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Cărbune 
peste plan

Zăpada căzută în ultimele zile și ploaia 
de ieri afectează buna desfășurare a circula
ției rutiere și pietonale.

Pentru înlăturarea efectelor acestor in
temperii, sînteți chemați să acționați, cu res
ponsabilitate civică, conform prevederilor 
Legii 10/1981.

înlăturați zăpada și gheața de pe 
tuare, din fața blocurilor de locuințe, a 
tăților comerciale.

IARNA. GOSPODARII NU SINT IN 
CANȚA ! ■
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ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN

Azi, I. P. S. R. U. E. E. M. Petroșani
Directorul întreprinderii, dr. ing. ANTON BACU, se angajează 

în numele colectivului :

„Vom face totul ca activitatea
minerilor să fie rodnică

— Tovarășe director, 
rezultatele obținute in 
1985 dau garanția că 
colectivul IPS R U EEMP 
va prelua și îndeplini 
exemplar planul . și 
creșterile de producție 
pentru acest an. Vă ru
găm să concretizați.

— Colectivul nostru, mo
bilizat exemplar, a rapor
tat cu o lună mai devre
me realizarea principali
lor indicatori de plan pe 
1985 și cincinal. Aceasta 
a însemnat mai- multe

Interviu realizat de 
Teodor RUSU

Sarcinile de plan pe anul 1986

Producția

Producția

Producția globală : 656 milioane

marfă : 643 milioane

netă ; 173 milioane

utilaje tehnologice

lei

lei

lei

2500 tone
Mașini și
pentru lucrări miniere

Slilpi hidraulici 22 000 buc.
u- Reparații capitale

Piese de schimb :

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu o zi înainte de sfîr- 
șitul celei de a doua de
cade a lunii, la începutul 
schimbului I, patru între
prinderi miniere raportau 
depășirea preliminarului 
zilei precedente cu 426 
tone de cărbune.

Constanți pe linia rea
lizării și depășirii ritmice 
a producției preliminate, 
minerii de la Lonea au 
extras suplimentar 56 tone 
de i 
2705 
zată 
plan 
lui.
ție și la I.M. Potrila : de
pășirea cu 61 tone a pre
liminarului constituie 
început promițător pe 
nia recuperării - minusului 
înregistrat in prima parte 
a lunii ianuarie, 
bune consemnăm 
minele Bărbăteni 
de Brazi. Plusul 
aceste întreprinderi se ci? 
trează la 309 tone de căr
bune. (Gh. O.)

cărbune, majorînd la 
- tone cantitatea reali- 

peste sarcinile de 
de la începutul anu- 
Mobilizare de excep-

un
li-

Rezultate 
și de la 
și Valea 

zilei la

Pentru viitoarele capacități de producție

miniere

Procentul de cenușă 
continuă scădereA

III
Pa- 
fost 
s-a 

pro-

Pentru minerii de la 
roșent, anul 1985 a 
deosebit de rodnic : 
realizat cea mai mare 
ducție de la deschiderea
minei și pînă acum și s-au 
depășit totodată sarcinile 
de plan la' producția fizi
că cu peste 36 000 tone de 
cărbune Concomitent cu 
preocupările colectivului 
pentru creșterea cantită
ții- de cărbune extras, în 
atenția conducerii colecti
ve, a organizațiilor de 
partid, sindicat și U.T.C., 
a întregului colectiv a stat 
în permanență îmbunătă
țirea calității cărbunelui, 
pentru a se încadra în in
dicatorii stabiliți, fapt
concretizat la sfîrșitul ari
nului în realizarea acestor 
indicatori. Acum, la în
ceput de an și cincinal, 
minerii de la Paroșeni sînt

hotârîți să mențină cota 
realizărilor la același ni
vel cu care ne-au obișnuit 
în Ultimii doi ani. Dar ei 
aspiră la mai mult; să ac
ționeze cu mai multă ho- 
tărîre pentru 
țirea calității

îmbunătă- 
cărbunelui. 

să reducă procentul de ce
nușă pînă la limita de 49 
La sută, limită Stabilită 
pentru acest an. Pentru a 
atinge acest nivel s-a În
ceput încă din anul tre
cut separarea fluxurilor de 
transport la toate cele pa
tru sectoare de producție 
cît și la sectorul VIII in
vestiții. La sectoarele î, II

Gheorghe BOȚEA

In acest an, .minerilor, 
sectorului V (investiții) de 
la I.M. Dîlja le revin sar
cini deosebite pentru dez
voltarea minei pe vertica- ‘ 
lă și orizontală în vederea 
valorificării unor noi re
zerve de cărbune pentru 
asigurarea realizării rit
mice a sarcinilor de plan. 
Încă din primele zile ale 
anului au lost atacate prin
cipalele lucrări care să a- 
sigure ritmicitatea în rea
lizarea planului la produc
ția fizică de cărbune. Bri
gada condusă de Gheor
ghe Stoica a început să e- 
xecute planul înclinat spre 
silozul care va colecta pro
ducția sectorului III. Oda
tă terminat acest plan în-

elina., -brigada va demara 
lucrările de executare a 
si'ozului care va avea o 
capacitate de 250 tone. De 
f-ipi, pentru minerii din 
aceasta brigadă, situată pe 
un loc de frunte în între- 
cerea socialistă, executa
rea acestor lucrări repre
zintă un început in acest 
an, deoarece ei vor derna-

G. BOGDAN

(Continuare in pag. a 2-a)

39 153 mii lei

90 200 mii lei
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Brigada condusă de Ladislau Zarcula, din sectorul IV al I.M. vulcan 
una dintre formațiile de lucru evidențiate la acest început de an.

VIBRANT OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT

IN ZIARUL DE AZI j

• Comuniștii — exemple 
permanente in muncă.

• Manifestări omagiale 
— 127 de ani de ia Unirea 
Principatelor Române.

• Vă informăm.
(Pag. a 2-a)

SPORT • Festivalul 
sporturilor de iarnă. • Cu
pa „Voința" la schi. „ Cro
nica muntelui. • Pregăti
rile divizionarelor C de 
fotbal.

(Pag» a 3~a)

Din adîncul inimii
împreuna cu ortacii pe 

care li conduc, am extras 
iii primele două decade ale 
lunii ianuarie aproape 2000 
tone de cărbune peste sar-, 
cinile de plan, și asta, 
deoarece avem in cele do
uă abataje frontale pe ca
re le exploatam complexe 
de susținere și tăiere me
canizata fabricate 
I.U.M. Petroșani 
late toarte bine 
țiile noastre de 
Fuiosino eficient
«-limes ne care, dispunem, 

obțmut ritmic, in a- 
eeste zile productivități 
■superioare sarcinilor pla
nificate cu 3000 kg pe post. 
In continuare vom acțio
na cu aceeași hotărî re pen-

naștere o
că-

vom

O datorie
„Fabricat în România". 

Incepînd din 1986 vom pu
tea pune și noi aceste cu
vinte pe utilajele 
care vor parași 
derea pentru a 
alte meleaguri. 
Polonă sau R.P. 
faima industriei

con-

la 
și adap- 
la condi- 
zăcămînt. 

dotarea

tru a . crește producția de 
cărbune, răspUnzirid în a- 
cest fel grijii pe care ne-o 
poartă conducerea de 
partid și de stat, personal 
tovarășul N î c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, a 
cui zi de
sărbători peste citeva zile 
împreună cu întregul 
tru popor.

