Bihor — S.C. Bacău
1—0, „U“ Craiova —

clas
Poli.
A M

Timișoara 2—
L

-0.
E N T U

1. Steaua 23 18 4 1 51 — 11 40
2. Dinamo 23 14 8 1 43—20 36
3. Sportul studențesc 23 15 5 3 50—17 35
4. „U“ Craiova 23 12 4 7 42—32 28
5.
6.

Gloria Buzău 
„Poli" Timișoara 4? 23

23
8
8

8
7

7
8

35—34
22—31

24
23

7. Corvinul 23 10 2 11 37—32 22
8. A.S.A. 23 8 6 9 19—21 22
9. Rapid 23 7 7 9 24—29 21

10. Chimia 23 8 5 10 20—35 21
11. JIUL 23 8 4 11 20—33 20
12. F.C.M. Brașov 23 8 3 12 24—30 19
13. F.C. Bihor 23 8 3 12 23—32 19
14. F.C. Olt 23 8 3 12 24—36 19
15. F.C. Argeș 23 7 4 12 29—30 18
16. F.C. Baia Mare 23 7 3 13 20—33 17
17. S.C. Bacău 23 6 4 13 19—29 16
18. „Poli“ Iași 23 3 8 12 22—41 14

ETAPA VIITOARE (miercuri, 10 aprilie) : 
Dinamo — „U" Craiova, Poli. Timișoara — Poli. 
Iași, S.C. Bacău — F.C. Argeș, F.C.M. Brașov — 
Rapid, F.C. Bihor — Chimia, F.C. Baia Mare — 
Sportul studențesc, F.C. Olt — Gloria, Steaua — 
A.S.A., Corvinul — Jiul.

REZULTATE TEHNICE, divizia B — seria a 
IlI-a, etapa a 21-a: Unirea Alba Iulia — Armătura 
Zalău 2—0, C.F.R. Timișoara — Gloria Bistrița 1—1, 
Ind. S. C. Turzii — C.S.M. Reșița 1—0, Strungul A- 
rad — Olimpia S. Mare 1—0, Met. Cugir — Minerul 
Lupeni 4—0, Avîntul Reghin — Minerul Cavnic 
1—0, „U“ Cluj-Napoca — Sticla Turda 5—0, Gloria 
Reșița — Mureșul Expl. Deva 2—1, Aurul Brad — 
U.T. Arad 1—0.

CLASAM E N T U L
1. „U" Cluj-Napoca 20 14 4 2 43—10 32
2. Gloria Bistrița 21 11 5 5 33—14 27
3. Aurul Brad 21 11 3 7 26—19 25
4. Armătura Zalău 21 11 2 8 37—27 24
5. Strungul Arad 21 11 2 8 28—26 24
6. C.S.M. Reșița 21 10 3 8 22—22 23
7. Minerul Cavnic 20 10 I 9 46—39 21
8. Minerul Lupeni 21 » 3 9 29—35 21
9. Mureșul Expl. Deva 21 7 6 8 27—23 20

10. C.F.R. Timișoara 21 8 4 9 25—22 20
11. Unirea Alba Iulia 21 9 2 10 21—30 20
12. Olimpia S. Mare 21 7 5 9 33—30 19
13. F.C.M. U.T. Arad 21 8 3 10 26—27 19
14. Metalurgistul Cugir 21 6 6 9 24—26 18
15. Avîntul Reghin 21 7 3 11 21—28 17
16. Ind. Sîrmei C. Turzii 21 6 4 11 21—33 16
17. Gloria Reșița 21 7 2 12 18—41 16
18. Sticla Turda 21 5 4 12 12—40 14

ETAPA VIITOARE: Sticla Turda — Avîntul Re. 
ghin, Mureșul Deva — Aurul Brad, Unirea Alba lu- 
lia — Olimpia Satu Mare, C.S.M. Reșița — Strun
gul Arad, F.C.M. U.T. Arad — Ind. S.C. Turzii, Ar
mătura Zalău — Metalurgistul Cugir, Gloria Bistri
ța — Gloria Reșița, Minerul Lupeni — Minerul 
Cavnic, C-F.R. Timișoara — „U“ Cluj-Napoca.

acestui sport în Valea 
Jiului, dar care are și da
rul de a lansa valori. Du
pă părerea noastră însă, 
competiția și-ar valorifica 
mai bine valențele de pre
gătire și concurs, dacă 
ar fi încadrată în tradițio
nala „Nedeie vulcăneană". 
Asupra ediției inaugurale 
ne vom concentra atenția 
în cronica celor două zile 
de confruntare.

