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• PROTECȚIA MUNCII - Noi metode
| și mijloace de prevenire și combatere a 
l focurilor endogene — Aerajul optim, con- 
| diție esențială pentru securitatea muncii 
î în abataje — Atenție la acumulările de 
I meian — Micile necazuri... mari.
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ȚÂRII Cfr MAI MULT CÂRBUNE! Adunări generale ale oamenilor muncii

In lumina exigențelor formulate de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, 
la recenta ședjnțâ a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Unitățile economice ale C. M. V. J. 
angajate pentruputernic 

sporirea
• Combinatul minier, la nivelul uni

tăților din Valea Jiului, și-a îndeplinit 
și depășit prevederile de plan ale deca
dei I la producția de huilă netă. • Șase 
întreprinderi miniere — Lupeni, Dîlja, 
Uricani, Paroșeni, Vulcan și Lonea — 
au extras, împreună, aproape 8200 tone 
de cărbune peste sarcinile planificate, 
• Producția de cărbune pentru cocs a 
fost depășită cu 9,9 la sută, respectiv, cu 
6000 de tone. » Cea mai mare produc
ție suplimentară au obținut-o minerii de 
la Lupeni — peste 3600 tone de cărbune 
pentru cocs.

Indicațiile și orientările secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exigențele formulate la re
centa ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al CC. al P.C.R., au avut un pu
ternic ecou în rîndui colectivelor de 
oameni ai muncii din Valea Jiului, care 
au -trecut, cu promptitudine, la materia-, 
lizarea lor, culegînd, la sfîrșitul primei 
decade a lunii februarie, roadele unei'

( ' Dorin GHEȚA

producției

(Continuare în pag. a 2-a)

SITUAȚIA REALIZĂRILOR
luna februarie, decada 1 

Cărbune brut extras
r»)

1. I.M. Lupeni 105,42. I.M. Dîlja 105,33. I.M. Uricani 105,04. I.M. Paroșeni 104.1.5. I.M. Vulcan 102,7
6. I.M. I.onea 101,5
7. I.M. Bărbăteni 98,2
8 I.M. Petrila 94,7
9. I.M. Livezenî 87,1

10. I.M. Aninoasa 84,3
11. Cariera Cîmpu lui Neag 69,9
12. I.M. Valea de Brazi 50,8
C.M.V.J. 95,6

I.P.C.V.J.
Huilă netă 100,1
Cărbune pentru cocs 109,9
Brichete 118,8

I.A.C.M.M.
Producția marfă 100

I P.S.R.U.E.E.M.
• Utilaje tehnologice pentru

lucrări miniere 101,4
• Stîlpi hidraulici 10 LI

I. M, Pîija ue ja minus la plus, 
pe calea revirimentului

înaintea începerii adu
nării generale a oamenilor 
muncii de la mina Dîlja, 
hm răsfoit diagramele pro
ducției pe 1985 și pe cele 
36 de zile cîte trecuseră din 
1986. Coloanele de cifre e- 
rau mai mult decît eloc
vente : ar\ul trecut numai 
semne de minus, în drep
tul producțiilor zilnice și 
al „cumulatului". Anul a- 
cesta, numai plusuri, la a- 
celeași rubrici. Sg contura, 
prin comparație, un fel de 
„ecuație" a unui 
ment. O ecuație ale 
„soluții" au fost cu 
nanță puse în lumină 
dezbaterile acestui 
democratic.

Și credem că cea 
importantă dintre aceste 
„soluții" este refuzul auto- 
mulțumirii. In acea zi, mi
na înregistra o producție 
suplimentară de peste 1300 
de tone. Dar atît de exi
gente au fost și luările de 
cuvînt și analiza atotcu
prinzătoare a raportului, 
încît un neavizat ar fi pu
tut să creadă că producția 
se află la un minus îngri
jorător. Așa cum este 
firesc, așa cum cerea

reviri- 
cărei 
preg- 

de 
forum

mai

Și
- ■ ■ Și

ordinea de zi. colectivul de

muncă de aici dorea să stă bine neîmpăcării cu au- 
tragă; toate învățămintele tomulțumireâ, exigența," cri- 
clin activitatea anului tre
cut. Nici un aspect nu a 
fost trecut cu vederea de 
Victor Negru, Anton Mol
dovan, Gheorghe Stoica,

tiea și autocritica nu au a- 
vut în focar numai trecu
tul, ci și prezentul — pen- 
tru a-1 face mai fruetuos. 
De pildă. Ion Liska, șeful 