ÂCuni, iii ' prag de sărbă
toare, ii _d.orim din toată 
inima, conducătorului nos
tru iubit, multă sănătate și 
putere de muncă pentru 
fericirea 
no -stra. a.

nos-

și bunăstarea 
tuturor.

Crislea VALACHE, 
miner, șef de brigadă la 

sectorul 1 I.M Liyezeni

miniere 
întreprin- 

duce pe 
in R.P.

Chineză, 
construc

toare de mașini din Româ
nia Fiecare complex me
canizat livrat la export 

.va purta dorința de pace 
și colaborare între popoa
re a întregii, națiuni, ex
presie a împlinirilor mun- 
cii noastre 

întreprinderea este . as
tăzi o uzu.a ui plina afir
mare, pe locul veci iilor 
,-,ateliere-, centrale", că ur- - 

. mare a indicațiilor '. date 
de secretarul general al 
partidului, . tovarășul.

căr-

cin- 
fa- 

rea-

de onoare
dicat o adevărată cetate 
a ■ industriei constructoa
re de mașini. Avem o da
torie de onoare, de a pro
duce utilaje care să
tribute ia creșterea canti
tății și calității de 
bune' extras.

La început de an și 
cinai ne ; angajăm să 
cem tQtul pentru a' ne
liza sarcinile de plan, pen
tru a traduce in fapte de 
muncă indicațiile și orien
tările secretarului general 
al partidului, tovarășul 
ÎSicoiae Ceausescu, căruia, 
cu vie. niindrie patriotică 
îi dorim, cu prilejul a- 
propiatei sărbători a zilei 
de naștere, după.; tradiție, 
„La mulți ani !“.

cal itativ
Al optulea cincinal, 

care are ca bază acu-, 
mutările anilor de con
strucție și de edificare 
socialistă pe meleagu- 
rile carpatine, depășeș
te în obiective oricare 
altă perioadă prece
dentă din istoria noas
tră. Spectaculoase nu 
sînt' numai proporțiile 
cantitative, ci mai a- 
les saltul calitativ ăl 
economiei noastre so
cialiste, care valorifi
că, la parametrii supe
riori, potențialul ma
terial și uman al so
cietății. A produce mai 
mult, cu cheltuieli mai 
puține, a asigura inde
pendența economică a 
țării, a include cerce
tarea științifică și teh
nica modernă în elita 
forțelor de producție, 
iată un proiect ambi
țios și realizabil, fi
indcă se întemeiază pe 
certitudini, se conturea
ză democratic din ro
dul gîndirii, aspirați
ilor și eforturilor în
tregii națiuni. ' .

In acest context, Văii 
Cărbunelui îi revine 
nobila misiune de a 
lumina viitoarea ascen- i 
siune a țării, cărbunele ș 
pentru cocs și energe
tic fiind combustibi
lul propășirii, care con
ține în plus „caloriile" l 
abnegației, ale datoriei i

Andrei APOSTOL

î

Nicușor VULPE, 
inginer șef, I.U.M.P.

(Cont. în pag. a 2-a) î
ș
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Manifestări omagialeVictor Goșa, secretar ad
junct al comitetului de

127 de ani de la Unirea Principatelor In această săptămină

pe scena Casei de cultură

din 
de

Materializată în rezulta
te productive superioare, 
munca politică desfășura
tă de organele și organi
zațiile de partid își de
monstrează zi de zi efi
ciența în cadrul colective
lor de oameni ai muncii. 
Tinde comuniștii, principa
lul factor mobilizator, asi
gură un cadru de perma
nentă emulație creatoare. 
Desigur, afirmațiile ar 
putea rămîne simple apre
cieri, dacă argumentul fap
telor nu și-ar impune de 
la sine puterea de exem
plu, așa cum demonstrează 
rezultatele muncii 
cele două organizații
partid, asupra cărora ne-am 
oprit, la mina Bărbăteni. 
Este vorba despre organi
zațiile de partid din ca
drul sectorului III — pro
ducție și IV investiții, do
uă sectoare în care activi
tatea comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii 
concretizează în 
de excepție.

Așa cum ne 
maistrul Tudor 
secretarul organizației 
bază, în anul 1985, 
rul III a extras suplimen
tar 1400 tone de cărbune, 
Ocupînd primul Ioc în în
trecerea socialistă pe în
treprindere. Rezultatele 
productive sînt oglinda ce
lor obținute în activitatea 
de partid, activitate care 
—- așa cum am constatat 
— reprezintă cheia tuturor 
succeselor înregistrate de 
colectivul sectorului. După 
cum ne spunea secretarul

se
.realizări

asigură 
Mocanu, 

de 
secto-

organizației, aceste rezul
tate constituie rodul unei 
munci de partid deosebit partid pe întreprindere, în 
de cuprinzătoare, ce a si
tuat pe primul plan mun
ca politico-organizatorică 
și mai ales educativă, care 
a vizat â’tît comuniștii, cît 
și celelalte organizații ; de 
sindicat, U.T.C. și O.D.U.S. 
Printre acțiunile care con-

Munca politică — 
mereu in actualitate

stituie și în acest început 
de an obiectul preocupări
lor prioritare ale comuniș
tilor, se înscriu cele pri
vind întărirea vieții inter
ne de partid, menținerea 
unei stări disciplinare co
respunzătoare, stimularea 
participării comuniștilor, 
a tu tur oi' oamenilor mun
cii, la adoptarea celor mai 
adecvate soluții pentru re
zolvarea problemelor pro
ducției anului 1986.

Aceeași activitate inten
să a caracterizat și carac
terizează acțiunile între
prinse de biroul organiza
ției de bază a sectorului 
IV investiții, organizație 
care la nivel de întreprin
dere reprezintă de 
multă vreme un model 
tît din punct de vedere 
rezultatelor obținute 
frontul muncii cît și 
domeniul vieții interne 
partid.

După cum ne asigura

mai 
a- 
al
pe 
în 
de

activitatea organizației de 
partid se desfășoară o 
muncă politică diferenția
tă, de la om Ia om, care 
pe tot parcursul anului
1985 și-a păstrat caracte
rul permanent. Printre ac
țiunile de largă eficiență 
se înscrie participarea tu-' 
turor membrilor biroului 
la soluționarea probleme
lor vieții interne de partid 
în cadrul sectorului. Ast
fel, responsabilitățile sînt 
împărțite pe membrii bi
roului, pe comuniști care 
în permanență știu care 
sînt obiectivele de produc
ție prioritare. Alături de 
Ion Lițcan, secretarul or
ganizației de bază, o in
tensă activitate de mobili- i 
zare a oamenilor 
desfășoară comuniștii 
Nichita, Miron Uța, 
Olteanu, Gheorghe 
neac, Petre Zoltan, 
Popa precum și mai 
rul Marian Alexandru.

Rezultatele 
de cele două 
ca și eficiența cu care ac
ționează în mobilizarea 
oamenilor la înfăptuirea 
prevederilor planului pe
1986 constituie garanția 
îndeplinirii integrale a 
angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă de 
cele două sectoare, în care 
comuniștii 
xemple vii 
abnegație.

• In bibliotecile din mu
nicipiu se organizează în 
zilele de 23 și 24 ianuarie, 
Expoziții de carte istorică, 
avînd ca generic „Unirea 
— națiunea a făcut-o“.

• Sub același
în organizarea 
lui municipal al 
ției Pionierilor, 
fiecărui club și 
vacanță, în ziua 
nuarie vor avea 
bateri, expuneri, 
de recitaluri de 
poezie. - .

generic,
ConsiliU- 

Organiza- 
la nivelul 
centru de 
de 24 ia- 
loc dez- 

urmate 
muzică și

• La Școala generală nr. 
1 din 
de 24 
mată 
cuget 
vor participa pionierii sco
lii.