Au onorat invitația sec
țiile din județul 'nostru: 
Aurul Brad, Metalul Hu
nedoara, Explorări Deva, 
Jiul Petrila și, cu o întîr- 
ziere nemotivată, cea mai 
apropiată asociație Mine
rul Lupeni. Din start s-au 
remarcat forma deosebită, 
nivelul tehnic ridicat al 
sportivilor din Brad (an
trenor Nicolae Nicolae). 
„Maratonul" pugilistic a 
relevat însă și unele ca
rențe de ordin organizato
ric, mai mult chiar de pe
dagogie sportivă. In pri
mul rînd, ringul a fost 
neregulamentar — lipseau 
pîsla și prelata, deficiențe 
care au cauzat accidentarea 
gravă a unui sportiv. Gala 
finală a fost frustrată de 
serviciile unui cadru me
dical; îr. fine, în ring au

trimiși și unii începă- 
cu un bagaj precar de 

„pradă"

fost 
tori, 
cunoștințe, „pradă" sigu
ră in fața unor lovituri 
dure, periculoase. Nu s-au 
respectat întotdeauna ca
tegoriile de vîrstă și greu
tate, spre exemplu, Ale
xandru Ioana (Vulcan), ta

Memorialul ,,Constantin Cupu“

tă de copii, a încrucișat 
mănușile cu un... junior 
mic, la 48 kg. Aceste a- 
mănunte, la prima vede
re, trebuie să dea de gîndit 
colegiului județean de ar
bitri, care, prin cavalerii 
săi prezenți la Vulcan, a 
abdicat de la exigențele 
regulamentului, acceptînd 
să metamorfozeze, cu o 
singură excepție, knok- 
auturile în înfrângeri prin 
inferioritate, dar cu conse
cințe grave de ordin me
dical pentru cei îngenun- 
cheați de forța pumnului. 
Că zestrea tehnică și re
zistența pugiliștilor la Mi
nerul Vulcan sînt încă în
doielnice — e și normal, 
cei doi antrenori au pornit 
la treabă de la jumătatea

Liderul a învins, dar n-a convins
MINERUL PAROSENI 

T1RNAVELE BLAJ: 2—0 
(1—0). Aparent doar, lide
rul seriei a Xl-a a avut, 
duminică, o misiune ușoa
ră. Formație modestă, dar 
ambițioasă, dinamizată, dar 
și „dinamitată" de „spinii" 
poziției din clasament, Tîr- 
navele Blaj a încercat să 
„stingă" atacurile mineri
lor încă din terenul neu
tru, mai mult chiar și-a 
dirijat contraatacurile pe 
aripa dreaptă, acolo unde 
acționau Tulea și Tătar. 
Primul gol al partidei a 
fost înscris abia în min. 
23, cînd Matula și-a etalat 
calitățile de fin dribleor, 
traversînd careul advers 
și șutind din întoarcere: 
1—0. Acest produs al pepi
nierei din Paroșcni merită 
o atenție deosebită, fiindcă 
marchează, o evoluție me
reu ascendentă, spectacu
loasă, manifestă înclinare

HANDBAL, DIVIZIA B (TINERET!

La masa verde...
METALUL HUNEDOA

RA — UTILAJUL-ȘITINȚA 
PETROȘANI: 25-20 (11-10). 
Prima etapă a returului în 
eșalonul secund a debutat, 
pe terenul din Hunedoara, 
eu 25 de minute întîrziere, 
întrucît gazdele n-au cu
noscut ora oficială a întâl
nirii (!?). Așa se face că 
soarta meciului va fi deci
să, la „masa verde*, nor
mal federația de speciali
tate trebuie să dea curs 
contestației combinatei 
din Vale și s-o judece fa
vorabil. fn teren însă, me- 
talurgiștii s-au impus, di
ferența de scor putea fi mai 
mare, dar într-o formă ex-, 
celentă s-au dovedit ambii