•Constantin Bejenaru, Radu sectorului II, acum fruntaș 
Petrache, Virgil Stănescu, 
Ionel Pop : de la aprovizio-

pe mină, se declara riesa- 
______ . ... _ :__ ____ tisfăcut de felul cum se a-, 
narea .necorespunzătoare. cordă asistența tehnică pe 
pînă la manifestările de toate schimburile și la toa- 
indisciplină în muncă și -............  • —
tehnologică, de la trașee de 
transport complicate și im
proprii, pînă Ia proasta ca
litate a unor revizii și re
parații, de la randamentele 
scăzute pe post, pînă la în- 
tîrzierea intrării în func
țiune a capacităților de 
producție. Și, așa cum .ți

te brigăzile ; Nicolae Toma, , 
brigadier la sectorul , III, . 
critica modul defectuos de 
aprovizionare cu materia
le la front, ceea ce duce 
la pierderea unor ore pre-

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

Preparația Petrila
Eforturi susținute pentru 
prelucrarea superioara 

a cărbunelui
Sarcinile preparatorilor 

din Petrila sînt în mod fi
resc, pe măsura instalației 
noi, moderne, pusă în func
țiune tocmai pentru a a- 
sigura prelucrarea la para
metri superiori, deci o va
lorificare mai bună a căr
bunelui din unitățile minie
re din estul bazinului.

De la această .idee au 
pornit dezbaterile în adu
narea generală a " oameni
lor muncii de la preparația 
Petrila, acestui comanda
ment — satisfacerea cerin
țelor de cărbune special 
pentru metalurgie și ener
getică — i-a fost subordo
nată analiza responsabilă, 
complexă, prilejuită de a- 
dunare. Bilanțul supus 
dezbaterilor adunării a e- 

i vidențiat o seanță de rea-
1 lizări care dovedesc că
1 preparatorii din Petrila au
ț făcut și în anul care s-a
ț încheiat pași însemnați pe
V ‘ —
î 
t

tă privință depășirile obți
nute la indicatorii de bază 
ai activității de preparare. ....
Astfel, prin depășirea recu
perării . globale cu 4,2 
puncte și a recuperării în 
cărbune special cu 3,2
puncte, s-a realizat o pro
ducție suplimentară de
38 000 tone cărbune net și i - 
peste 8500 tone de cărbune ;<« 
pentru semicocs. Producția 
livrată s-a încadrat în u- ,
miditatea prevăzută la căr
bunele pentru semicocs ; 
au scăzut cenușa și umidi
tatea fa mixte, ceea ce a 
asigurat o putere calorică 
a cărbunelui livrat termo- ■ 
centralelor cu 350 kcal su
perioară prevederilor. Tot 
un fapt pozitiv subliniat în 
adunare a fost realizarea 
unei cantități superioare de 
semicocs față de anul pre
cedent, în condițiile în 
care s-au livrat suplimen-

Ioan DUBEK

| Constructorii isi onorează angajamentele j

, ...t
UFET Petroșani, normato- ț 
ru) Eva Avram ne-a rela
tat : mobilizați de îndem
nurile, indicațiile și exi
gențele formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.S forestierii 
noștri raportează îndepli
nirea și depășirea prevede
rilor de plan la export pe 
prima decadă a lunii fe
bruarie. Astfel, la lemn co
jit pentru celuloză, planul 
a fost depășit cu 75 metri 
cubi, iar la mangal de 
bocșă cu 20 de tone. (Gh. S.)

Cu planul 
la export 
depășit

De la Centrul de sortare 
și prelucrare a lemnului 
din Iscroni, aparținînd de

La Uricani vastul șan
tier al noii preparării pen
tru cărbune este acoperit 
cu un strat gros de. zăpa
dă. Insă activitatea con
structorilor n-a fost . în- 

< treruptă, în pofida rigo- 
*. rilor unei ierni aspre. Cei 
ț 620 de constructori care 

dau viață acestui impor
tant obiectiv de investiții

și flotației, ne explică : ț 
„Betoanele sînt preîncăl- i 
zite la stația de prepara- J 
re din Bărbăteni. Turnăm ț 
astfel, zilnic, în medie, ( 
cîte 24—30 mc. betoane. ? 
Pentru abnegația de ca- ț 
re dau dovadă lucrînd i 
în condiții grele de ger, Z 
merită cuvinte de laudă ' 
constructorii din echipele | 
conduse de Emil Dolha, i 
Veres Vilhelm, Ion Aldea, ’

ridică: din temelii pînă la 
ultima cotă instalațiile și 
clădirile noii preparata, 
am vizitat cîteva locuri 
de muncă. Deși termome-

' ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■»

însemnări 
de reporter

irul arăta cîteva grade 
sub zero, < ' "
turnau betoane în clădi-

| miniere dovedesc tenaci-
1 late, abnegație și hăirni-
I cie, învingînd zi de zi
? dificultățile cu care
i confruntă. Ei au încheiat .
■ luna ianuarie cu sarcinile rea înalta, de 7 etaje care

de plan realizate integral,

zi 
se

I ue puin reawzuie nueyrui, 
ț la principalii indicatori.
i , împreună cu ing. Mir- 
î cea Gheorghian, șeful bri-
1 găzii de constructori care

va găzdui flotația șl spă
lătoria. Tinărul inginer . 
Dorin Sîngeorzan, care 
coordonează activitatea de 
construcție a spălătoriei