• » In librăriile munici
piului se vor amenaja în 
zilele de 23 și 24 ianuarie 
vitrine de carte istorică, 
lucrări cu caracter oma
gial dedicate evenimentu
lui din ianuarie 1859.

Lupeni, tot în ziua 
ianuarie este progra- 
exnu: erea „Uniți în 
și în fapte1*, la care

H. DOBROGEANU

Saltul
calitativ

(Urmare din pag I)

„Progresiv 1M“
„Progresiv TM“ 

Petroșani. Cunoscuta 
mație rock din Timișoara
— căreia i se adaugă so
listul Gheorghe Gheorghiu
— va susține, joi, 23 ia
nuarie, în sala Casei de 
cultură, un atractiv spec
tacol pentru tineri. Gongul 
va bate la orele 17 și 
(Al. II.)

Ritm alert 
la investițiile 

(Urmare din pag. 1)

ici 
for-

muncii 
loan 

Petre 
Zele- 
loan 
tînă-

înregistrate 
organizații

constituie e- 
de dăruire și

Gh. CHIRVASĂ

,Vom face totul ca activitatea minerilor să
(Urmare din pag. 1) de condițiilor de exploata

re din Valea Jiului.
— Ce preocupări are 

colectivul pentru îmbu
nătățirea parametrilor 
funcționali ai utilaje
lor miniere și asimila
rea de piese de schimb 
și dispozitive de mică 
mecanizare ?
- Dispunem de progra

de 
de 
de 
de 

mecanizare, progra
me care se regăsesc în 
planul tehnic al C.M.V..L, 
urmînd ca noi, cu sprijinul 
specialiștilor din combinat 
și I.C.P.M.C. — să acțio
năm pentru materializa
rea lor. Avem un colectiv 
harnic, bine pregătit pro
fesional, cu inițiativă și 
gîndire tehnică și practi
că, colectiv care va reuși 
să realizeze programele 
stabilite, să obținem uti
laje care să execute mai 
multe operații tehnologi
ce în subteran, 
efortul. fizic 
crească 
în exploatare, 
za, concepe și

tilaje, piese de schimb și 
reparații asigurate unită
ților miniere, paralel 
pregătirea temeinică 
producției, pentru a pre
lua sarcinnc ce ne revin 
in 1988 cu mult superioa
re anului 
Creșterile

»stanțiale, 
diea torul 
— '68 300

cu
a

recent încheiat, 
pe 1986 sînt sub- 
îndeosebi la in- 
producție marfă 
mii lei, la piese 

de schimb — 36 100 mii lei 
$ reparații capitale.

Pot să afirm că prin lua
rea unor măsuri tehnico- 
Organizatorice deosebite, 
colectivul nostru este pre
gătit ca și în • acest an — 
și în cincinalul creșterii 
intensive a activității pro
ductive, îndeosebi ă bazei 
energetice și de materii 
prime — să-și onoreze sar
cinile ce îi revin; să asi
gure minerilor produse 
de cît mai bună calitate, 
care să le ușureze efortul 

gama 
pieselor 

Utilajelor dispozitive de 
și moder- 
corespun-

me și planuri tehnice 
asimilări și execuții 
noi utilaje, piese 
schimb și dispozitive 
mică

productivității
timpu-

t

îndeplinite exemplar, 
de către oamenii adîn- 
curilor.

Prima zi, prima de
cadă, prima lună a pri
mului an al cincinalu
lui demonstrează eloc
vent înaltul nivel de 
conștiință muncitoreas
că și hotărîrea vredni
cului detașament mine
resc din municipiul nos
tru de a purta, mereu 
în primele rînduri, tra
diționala ștafetă a frun
tașilor în producție, con
tribuind astfel la apro
pierea mai devreme a 
viitorului tot mai pros
per și fericit al patriei 
noastre socialiste, al 
propriilor lor familii.

t

fie rodnică**

fizic; să mărească 
sortimentală a 
de schimb și a 
supuse reparării 
nizării pentru a

canizare, de 
electrice

să reducă 
și să 
siguranța 

Vom reali- 
ăsimila noi 
mică me- 

echipamente 
antîgrizutoase,

mult solicitate dc mineri, 
iar gama pieselor de 
schimb va fi substanțial 
îmnunâtățită.

— Ce ne puteți spu
ne despre crearea și 
extinderea de fluxuri 
tehnologice și standuri 
de verificare în cadrul 
unității dv. ?

— In mare parte ponde
rea producției de piese de 
schimb, de subansamble 
și reparații este organiza
tă pe linii și fluxuri teh
nologice concepute și exe
cutate de noi. Ele asigură 
creșterea
muncii, reducerea 
lui de reparații și implică 
existența standului de pro
bă. Aș exemplifica : veri
ficarea în sarcină a re- 
ductoarelor, motoarelor e- 
lcctrice, pompe, și pompe 
hidraulice. Stand de rodaj 
(în sarcină) a motoarelor 
Diesel din componența lo
comotivelor de mină, ace
lași lucru pentru macarale 
pneumatice și cablurile dc 
tracțiune. Vom acționa în 
așa fel ca pînă la finele 
anului toate produsele e- 
xecutate de noi să fie tre
cute prin stand de probă. 
Doresc să mai precizez că

paralel cu activitatea ce o 
desfășurăm în atelierele și 
secțiile întreprinderii, a- 
sigurăm asistență tehnică 
prin echipe „service** 
specialiști, intervenții 
perative în caz de avarii 
și la lucrările de natură e- 
lectrică, la întreprinderii 
miniere.

— Despre planul de 
investiții pe acest an, 
ce ne puteți spune ?

— Dorim să finalizăm 
chiar în prima parte a a- 
nului — lucrările de in
vestiții pentru punerea în 
funcțiune a capacităților 
de producție din Petroșani 
(constructor TAGC Ind. 
Brașov) și Livezeni 
(IACMM) cărora le asigu
răm întregul sprijin. Ne 
propunem să finalizăm 
montarea (în regie proprie), 
a tuturor utilajelor ce le 
vom primi în acest an.

Prin tot ce am stabilit, 
prin munca de zi cu zi, 
colectivul de la IPSRUEEM 
este hotărît să-și onoreze 
sarcinile de plan în pri
mul an al noului cincinal, 
să asigure minerilor toate 
utilajele necesare, care să 
le facă munca tot mai 
rodnică.

și 
o-

ra spre sfîrșitul primului 
semestru circuitul puțu
lui orb nr. 6 și, totodată, 
săparea lui între cota 697 
și 300, o lucrare deosebit 
de importantă pentru vi* 
itorul minei. Pentru pune
rea în valoare a rezerve
lor de la orizontul 300 se 
lucrează cu brigăzile con
duse de Dinu Năstase și 
Ion Ungureanu la execu
tarea a două transversale 
care vor permite deschi
derea a noi abataje came
ră în această zonă, în timp 
ce brigada lui Adalbert 
Nagy a atacat lucrările la 
suitorul principal de ae- 
raj nr. 2, între orizonturi
le 607 și 440, pentru îm
bunătățirea condițiilor de 

de 
II. 

Totodată, la orizontul 350, 
între blocurile III—V, bri
gada condusă de Karol 
Kovacs a început săparea 
și betonarea galeriei prin
cipale în vederea montă
rii fluxului de transport 
cu bonzi în această zonă 
a minei.