BALOIînvingătorului. Foto: IonBucuria 
lunii ianuarie — o dove
dește numărul foarte mare 
de abandonuri dictate în 
cele două gale. Așadar, sa
lutăm entuziasmul tehni

cienilor, dar el nu poate 
face casă bună cu pripea
la. Nu sîntem de acord cu 
„manevrele" antrenorului 
Nicolae Barbu (Minerul 
Lupeni), care, acuzind in
vitația tardivă, și-a dorit, 
fără luptă, și a reușit pre
zența elevilor săi în finală, 
pe care însă a doua zi i-a 
părăsit din motive perso
nale. Ne bucură însă orgo
liul forurilor sindicale și 
sportive din Vulcan, spri
jinul conducerii minei, 
care demonstrează deose
bita priză și necesitatea re
vigorării acestei discipli
ne sportive. 

spic jocul tehnic, combi- 
nativ, chiar pe spații înguste. 
La celălalt pol al compor
tării se situează coechipie
rii săi Iordache, care și-a 
plafonat orizontul - tactic, 
și fundașul dreapta Ispir, 
nervos, imprecis, neinte
grat în dispozitiv, uneori 
chiar dur. Desigur, minerii 
au dominat copios, de- 
monstrînd că le priește o- 
xigenul primei trepte a 
clasamentului; au ratat o- 
cazii clare Leleșan (34), 
Boloș (38), ultimul avînd 
scuza unui dispecerat de 
excepție, ca în zilele sale 
de glorie. De remarcat că, 
în min. 41, lovitura de cor
ner expediată de Matula a 
poposit în plasa porții lui 
Negru, de unde ultimul 
apărător a cules și degajat 
balonul, arbitrul lăsînd jo
cul să... continue.

După pauză, același Ma
tula țese „covor" de pa

portari din Vale, Popescu 
și Kiss. In fața semicercu
lui advers, bine s-au com
portat Drăgan și Cazan, 
dar finalizarea a lăsat de 
dorit, astfel că pe foaia de 
arbitraj a fost consemnat 
scorul final 25—20 (11—10) 
în favoarea hunedoreni- 
lor.

In tentativa de salvare 
de la retrogradare, cu prof. 
Ion Polifronie pe banca 
tehnicienilor, duminică, U- 
tilajul-Știința întîlnește 
pe bitumul de la C.S.S. 
Petroșani, „șaptele" bă
nățean- Metalul I.U.R.T. 
Lugoj. Sperăm că freneti
ca galerie din Vale va fi, 
ca întotdeauna, la datorie! 

Rezultate tehnice, gala de 
juniori mici, 45 kg: Păstinaru 
(Deva), Mitroi (Deva) p.p., Bota (Brad); 48 kg: 
damoș (Hunedoara) c.p., Ioana (Vulcan); 51 kg: Sine 
(Hunedoara) c.p. Farcaș (Vulcan); 57 k; 
trila) p.p. Agapi (Deva) Beldiman 
p.ab. Enescu (Vulcan); 60 kg: Samson 
Grădișteanu (Deva), Doioftei (Deva) 
(Brad);-juniori mari, 67 kg: Crîstea
Enacbe (Vulcan); 71 kg: Voinescu (Vulcan) 
Serb (Brad), 75 kg: Fluieraș (Hunedoara) p.p. 
(Brad); seniori, 71 kg: Fotache 
naru (Brad); partide amicale: 
m.n. Balaban (Brad) Firescu 
(Vulcan), Carp (Vulcan) c.ab.
(Vulcan) m.n. Negru (Vulcan); gala finală: 
naru c.p. Boca, Păcurar (Lupeni) c.p. Con--tar:lines-, 
cu (Hunedoara), Sine c.p. Matei, Adam. - .ab. 
Enczi (Brad), Lepinda (Brad) c.ab. Bota (BrucD. .pti 
(Petrila) c.p. Nițoi (Lupeni), Agapi c.p Brldiman, 
Falcă c.ab. Samson. Ferencz (Vulcan) c.ab Dorof- 
tei, Crețu (Vulcan) c.ab. Trifon (Deva) Crăciun 
(Vulcan), declarat cel mai tehnic boxer al competi
ției, c.ab. Martinoiu (Lupeni), Irimhiuc (B <1) r .KO. 
Enaehe, Lazăr (Brad) c.ab. Vlad (Vulcan >.