„Toate aceste lucrări pe 
care le avem de executat

muncă la capacitățile 
producție din blocul

Procentul
'Juiiare din pag. I)

miniere 
în 1986 sînt deosebit 
importante pentru viitorul 
minei, ne-a spus ing. loan 
Solga, șeful sectorului. Fe
lul cum acestea au i fost 
demarate ne dă garanția

• că ele vor fi terminate la 
timp și de bună calitate. 
Cei aproape 10 metri li
niari executați în avans 
în prima jumătate a lunii 
ianuarie ne dau garanția 
că sarcinile de plan pe pri
ma lună, primul trimestru 
și pe întregul an voi’ fi 
realizate și depășite**. La 
realizarea și depășirea sar
cinilor de plan pe lingă 
brigăzile direct producti
ve amintite, merite deose
bite revin și formațiilor 
de electrolăcătuși conduse 
de tinerii ingineri electro
mecanici Victor Gilortea- 
nu și Tosif Komaronv — 
care se ocupă de monta
rea utilajelor din sector 
și, totodată, de revizuirea 
combinei CI2 care va fi 
pusă în funcțiune în cu- 
rînd — și formației con
duse de ing. Constantin ' 
Dîrnu care are ea sarcină 
aprovizionarea locurilor 
de muncă cu materiale și 
întreținerea căilor de ac
ces.

III, fluxul de transport 
sterilului provenit din 

a

de cenușă
nei. De aceea trebuie să 
creștem cantitatea de căr
bune extras din abatajele 
unde acesta este curat, iar 
intercalațiile sterile sînt 
mai mici. Vom desfășura o 
intensă activitate de pro
pagandă pentru a mobili
za întregul colectiv la îm
bunătățirea indicatorilor 
de calitate, indicatori care, 
trebuie să recunoaștem, în 
primele zile ale acestui an

Șl 
al 
lucrările de pregătiri 
fost separat în întregime. 
In această lună se lucrea
ză intens pentru finaliza
rea lucrărilor de separare 
a celor două fluxuri la 
sectoarele IV producție și 
VIII investiții. Modul cum 
se desfășoară aceste 
crări dau garanția că 
vor fi finalizate pînă 

' sfîrșitulacestei luni,
fel incit începînd din 
mele zile ale lunii februa
rie, cele peste 100 tone de 
steril pe zi, care se mai 
evacuează în prezent pe 
fluxul de trans
port al cărbunelui, să ia 
drumul funicularului și să 
fie transportate la haldă. 
Tot de anul trecut s-a in
stituit sistemul de clauba- 
re a sterilului în subteran 
pe fluxul de transport al 
abatajului sau al lucrării 
de pregătire, dacă aceasta 
interceptează zone sterile 
datorită tectonicii pronun
țate a stratului. Totodată, 
în aces an se va menține sis
temul de claubare inversă 
la suprafață Ia frontul 
plus 80, asigurîndu-se pe 
fiecare schimb un număr 
de minim patru persoane.

„In acest an procentul 
de cenușă pe care avem 
sarcină să îl realizăm este 
mai mic decît cel din a- 
nul trecut cu 5—6 puncte, 
ne-a declarat ing. loan 
Besserman, directorul ,mi-

lu-
ele au fost depășiți, în medie, 
la

ast-
pri-

cu 5 puncte, fapt ce a con* 
dus la penalizări. Pentru 
aceșt an, mai precis pen
tru sfîrșitul trimestrului 
I, ne-am propus un schimb 
de experiență, pe tema ca
lității, cu Uzina de prepa- 

- rare a cărbunelui din Vul
can, unde specialiștii de 
la mină și uzină se vor 
întîlni și vor stabili mă
suri care să ducă la redu
cerea conținutului de 
nușă. Prin separarea 
xurilor de transport

ee-
flu- 

al 
cărbunelui și sterilului la 
toate sectoarele de produc
ție și la sectorul de inves
tiții, procentul de cenușă 
va scădea substanțial, dar 
nu putem spune că am 
epuizat toate căile și mij
loacele de îmbunătățire S 
calității cărbunelui. Va 
trebui să eăutăm și să 
găsim în continuare noi 
soluții care să ducă Ia 
reducerea conținutului de 
cenușă, astfel, îneît să a- 
sigurăm încadrarea în in
dicatorul planificat și 
creșterea eficienței econo
mice a întreprinderii**.

propice prezentării unor 
interesante expuneri pe 
teme de actualitate și des
fășurării unor 
„Cine știe, 
cu premii.

RECORD, 
ză cumva 
nității 429 
„Jiul** în luna decembrie? 
Vă informăm că, în ultima 

pul liber. Pe această linie lună a anului trecut, uni
se înscriu serile cultural- 
distractive desfășurate în 
fiecare joi, sîmbătă și du
minică la clubul muncito
resc din localitate, ocazii

I SERI CCLTURAL-DIS- 
TRACTIVE. Comitetul o- 
rășenesc U.T.C. din Vul
can vădește preocupări per
manente pentru modul în 
care tinerii își petrec tim-

concursuri 
cîștigă** dotate 
(Gh. O.)
Vă interesea- 

performanța u- 
Cofetăria

I

li
tatea (prin vînzătoarele 
Valeria Cernar și Veroni
ca Popa) a oferit lui... Moș 
Gerilă mărfuri în valoare 
de peste 1 000 000 lei! A

foșt o lună... dulce ! (A.T.) 
METEOROLOGICA. Ieri 

dimineață, am fost infor
mați de meteorologul 
serviciu, Viorica 
că stratul de zăpadă 
Paring a ajuns la 70 
iar în Petroșani la 20 
Temperatura aerului 
la ora 8, minus două 
de atît în Petroșani, cît și 
în Paring. In continuare, 
barometrul indică scăde
rea presiunii. (G.B.)

UN CITRIC, ’ " ‘
„Nu avem**, răspunde vîri- ■ 
zătoarea Vaier ica Vlad, de

la unitatea nr. 23 „Cafea- 
dulciuri**, din cartierul Ae
roport. „De altfel, acest j 
sortiment ne lipsește de 'I 
peste două luni și, în plus, ' 
cele 30 de lăzi, în care | 
am primit sticle cu nectar, I 
ne ocupă jumătate din spa- | 
țiu, ceea ce nu ne permite | 
șă ne desfășurăm normal , 
activitatea**, completează 
vînzătoarea. Chiar așa ? 
In această zonă a cartie
rului nu se poate bea un 

vă rog ! citric ? (G.S.)
Rubrică realizată de 

Gh. OLTEANU

de 
Bartha, 

în 
cm, 
cm, 
era, 
gra

»

I
I
I
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In masivul Faring

Festivalul sporturilor
Duminică, 19 ianuarie 

1986, Parîngul a găzduit e- 
tapa Ia Festivalului spor
turilor de iarnă, organizat 
de C.J.E.F’.S. Hunedoara- 
DeVa. Cei peste 90 de par
ticipant au dat dovadă de 
multă pasiune, de o bună 
pregătire, atît la probele 
de slalom cit și la pro
bele de șchi fond- Lupta 
pentru ocuparea locurilor 
fruntașe a fost foarte strîn- 
să la toate categoriile do 
vîrstă și în mod deosebit 
la categoriile copii I și 
copii II.

Cu toate că vremea a 
fost foarte neprielnică

Pregătirile divizionarelor C 
de fotbal

MINERUL PAROȘENI
Liderul seriei a VIII-a a 

diviziei C, Minerul Paro- 
țeni, a luat startul pregă
tirilor în vederea returului, 
în ziua de 13 ianuarie, du-, 
pă vizita medicală a com- 
ponenților lotului. La cîr- 
ma echipei se menține tan
demul Tiberiu Benea — 
Ion Popescu, în structura 
lotului apărând, în scurta 
perioadă de iarnă, cîteva 
modificări. Au primit tran
sferul Nicu Adrian (pen
tru Minerul Lupeni), Bo- 
loș și Stanei (Minerul Vul
can). Intre numele noi se 
pun speranțe în Petroi 
(fost la Delta Tulcea), Pre
da și Cristea (Parîngul Lo- 
nea), Dîlja (Mineml-Știin- 
ța Vulcan). Sub culorile 
minerilor din Paroșeni vor 
evolua astfel : portarii Cre
tan, Bîrsan, fundașii Ispir, 
Leleșan, Hădărean, Doden- 
ciu, Lixandru, Hanciue, 
mijlocașii Iordache, Lăză- 
roiu, Matula, Băltaru, Ia- 
cob, înaintașii Henzel, Ru- 
su, Bendea, Gîtan, Vrăji- 
toru și cei patru nou-legi- 
timați;

— Am terminat turul pe 
primul loc, ne relatează 
antrenorul Ion Popescu. 
Ne-am propus să fim tot 
în frunte, deși în partea 
a doua a întrecerii avem 
de disputat cu un meci 
mai mujt în deplasare.

MINERUL^TIINȚA VULCAN
Mai „grăbiți" ca altăda

tă, antrenorii C. Maria și 
M. Marian și-au chemat 
elevii la pregătiri încă de 
la 10 ianuarie, după rea- 
comodarea Ia efort, între
gul lot-se va deplasa, în- 
cepînd de vineri, în sta
țiunea Geoagiu-Băi, pen
tru perioada de cantona
ment.

— Cu 24 de puncte ob
ținute în tur, ni se destăi- 
nuie antrenorul C. Maria, 
am ocupat locul V în se
rie, dar la numai două 
puncte de lider. Vîrful pi
ramidei seriei noastre este 
destul', de omogen, lupta 
pentru promovare ne va 
angaja, desigur, și pe noi, 
iată de ce pregătim retu
rul cu seriozitate.

Perioada de transferări 
a oferit combinatei din 
Vale cîteva soluții pentru 
îmbunătățirea lotului. Ast
fel, s-a făcut o rocadă cu 
Minerul Paroșeni, avanta
joasă pentru ambele echi

(ceață, vînt, ninsoare), prin 
buna organizare și aportul 
colegiului municipal de 
-arbitri, la care se adaugă 
și dăruirea sportivilor, 
concursul și-a atins scopul 
stabilit, acela de a asigu
ra o continuitate în parti
ciparea copiilor la întrece
rile de schi și pregătirea 
lor superioară pentru vi
itoarele concursuri repu
blicane.

Foarte bine pregătiți, co
piii de. la cele două cluburi, 
C.S.Ș. Petroșani și Pionie
rul Lupeni, Care constituie 
nucleele de bază ale schiu
lui de performanță din Va
lea Jiului, și-au etalat mă-

Ședințele de pregătire 
fizică se desfășoară nor
mal, jucătorii răspund ce
rințelor de antrenament, 
după încărcarea „bateri
ilor", Minerul Paroșeni se 
va stabili, între 1—13 fe
bruarie, într-o stațiune 
balneoclimaterică, pentru 
stadiul de pregătire cen
tralizată. Vor urma apoi 
partidele de verificare, în 
compania unor diviziona
re din diferite eșaloane, 
pentru ca la 15 martie să 
participe la redeschide
rea sezonului oficial în di
vizia C.

— Turul, conchide an
trenorul Tiberiu Benea, cu 
toate eșecurile înregistra
te pe teren propriu, he-a 
adus 26 de puncte, clar și 
satisfacția primului loc, 
ne-a demonstrat, în. con
dițiile noului sistem de 
punctaj, că putem obține 
victorii și în deplasare.

Așadar, liderul seriei a 
VIII-a a diviziei C mizea
ză pe păstrarea onorantu
lui său Ioc — obiectiv po
sibil, clacă ne gîndim că și 
în ediția precedentă s-a a- 
flat între animatorii între
cerii, să sperăm că acest 
retur va aduce mult râv
nita satisfacție suporteri
lor săi — promovarea în 
divizia secundă.

pe (evidențiată mai sus); 
Bejan a primit transferul 
pentru Minerul Lupeni, în 
vreme ce de la Minerul U- 
ricani și Jiul Petroșani au 
sosit Rus, respectiv, Mile- 
novici. In lot au fost pro
movați trei juniori: Tereke 
II, .Cristea și Radu.

—- Atacăm returul, men
ționează antrenorul M. Ma
rian, cu următoarea garni
tură : Olteanu, Bogheanu, 
Munteanu — Văduva II, 
Truică, Frățilă, Balasz, 
Greu — Ciorîia, Boloș, 
Stanei, E. Ciprian, Dordea 
— Barbu, Constantin, To
por, Milenovici, Iszak, Rus, 
Tereke II, Cristea și Radu.

— Ambiții ?
— Să prestăm un fotbal 

de calitate, spectaculos, ca
re va atrage mai mulți 
suporteri, să avem tot mai 
multe satisfacții în clasa
ment.

Rubrică realizată de
Ion VULPE

de iarnă
iestria într-o * 1 * * * V, întrecere 
pasionantă, urmați de 
sportivii juniori și seniori 
de la C.S. Știința, Hidro- 
min, Pârîr.guî .și Salvamont, 
toate din Petroșani.

„Șaptele" de juniori I 
al C.S.Ș. Petroșani, care 
vizează repromovarea în 
divizia națională școlară 
de handbal, a fost invitat 
să participe, între 17—19
I, la turneul dotat cu Cu
pa -C.S.Ș. Reșița". Turneul
desfășurat în sală; bineve
nit în cadrul pregătirilor
pentru calificările de la 
Tg. Jiu (8—9 aprilie), a 
mai cuprins' în întreceri, 
pe lîngă formația gazdelor 
(locul VII în scria a IlI-a 
a diviziei naționale), Rafi
năria Teleajen (loc V, se
ria I), C.S.Ș. Craiova (loc
V, seria a IV-a), campioa
na județului Dolj — Voin
ța Craiova și, în afară de 
concurs, divizionara B de 
seniori, C.S.M. Reșița. Re
prezentanții noștri au ob
ținut următoarele rezul
tate: 35—21 (22—12) cu 
Voința. 28—27 (16—16) cu

După desfășurarea în
trecerilor rezultatele sîht 
următoarele :

Seniori, locurile I, fete: 
Kacso ludith — Știința; 
băieți : „ Călin Țipțer — 
C.S.Ș. Petroșani. —

Juniori, Mihai Dărăbari; 
Copii mici: Adrian Cîm- 
peanu și Felicia Ghiura ; 
Copii mari: loan Chiri lă 
și Helga Boda,

Cea de-a doua etapă a 
tradiționalului concurs Fes
tivalul sporturilor de iar
nă se va desfășura în ma
sivul „Straja" Lupeni în 
ultima duminică a lunii 
martie, constituind și o 
verificare a nivelului de 
pregătire dobîndit de 
sporti vii de performanță, 
îndeosebi la categoriile de 
copii I și II, pentru defini
tivarea Componenței lotu
lui județean de schi . din 
sezonul viitor. •

Dorin BORZA, 
președintele C.M.E.F.S.

INVITAȚIE LA PATINOAR!