se utile colegilor de linie, 
într-o astfel de situație, 
Iordache șutează impara- 
bil, în min. 50, mărind 
handicapul. Ratează, în 
continuare, Leleșan (72 șî 
82), Boloș (73), Băltaru (76) 
etc. Oaspeții leagă mai bi
ne pasele spre final, dar 
jocul lîncezește în ciuda 
rafalelor de ploaie verna- 
lă. Noua structură organi
zatorică a secției de fotbal 
Minerul Paroșeni (pre
ședinte sing. Remus Becu.ș, 
antrenori prof. Tiberiu Be- 
nea și Ion Popescu) asigu
ră deci orizont de afirma
re disciplinei și spectaco
lului calitativ.

Duminică, la Vulcan, un 
nou cuplaj: Minerul Pa
roșeni — Minerul Ccrtej, 
Minerul-Știința Vulcan —• 
Unirea Ocna Sibiului.

Sever NOIAN

BREVIAR
FOTBAL. Campionatul 

republican de juniori: Ra
pid Arad — Jiul Petroșani 
1—2; campionatul județean, 
seria 1: C.F.R. Simeria — 
Minerul Aninoasa 3—1, Mi
nerul Teliuc — Prepara
torul Petrila 1—0, C.F.R. 
Petroșani — Parîngul Le
nea 1—1, Minerul Uricani
— Constructorul Hunedoa
ra 2—1, Metalul Criscior
— Minerul Bărbătenf 5—0.

HANDBAL, campionatul 
republican de juniori: 
C.S.S. Petroșani — C.S.S. 
Rovine Craiova 22—27.

RUGBY, „Cupa Româ
niei": Gloria București — 
Știința Petroșani 8—27.

S. BĂLOI

sîmbătă
(Vulcan)

după-amiază,
c.p., Todosiu

A-

Baltă (Pe- 
(Ilunedoara) 

(Petrila) c.ab. 
p.ab. 
(Petrila)

Falcă 
p.ab. 
p.ab. 

Matei 
Rovi-(Vulcan) c.ab.

Alsultanei (Vulcan) 
(Lupeni) m.n. Tuli 

Kiss (Lupeni), Beleț 
Păsti-

Ion VULPE
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Acțiuni în favoarea păcii 
si dezarmării nucleare

TOKl' ' 8 (Agerpres). — 
La apelul sindicatelor ni
pone. in prefectura Kyoto 
s-a de-.faurat „Ziua de 
acțiuni comune" a oame
nilor muncii pentru îmbu
nătățirea condițiilor lor 
de viată. La mitingul or
ganizat la Kyoto — și la 
care au luat parte peste 
13 000 de persoane — vor
bitorii au lansat un apel 
la unirea eforturilor oame
nilor muncii în lupta pen
tru apărarea drepturilor 
lor, și au cerut guvernului 
Să sprijine programele so
ciale destinate ajutorării 
păturilor sărace ale popu
lației.

☆

TOKIO 8 (Agerpres). 
*. Comitetul nipon de a-

Interviul acordat ziarului „Pravda“ de 
tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general 

al C. C. al P. C. U. S.
MOSCOVA 8 (Agerpres). 

—- Intr-un interviu acordat 
eiarului „Pravda", Mihail 
Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., a 
abordat aspecte legate de 
problemele dezarmării și 
păcii, precum și relațiile 
sovieto-americane. Por
nind de la realitatea exis
tenței celor două sisteme 
sociale mondiale, M. Gor
baciov a subliniat că tre
buie avută în vedere im
portanța? coexistenței paș
nice, în cadrul căreia fie
care dintre sisteme va do
vedi prin forța exemplului, 
ți nu prin forța armelor, 

’tare din ele este mai bun.
După ce a evidențiat că 

tn relațiile sovieto-ame-

Șomajul in lumea 
capitalului

WASHINGTON 8 (Ager
pres). — Potrivit datelor 
difuzate de Ministerul 
muncii al S.U.A., în aceas
tă țară 8 400 000 de persoa
ne sin t înregistrate ca șo
meri, cifra reprezentînd 
7,3 la sută din populația 
ățtivă a Statelor Unite.

☆
BONN 8 (Agerpres). — 

La. sfîrșitul lunii martie, 
numărul șomerilor a ajuns 
in R.F.G. la aproximativ 
2 500 000. Acestora li se 
adaugă sutele de mii de 
șomeri care au încetat să 
se mai înregistreze la ofi
ciile de plasare, pierzînd 
speranța dc a găsi locuri 
de muncă stabile, relevă 
presa vest-germană.

KATMANDU. — In par-
> tul național Chitwan, si

tuat la circa 200 km la 
sud de capitala Nepalului, 
Katmandu, va fi amena- 

i jat un centru pentru creș
terea elefanților, avînd ca 
scop evitarea dispariției 
acestor animale — infor
mează agenția IPS. Potri
vit aprecierilor specialiș
tilor nepalezi, principala 
cauză a reducerii număru
lui pachidermelor o cons
tituie distrugerea trepta
tă a mediului lor de viață 
tradițional oferit de păduri. 
In prezent, în întreaga ța
ră trăiesc doar 36 de ele
fanți. 

parare a păcii a anunțat 
organizarea unei „luni de 
luptă pentru lichidarea ar
melor nucleare", in cursul 
căreia opinia publică din 
întreaga țară va fi mobili
zată pentru a protesta îm
potriva . creșterii cheltuie
lilor militare, pentru pre- 
întîmpinarea unei catas
trofe nucleare.

☆

LONDRA 8 (Agerpres). 
— In jur de 20 000 de oa
meni s-au adunat, luni, în 
zona bazei militare aerie
ne a S.U.A. de la Moles- 
worth (estul Angliei), pen
tru a protesta împotriva 
programului de amplasare 
a celei de-a doua tranșe 
de rachete nucleare de croa
zieră în Marea Britanic.

ricane confruntarea nu 
este inevitabilă, ci ea re
prezintă mai curînd o a- 
nomalie — secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. a 
spus: „Apreciem că îm
bunătățirea relațiilor so
vieto-americane este nu 
numai extrem de necesară, 
dar și posibilă". In context 
el a relevat că există de 
amlrele părți o atitudine 
pozitivă față de o întîl- 
nire la nivel înalt sovieto- 
americană, data și locul 
desfășurării acestei întâl
niri urmînd să facă o- 
biectul unor înțelegeri ul
terioare.

In interviu se propune 
ca la Geneva, U.R.S.S. 
și S.U.A. să instituie pe 
întreaga durată a tratati
velor un moratoriu asupra 
producerii — inclusiv ac-

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
— La Institutul rutier din 
Tașkent a început testarea 
unor autoturisme „Mosk- 
vici" și „Lada" care folosesc 
drept carburant benzină 
și gaze naturale. In prima 
etapă, mașinile vor folosi 
ambele tipuri de combus
tibil, Urmînd ca, ulterior, 
ele să funcționeze numai 
cu ajutorul gazelor jiatu- 
rale. In afara economiei 
de carburanți, folosirea ga
zului permite reducerea 
considerabilă a poluării 
atmosferei eu gaze de eșa
pament.

DHAKA. - Un țăran 
din districtul Jessore din 
sud-vestul Bangladeshului 
a recoltat un cartof uriaș, 
avînd greutatea de 51 kg. 
informează ziarul „The

Pe tot globul
Daily News- din Dhaka, 
citat de agenția China 
Nouă.

Potrivit ziarului, este vor
ba de un soi de cartof săl
batic cunoscut, pe plan 
local, sub numele de meta- 
aloo, pe care’ localnicii il 
cultivă numai de doi ani. 
Cultivatorul din .Jessore a

i Congresul partidului Comunist 
din Canada

OTTAWA 8 (Agerpres). 
La Toronto au continuat 
lucrările Congresului al 
26-lea al Partidului Comu
nist din Canada. Repre
zentanții partidelor comu
niste și muncitorești au 
transmis mesaje de șalut.

In numele Partidului 
Comunist Român, al secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost transmis participan-

In Sudan situația continuă să se normalizeze
KHARTUM 8 (Agerpres). 

Agențiile internaționale de 
presă relatează, citind sur
se diplomatice din Khar
tum, că în Sudan situația 
continuă să se normalizeze. 
In capitala țării s-au re- 

tivitatea de cercetare- ști
ințifică — testării și am
plasării de arme cosmice 
de șoc, să înghețe arma
mentele strategice ofensi
ve.