Handbal

Cupa „C. S. Ș. Reșița“

Sch~

Cupa „Voînla" la a VIII-a ediție
In cadrul actualei ediții 

a Daciadei de iarnă, la 
cabana „Straja" din masi
vul cu același nume S-a 
desfășurat tradiționala com
petiție de schi organizată 
de A,S.; „Voința" Deva. 
Timp de două zile conse
cutiv, în 16 și 17 ianuarie, 
30 de coneurenți și-au dis
putat întîjetatea în probe
le alpine, de slalom spe
cial și slalom uriaș. S-au 
aliniat la start atît schiori 
începători în vîrstă de 
5—6 ani, cît și adevărați 
veterani ai acestui sport de' 
iarnă. Zăpada proaspătă, 
funcționarea ireproșabilă 
a instalațiilor teleschiuri- 
lor, sprijinul acordat de 
AS. Minerul au asigurat 
reușita concursului. „Do
rim să exprimăm și pe a- 
ceastă cale mulțumiri gaz
delor de Ia „Straja" — 
ne-a spus tovarășul Victor 
Maier, președintele A.S. 
Voința Deva — pentru con
dițiile .pe care ni le-au a- 
sigUrat an de an în orga
nizarea: concursului nos
tru, ajuns la a VIII-a edi
ție. Vom veni și. în anul 
viitor să organizăm tot în 
Valea Jiului cca de-a IX-a

•Rafinăria, 19—24 (10—II) 
cu C.S.Ș. Reșița, -28—30 
(12—16) cu C.S.Ș. Craiova 
și 24—36 (10—16) cu divi
zionara B de seniori.

Profesorul Ion Polifronie, 
care se ocupă de pregăti
rea liandbaliștilor din Va
le, remarca buna organi
zare a turneului (ar fi bi
nevenite și alte astfel de 
turnee,. întrucît califică
rile de la Tg. Jiu se vor 
desfășura în sală), onoran
tul loc III într-o compa
nie care cuprinde nu mai 
puțin de trei formații din 
primul eșalon școlar și re
plica dîrză în fața divizio
narilor B de seniori. Ca un 
argument, talentatul .ata
cant, Cristian Groza, lide
rul valoric al C.S.Ș.P., a 
fost declarat cel mai bun 
jucător, fiind totodată gol- 
geterul turneului. (Sever 
NOT A Ni ’ . 

ediție a concursului, care 
constituie o importantă pre
gătire în vederea participă
rii cu rezultate tot mai bune 
la competițiile sezonului".

Dar iată cîștigătbrii con
cursului; pe categorii de 
vîrstă : categoria sub 6 ani, 
fete, Mădălina Racolța, bă
ieți, Peter Gyorgy, categ. 
6—10 ani, fete, ludith Hor
vath, băieți, Lucian • lones- 
cu, categ. 10—15-ani, fete, 
Florina Rădueanu, băieți, 
Răduț Cosmin,. categ. 16— 
.18 ani, fete, Adriana Cîl- 
țea, băieți, Ovidiu Dră- 
ghici, categ. 18—25 ani, 
fete, Silvia Zsok, băieți, 
Ovidiu Muler, categ. 25— 
35 ani, femei, Margareta 
Zsok, bărbați, Darr Cocan, 
categ. 36—45 ani, Viorel 
Răduț, categ. pește 46 ani, 
Ștefan Horvath I.

Primele locuri au fost 
stabilite după desfășura
rea a două manșe în cele 
două probe, de < slalom u- 
riaș și slalom special.

Cîștigătorilor le-au fost 
înmînate premii și diplo
me în cadrul unei festivi
tăți organizate în sala de 
mese a cabanei Strajă.

V. STRAUȚ

Ca și in alți ani, iată 
că și acum, patinoarul 
din Lupeni se dovedeș
te o gazdă ospitalieră 
pentru sutele de tineri 
(și nu numai...) iubitori 
ai acestui sport de se
zon. Datorită pasiunii 
și muncii neobosite a 
iui „nea Mihai" (Mihai 
Roth — n.n), care zil
nic, lucrează cu întrea
ga familie pentru ca 
gheața să fie... perfec
tă, oaspeții patinoaru
lui se simt minunat ! 
Deși zilnic aici este 
plin, aceste rânduri se 
vor o invitație și pen
tru cei care încă nu au 
„călcat" gheața pati
noarului. (Text și foto : 
Al. TATAR)

■ TELEX • SPORT ♦ TELEX • SPORT ■
Concursul de sărituri cu 

schiurile de la trambulina 
de 70 m, desfășurat în d- 
rașul Klingenthal din R.D, 
Germană, a fost cîștigat 
de sportivul finlandez 
Matti Nykaenen, cu 227,6 
puncte (sărituri de 100. m 
și 103 m). In clasament au 
urmat Priinoz Ulaga (Iu
goslavia), liderul „Cupei 
mondiale", cu 216,7 punc
te (99,5 m și 100 m), și Va
leri Karetnikov * (U.R.S.S.) 
— 198 puncte ■ (95 m si 
91,5 m).

La Meribel (Franța), s-a 
disputat un concurs mas
culin de coborâre contînd 
pentru „Cupa Europei" Ia 
schi alpin, în care victoria 
a revenit norvegianului 
Atle Skaardal, cronome
trat în 2’00”61/100. Pe 
locurile următoare s-au 
situat Michael' Ploechin- 
ger (Elveția) — "'i: )'100

Cronica muntelui

Iubitorii 
înălțimilor 

în concurență 
cu viscolul

Duminică, 19 ianuarie'; 
a.c., nu a fost programat 
nici un concurs în masi
vul „Straja", Și totuși, be
neficiind de serviciile co- 
lectivului de la telescau- 
nul din Lupeni (condus 
de Ioan 'Marc), peste 500 
de iubitori ai muntelui 
s-au încumetat să asalteze 
înălțimile înzăpezite ale 
masivului.

La cabana „Straja" (unde 
cabanierul loan Sav ar fi 
vrut să le ofere găzduire 
tuturor, dar spațiul l-a 
împiedicat !), a fost... pu
hoi de lume. Din păcate 
vremea a fost potrivnică 
celor ce ar fi dorit să gus
te bucuria alunecării pe 
zăpadă. Un viscol puter
nic, însoțind o ninsoare 
care nu a contenit nici o 
clipă, ,le-a „barat" drumul 
spre pîrtie... eu excepția 
celor care au manifestat 
un exces de curaj.

Vremea nefavorabilă a 
pus la încercare, începînd 
de la ora prânzului, Înde- 
minarea și responsabilita
tea celor de la telescaun. 
La comanda șefului sta
ției, mecanicii, întreg per
sonalul au luat măsuri de 
a elibera circuitul tele- 
scaunului pentru a preveni 
evenimente nedoritn. Va
riile Gheorghe, Costică 
Roșu, Marius Alexandru, 
Carol Krausz, Marin Cio
chia, Nicolae Munteanu, 
Tiberiu Bird,- Dumitru O- 
pisei și. Eugenia Ciochia —• 
Sînt numele celor care în 
luptă cu- viscolul au făcut 
totul ca oaspeții muntelui 
să ajungă teferi la adă
posturi sigure.

In concluzie, o dumini
că, mai puțin agreabilă, 
sub raportul satisfacțiilor 
iubitorilor schiului, o du
minică totuși cîștigată în 
folosul propriej sănătăți 
(prin cura de per curat 
al muntelui), de cei ce 
și-au purtat pașii spre ma
sivul „Straja".

Al. TATAR

și francezul Franck Pons 
—- 2’01”73/I00.

„Cupa Europei" la sări
turi cu schiurile a progra
mat un concurs la trambu
lina de 70 m din stațiunea 
franceză Premanon, s-a 
încheiat cu succesul ita
lianului Massino Rigoni, cu 
209,3 puncte (sărituri de 
75,5 m și 72,5 m).

In cadrul „Cuper Româ
niei" la patinaj viteză, com
petiție ce se desfășoară Ia 
Miercurea Ciuc, Ion Opin- 
cariu (Petrolul Ploiești) a 
cîștigat proba de 3000 m 
cu timpul de 4’35”, iar De- 
zideriu Jenei (IMASA Sf. 
Gheorghe) s-a situat pe 
primul loc în cursa de 500 
m în 41”3/10. In proba fe
minină de 500 m a termi
nat învingătoare Ibolya 
Szatmari (Electromureș Tg. 
Mureș), cu timpul de 45” 
6/10. r ■'.. ... •
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Apelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. adresat Congresului S.U.A.

MOSCOVA 20 (Agerpres), 
; A sosit tiinpUl să se pună 

Capăt aberantei.curse, a 
înarmărilor nucleare — se 
arată intr-un apel adresat 

’de Sovietul Suprem al U- 
i ftiunii Sovietice Congresu- 
j lui S.U.A : Organul legisla

tiv suprem al statului so
vietic — relevă ? agenția 
TASS — se pronunță cu 
fermitate pentru realiza
rea de hotărîri substanția
le. efective, în cadrul tra- 

• tativelor Ini curs, care să 

ridice un obstacol serios 
in calea cursei Înarmărilor 
atit în Cosmos, cit și pe 
Pămînt

Sovietul Suprem al
U.R.S.S. adresează Congre
sului S.U.A apelul de a 
subscrie la propunerile cu
prinse în programul sovie
tic de lichidare generală 
și totală a armelor nuclea
re, de instituire a unui mo
ratoriu bilateral sovieto- 
american asupra tuturor 
experiențelor nucleare.

Convorbiri în vederea 
încheierii unui tratat de pace 

sovieto- japonez
TOKIO 20 (Agerpres). A- 

genția TASS transmite că, 
potrivit comunicatului co
mun sovieto-japonez dat 
publicității la încheierea 
vizitei ministrului sovietic 
de externe, Eduard Șe- 
vardnadze, părțile au sub
liniat importanța deosebi
tă a dialogului politic din
tre cadrele de conducere 
din U.R.S.S. și Japonia. 
Primul ministru al țării- 
gazdă, Yasuhiro Nakaso- 

ne, a reînnoit invitația a- 
dresată secretarului gene
ral al C.G. al P.C.U.S., Mi
hail Gorbaciov. de a face 
o Vizită oficială în Japo
nia, iar ministrul sovietic 
a transmis primului mi
nistru japonez un mesaj 
din partee lui Mihail Gor- 
baeiov, prin care Yasuhiro 
Nakasone este invitat să 
tacă o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică,

In conformitate cu în
țelegerile conținute în de
clarația comună sovieto-

Examenele în învățămîntul 
superior

Sesiunea de iarnă a exa
menelor în învățămîntul 
superior — cursuri de zi 
și serale — va începe la 
26 ianuarie. Pentru aceas
tă sesiune studenții au e- 
laborat multe proiecte și 
lucrări valoroase, cu ca
racter practic, au efectuat 
experiențe de laborator și 
studii aplicative în stații- 
pilot și în secții ale unor 
unități industriale. In an
samblul muncii de pregă
tire, studenții și profesorii 
folosesc eficient labora
toarele și atelierele pro
ductive, unde realizează 
investigații științifice și 
proiecte tehnologice.

Toate aceste activități 

se inscriu în preocupările 
susținute din instituțiile 
de învățămînt superior pri
vind integrarea școlii cu 
cercetarea științifică și 
munca productivă,^ pentru 
pregătirea temeinică a vi
itorilor specialiști.

Sesiunea de iarnă se va 
încheia la 8 februarie. Du
pă această dată, studenții 
vor beneficia de o săptă- 
mină de vacanță, perioadă 
în care își voi petrece tim
pul în tabere organizate în 
frumoase zone turistice, 
vor lua parte la excursii 
și drumeții, se vor întrece 
în competiții sportive spe
cifice sezonului alb.

(Agerpres)

Nici un argument științific nu justifică 
militarizarea cosmosului

PARIS 20 (Agerpres). 
„Comitetul pentru pace al 
celor 100“, organizație an
tirăzboinică din Franța, 
a organizat, la Universita
tea Sorbona din Paris, un 
colocviu în cursul căruia 
savanți francezi proemi- 
nenți au avertizat asupra 
consecințelor unui război 
nuclear, relatează agen
ția ADN. Relevînd că în 

- DUPĂ CUM transmite 
agenția TASS, in Uniunea 
Sovietică a fost lansat un 
nou satelit de comunicații 
de tipul „Raduga", avînd 
ia bord aparatură pentru 
asigurarea legăturilor te
lefonice și telegrafice și a 
transmiterii programelor 
de televiziune. Instalați
ile de bord ale satelitului 
funcționează normal, pre
cizează agenția citată.

IN ORAȘUL Salzburg 
din Austria a avut loc 
vernisajul expoziției de 
minerale a muzeului jude
țean din Baia Mare, inti
tulată „Flori de mină". Ex
ponatele din bogata colec
ție a muzeului băiinărean 
au trezit interesul oameni
lor de știință, din cadrul 
Institutului de geologie al 
Universității din Salzburg; 
\ CERCETĂTORII de la 
Institutul de Tehnologie 
din Massachusetts (MIT) 
au anunțat că au fabricat, 
pentru prima dată, vase de

Dezarmare — dezvoltare : cifre și fapte
Deteriorarea generală a 

situației economice mon
diale și ravagiile sărăciei 
au coincis, în 1980, cu o 
nouă escaladare a cursei 
înarmărilor. Media reală 
a creșterii cheltuielilor mi
litare in perioada . 1980—■ 
1984 a fost de 3,5 la sută 
pe an, față de 2,4 procen
te cu patru ani mai devre
me. Ritmul de sporire a 
fondurilor destinate scopu
rilor militare, din 1980 în
coace, a fost mai mare de
cît cel al creșterii produc
ției economice globale. A- 
ceastă situație a avut e- 
fecte negative asupra dez
voltării economice, inves
tițiilor și serviciilor și a 
reprezentat o grea povară 
pentru toate țările lumii.

Din totalul producției 
mondiale a fost deviată o 
cotă spre cursa înarmări
lor, în ultimii 40 de ani-, 
între 5 și 8 la sută. Fon

căzui unui conflict nuclear 
nu ar exista un învingător, 
cunoscutul genetician Al
bert Jacuard a apreciat 
că toți oamenii de știință 
au marea răspundere de a 
mobiliza întreaga opinie 
publică împotriva pregă
tirii unui asemenea război 
ce amenință existența u- 
manității. Andre Jaegle, 
membru al conducerii Fe

singe artificiale, uulizind 
in acest scop celule culti
vate în laborator. Prin me
toda pusă la punct pot fi 
înlocuite în special micile 
vase de sînge.

CINCI ȚARI nord-eu- 
ropeno —, Suedia, Dane
marca, Norvegia, Finlanda 
și Islanda — au anunțat 
că nu vor acorda vize de 
intrare în țară reprezen
tanților oficiali ai R.S.A. 
pentru a participa la di
verse conferințe, manifes
tări sportive și culturale 
care se vor desfășura în 
aceste țări.