„Totodată, trebuie înceta
tă amplasarea rachetelor 
americane cu rază medie 
de acțiune în Europa și, 
în mod corespunzător, dez
voltarea contramăsurilor 
noastre",'

In încheiere, Mihail Gor
baciov a declarat: „Sîntem 
pentru un dialog onest. 
Sîntem din nou gata să 
demonstrăm bunăvoința 
noastră, și din acest mo
ment doresc să subliniez 
că Uniunea Sovietică ins
tituie un moratoriu asupra 
amplasării rachetelor sale 
cu rază medie de acțiune, 
suspendă înfăptuirea altor 
contramăsuri în Europa. 
Termenul moratoriului SSte 
pînă în luna noiembrie 
1985“.

AGENDA ENERGETICA
BELGRAD 8 (Agerpres), 

— O centrală termoelectri
că cu capacitatea de 300 
MW a devenit recent ope
rativă în R.S.F. Iugoslavia. 
Situată în apropierea ora
șului Tuzla, la Uglievik, în 
R.S. Bosnia și Herțegovi- 
na, noua centrală va pro
duce anual o cantitate de 
1,6 miliarde kWh energie 
electrică.

Cele 750 000 tone de căr
bune, combustibilul nece
sar funcționării termocen
tralei în fiecare an, vor 
fi asigurate de minele de 
la cîmpul carbonifer Uglie
vik, ale cărui rezerve au 

declarat că nu a folosit 
nici un îngrășămint natu
ral sau chimic.

☆
MOSCOVA, — Suprafața 

uscatului crește pe planeta 

noastră, apreciază oceano- 
logii sovietici. Potrivit 
aprecierii lor, aceasta este 
o consecință a scufundă
rii tot mai accentuate a 
teritoriilor submarine ceea 
ce provoacă o scădere a 
nivelului apelor oceanului. 
Specialiștii consideră că 
în următoarele cîteva mi- 

ților la lucrările Congresu
lui, Partidului Comunist 
din Canada, tuturor comu
niștilor și clasei muncitoa
re canadiene un cald sa
lut tovărășesc, împreună 
cu cele mai bune urări 
de succes în desfășurarea 
lucrărilor, de către tova
rășul Miu Dobrescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele .Colegiului 
central de partid.

deschis magazinele și a 
fost reluat traficul rutier. 
Luni au fost restabilite le
găturile telefonice și telex 
cu exterior, dar aeroportul 
internațional continua să 
fie închis.

Potrivit comunicatelor 
Comandamentului gene

ral al forțelor armate su
daneze, condus de genera
lul Abdel Rahman Swar 
Eddâhab, care a preluat 
sîmbătă puterea în Sudan, 
toate personalitățile poli- 
lice ale fostului regim au 
fost arestate — informează 
agenția MEN,

Intr-un comunicat an
terior, generalul Abdel 
Rahman Swar Eddahab, 
comandantul-șef al forțelor 
armate sudaneze, a anun
țat că după realizarea o- 
biectivelor stabilite pen
tru perioada interimară, 
forțele armate vor transfe
ra puterea poporului, pro- 
cedînd la organizarea de 
alegeri generale.

EVOLUȚIA
SITUAȚIEI DIN LIBAN
BEIRUT 8 (Agerpres). — 

Luni, la Beirut și în zona 
portului Saida, din sudul 
țării, au avut loc schim
buri de focuri între mili
țiile creștine și musulma
ne, iar în regiunea mun
toasă de la Est de capitala 
libaneză s-au produs cioc
niri între milițiile druze și 
unități ale armatei liba
neze.

fost estimate la circa 54 
milioane tone de cărbune.

☆
STOCKHOLM 8 (Ager

pres). — La Lidkoping 
(Suedia) a fost dată în 
funcțiune o fabrică expe
rimentală care va prelucra 
anual 32 000 tone de cerea
le industriale și reziduuri, 
din care se vor produce 
7 000 tone amidon, 12 000 
tone furaje bogate în pro
teine, 5 000 tone acid car
bonic și 7 000 mc etanol. 
Totodată, în cadrul unită
ții industriale de la Lid
koping vor continua cer
cetările în legătură cu u- 
tilizările etanolulul.

liarde de ani suprafața us
catului va creștere cu 15-20 
la suta.

☆

WASHINGTON, — Po
trivit datelor publicate la 
Washington de Ministerul 
Justiției, în anul 1984, în 
Statele Unite au avut dc 
suferit de pe urma infrac
țiunilor de diverse tipuri 
un număr de 35,3 milioane 
de persoane. Se precizează 
că, în anul care a trecut, în 
S.U.A. s-a înregistrat o 
creștere alarmantă a acte
lor de violență, a atacuri
lor eu mină armată și ja
furilor.

FILME
I PETROȘANI — 7 No- 
Iiembrie: Glissando, I-II ;

Unirea: Romeo și Julieta 
■ ’82; Parîngul: Undeva, 
( cîndva.
I PETRILA: întoarcerea
ț Vlașinilor.
I LONE A: Salutări cor.
’ diale de pe Terra.
* VULCAN — Luceafărul: 
| Polițist sau delincvent.

LUPENI — Cultural :
• Un marinar rămîne pe 
ț țărm.

URICANI; Raze de I gheață.

| 20,00 Telejurnal.

1 20,20 Actualitatea în eco
nomie:

il 588 lei, report la cate
goria 1.

I în atenția abonaților telefonici 
si de telex din 

județul Hunedoara
Direcția Județeană de Poștă și Teleco

municații Hunedoara — Deva anunță că în 
vederea elaborării facturii telefonice și tele
grafice pe calculator pentru toți abonații din 
județ, începînd cu luna aprilie 1985, terme
nul de achitare a avizelor dc plată este UL
TIMA ZI LUCRATOARE PINA LA DATA 
DE 15 (inclusiv) ALE FIECĂREI LUNI.

După această dată se vor percepe majo
rările legale prevăzute de tariful serviciilor 
interne de poștă și telecomunicații aprobat 
prin Decretul 122/1982 si Ord. nr, 5/1982 
al M.T.Tc.

Toți abonații telefonici din mediul ur
ban și rural sînt rugați să achite avizele de 
plată pînă la data de 15 ale lunii, pentru a 
nu crea greutăți financiare unității noastre.

Mulțumim tuturor abonaților telefonici 
pentru sprijin și înțelegere.

Regionala C. F. R. Timișoara 
anunță

Stațiile C.F.R. Petroșani, Iscroni, Vulcan 
și Lupeni recrutează bărbați între 21—40 
ani, pentru funcția de manevrant vagoane, 
cu calificare la locul de muncă cu durata de 
3 luni.

Pe durata calificării candidații primesc 
o retribuție de 1550 lei, iar după calificare 
retribuția este de 2100—2287 lei și primesc 
gratuit: uniforme, haine de protecție, abona
mente și permise de călătorie pe C.F.R.

Informații suplimentare la șefii stațiilor 
de mai sus.

Mica publicitate
SCHIMB apartament 

Sebeș cu locuință în Pe
troșani, Petiila, Lupeni. In- 
.formații, Sebeș, telefon 
31345, orele 15—17. (3532)

- SCHIMB garsonieră Pe
troșani Nord cu aparta
ment .2—3 .camere, cen
tral, telefon 43981. orele 
17—18. (3535)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bogdan 
Adriana, eliberată de Insti

DECES

COPIII anunță cu profundă durere încetarea 
din viață a scumpului nostru tată, soț și bunic 

STRIMBU GRIGORE
Ininorinîntarea va avea loc azi, 9 aprilie. ora 

15,30, din strada Institutului nr. 16. (3533)

— Campania agricolă 
de primăvară.

20,35 Ani bogați în mul
te biruinți — cînte- 
ce patriotice șl re
voluționare.

20,45 Teatru TV: (color): 
„O viață pentru 
un surîs“.
Premieră pe țară.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

LOTO

I
I
I I 
iI II

Numerele extrase la tra
gerea Loto 2 din 7 apri
lie 1985:

Extragerea
25, 40.

I: 67, 18,

Extragerea
36, 45, 6.

a Ii-a: 44,

Extragerea 
38, 68, 13.

a IlI-a: 14,

Fond total de cîștiguri:
600 632 lei, din care

I

tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (3530)

PIERDUT carnet dc stu
dent pe numele Marinescu 
Carmen Iuliana, . eliberat 
de Institutul . de mine Pe
troșani. 11 declar nul. 
(3531)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pc numele Cif- 
ciumaru Polina, eliberată 
de I.C. Vulcan. O declar 
nulă. (3534)
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