LA ACEST ÎNCEPUT de 
săptămînă rigorile iernii 
se fac simțite tot iiiai" in
tens în Europa occidenta
lă. Ca urmare a viscolului, 
în Marea Britanie au în

durile bugetare destinate 
domeniilor militare au în
sumat, în 1981, echivalen
tul Produsului Național 
Brut al tuturor țărilor în 
curs de dezvoltare, excep- 
tînd de la acest calcul doar 
principalele țări exporta

DIN PRESA STRĂINĂ
(BULLETIN UNCTAD)

toare de petrol și cîteva 
state mari exportatoare de 
produse industriale.

In 1984 — potrivit esti
mărilor Institutului Inter
național pentru Cercetări 
în . domeniul Păcii de la 
Stockholm (SIPRl) — chel
tuielile militare ale ome
nirii au totalizat 800—820 
miliarde dolari, în prețuri 
curente, ori circa 170 de 
dolari pentru fiecare băr
bat, femeie și copil — o 
sumă care este aproape e- 

derației mondiale a oa
menilor de știință, a criti
cat planurile S.U.A. de 
militarizare a spațiului 
cosmic, arătînd că nu e- 
xistă nici un argument 
științific care să justifice 
un asemenea program, ce 
nu poate duce, după păre
rea sa, decît la accelerarea 
cursei înarmărilor.

cetat din viață cel puțin 
cinci persoane.

IN PARTEA DE NORD 
a R.F. Germania s-au în
registrat de asemenea, vis
cole puternice ce au depă
șit viteza de 120 kilometri 
la oră și au provocat se
rioase pagube materiale. 
Serviciile de pompieri au 
acționat pentru a veni în 
ajutorul populației, numai 
în orașul Hamburg fiind 
înregistrate între 150 și 
lt>0 de intervenții.

CONDIȚIILE meteorolo
gice ale acestei ierni, apre
ciate de specialiști ' drept 
anormale, s-au manifes
tat și în Austria iot prin 
viscole .puternice, viteza 
viatului depășind 100 
km/oră, în condițiile unor 
temperaturi moderate. Vîn- 
tul intens a smuls acope
rișuri, a rupt ramurile co
pacilor și a determinat 
peste 20 de intervenții ale 
pompierilor.

gală cu media anuală a 
venitului pe locuitor în 
multe țări în curs de dez
voltare. Iar acestea din ur
mă ău irosit, în 1982, pen
tru importurile do ărme, 
28,2 miliarde de dolari, 
față de 14,4 miliarde în

1972 ; în timp ce în 1984 
ele au cheltuit în cursa 
înarmărilor 102 miliarde 
de dolari sau 16 la sută 
din totalul sumelor aloca
te în .scopuri militare pe 
glob.

In prezent, cursa' înar
mărilor înghite 1,5 milioa
ne de dolari pe minut ori 
90 milioane pe oră s-au 
2,2 miliarde pe zi. Se a- 
preciază că un bombardier 
modern cu rază lungă de 
acțiune costă 200 milioane 

japoneză din 10 octombrie 
1973 — precizează agenția 
TASS — cei doi miniștri 
de externe au purtat con
vorbiri cu privire la în
cheierea unui tratat de 
pace sovieto-japonez.

Lovitură de stat 
în Lesotho

MASERU 20 (Agerpres). 
In urma unei lovituri de 
stat produse în noaptea 
de duminică spre luni, gu
vernul statului Lesotho, 
condus de primul minis
tru Leabua Jonathan, a 
fost răsturnat, puterea fi
ind preluată de un Con- 
sil ” Militar, condus de 
generalul Justin Lekhanya. 
Șef a) statului rămîne re
gele Moshoeshoe al II-lea.

do dolari. Cu sumele alo
cate pentru 17 asemenea 
avioane s-ar rezolva pro
blemele din domeniu] să
nătății pe întreg continen
tul african, iar cu banii 
învestiți in construirea u- 
nei singure rachete inter
continentale s-ar realiza

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Fructe de pă
dure; Unirea: Vraciul, 
I-II; Paringul: Călăre
țul electric.

LONEA: Un colț de 
oraș.

VULCAN — Luceafărul: 
Cîinelt electronic.

LUPENI — Cultural :
Succes inspectare.

URIC ANI : Sezon de 
pace la Paris.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

Mica publicitate
v : VIND Gaz-6â, modificat. 
Informații,, T. Vuia nr. 20, 
Petrilă; (5764)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Rușeț 
Maria, eliberată de 
I.A.C.C.V.J. Petroșani. Q 
declar nulă. (5761)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Stanciu 
Constantin, eliberat de In-, 

’ stituțul de Mine Petroșani.
II declar nul. (&762)

PIERDUT ștampilă ICSM 
Lupeni— Unitatea 284 U- 
ricani. O declar nulă. (5763)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bercea

ANUNȚURI DE FAMILIE

Colegii din sectorul VIII — mina Uricatii, re 
gretâ dispariția fulgerătoare a lui ■

DKAG11ICT IOAN
Sincere condoleanțe familiei. (5760)

Familia Grigore Cuțui regretă dispariția fulge
rătoare a scumpului nostru prieten

DKAGHICI IOAN
și transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate.

COLECTIVUL de muncă din cadrul I.P.C.V.J. 
Petroșani este alături de colegul lor Lungănoiu 
Necuiai, greu încercai prin pierderea scumpei sale 
mame

LUNGĂNOIU ELENA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (5767)

TV
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Teatru TV.

(color).
Povestea Unirii, de
Tudor Șoimaru. 
Premieră TV.

21,50 Telejurnal.

LOTO
REZULTATELE 

TRAGERII „LOTO-2" 
DIN 19 IANUARIE 1986

Extragerea 1 : 56 65 11 
32

Extragerea a 2-a : 48
22 70 60

Extragerea a 3-a i 18 
2 45 74

Fond total dg cîștigui'î': 
746 987 lei, din care 9 755 
lei, report la categoria 1.

MEMENTO

1. Gheorghe, eliberată de 
I.M Lupeni. O declar nu
la. (mp)

IIEKDUT legitimație de" 
serviciu pe numele Păvă- 
lcnesc NicolaeJ eliberată de 
I.M. Lupeni.' C> declar nu
lă. (mp)

PIERDUT'legitimație de 
serviciu pe numele Solde- 
r6a Alexandru, eliberată de 
I;M Lupeni. O declar nu-- . 
iâ. (mp) ' , :l 7 . v > .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dumi
tru Iulian, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă, (mp)
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• CAPITALA mexicană, 
informează agenția Fran
ce Presse, se află de pes
te o săptămînă acoperită 
de un maro „hor“ de gaze 
toxice. împiedicat de o 
masă de aer rece să se îm
prăștie, norul a început să 
provoace în rîndul popu
lației tulburări respirato
rii care, potrivit specialiș
tilor, ar putea fi chiar mor
tale.

un sistem de irigații pen
tru 1 milion de hectare de 
teren arabil; in vreme ce 
cu numai 0 la sută din 
cheltuielile militare glo
bale, din 19.84, ș-ar putea 
dubla asistența oficială 
de dezvoltare acordată de 
către țările OECD țărilor 
în curs de dezvoltare.

Toate acestea sînt argu
mente convingătoare me- 
ir.ite să demonstreze ur
gența cu care comunitatea 
mondiala trebuie să ajun
gă la oprirea cursei înar
mărilor

(Agerpres)