Ion Boantă, Traian Sălă- 
conștrucțoriijan> care țșj depășesc, zi 

de zi, sarcinile de plan".
Lingă decantoarele de 

steril, întîlnim oamenii
Viorel STRĂUȚ

(Continuare In pag. a 2-a)
calea îndeplinirii menirii 
lor de mare răspundere. 
Semnificative sînt în aceas- (Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de Alexandru Pato (sectorul I al minei Uricani), se menține 
printre formațiile cu productivități superioare față de plan. In imagine, șeful de 
brigadă (al doilea din stingă), alături de cîțiva tovarăși de muncă.

Foto : Al. TĂTAR

Copiii—viitorul țării

Umanismul legislației noastre socialiste
Tinerețea și vigoarea u- 

nui popor sînt st rin s lega
te de creșterea natalității, 
de copiii care continuă pro
cesul de făurire a operei 
de. înfăptuire . a. societății 
socialiste. In cadrul politi
cii profund umaniste a 
partidului și statului nos
tru o atenție constantă se 
acordă natalității, creșterii 
și educării tinerei genera
ții, sprijinirii familiilor cu 
copii. In ansamblul aces
tor preocupări sînt create 
toate condițiile pentru a- 
siștența medicală gratuită 
a femeilor însărcinate pe

tot cursul sarcinii. Astfel, 
prin dispozițiile art. 94, 
lit. c din Legea 3/1978 pri
vind asigurarea sănătății 
populației, unitățile sani
tare sînt obligate șă asigu
re supravegherea medicală 
a femeii gravide prin exa
minări clinice și de labo
rator pe toată durata gra
vidității. De asemenea,, prin 
dispozițiile art. 93 din ace
eași lege, unitățile și per
sonalul sanitar au datoria 
să asigure condiții optime 
inedico-sănitare pentru în
grijirea femeii gravide, 
dezvoltarea ■ sănătoasă a nou

născuților. Tuturor copi
ilor le sînt. create, prin gri
ja constanță a partidului, 
condiții pentru dezvoltarea 
fizică și intelectuală.

Familiilor cu mulți Copii 
statul le acordă sprijin ma
terial alocînd în acest scop 
importante fonduri. In a- 
cest sens prin dispozițiile 
recentului Decret privind 
alocația de sta't și indemni-

Victof CHERCIU, 
judecător, 

Judecătoria Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)
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Exigență in formarea muncitorilor specialiști
Pe parcursul săptămînii 

trecute, absolvenții școlilor 
profesionale au susținut e- 
xamenele de diplomă — 
amplă verificare a cunoș
tințelor teoretice și practi
ce dobîndite în cele 18 luni 
de pregătire desfășurată 
atît în sălile de clasă, ate
liere și laboratoare cît și 
în practica organizată la 
unitățile de profil din Va
lea Jiului.

însoțiți de ing. Angela 
Stoica de la Liceul indus
trial din Petroșani ne-am 
deplasat lă mina Dîlja un
de, în atelierul electrome
canic, peste 70 de absol
venți ai școlii profesionale 
au executat, în fața comi
siei de examinare și a co
legilor, lucrări practice, 
operații cu care se vor în- 
tllni ca viitori electricieni 
și mecanici pentru utilaje
le miniere.

Stăm de vorbă cu Ale
xandru Bota, măistru-in- 
structor, cel care, cu pa

siune și migală, deschide 
tainele meseriei de electro
mecanic pentru tinerii care 
pășesc pe poarta minei.

„Mulți dintre ucenicii de 
ieri îmi sînt astăzi - colegi 
de muncă, muncitori des
toinici, unii îndeplinind im
portante sarcini de produc
ție și de conducere. Cei 
mai mulți sînt șefi de e- 
chipă, șefi de schimb, oa
meni harnici — educați la 
școala bărbăției muncito- 
rești“.

Tinerii se străduiesc să 
arate cît mai mult din cele 
învățate. Au deja, contrac
te de muncă încheiate cu 
întreprinderile miniere din 
Valea Jiului, știu în ce co
lectiv. vor munci. Și își vor 
desăvîrși pregătirea profe
sională, Dan Bîrlea a lu
crat astăzi la recondiționa- 
rea unui ventilator elec
tropneumatic, viitor mun
citor la I.M. Aninoasa, An
drei Demeter," care va mun
ci la I.M. Lonea, a recon

diționat un cofret AG2063, 
Nicolae C'orlan, a executat 
aceeași lucrare. „Nu întini- 
plător —’ne spunea prof. 
Margareta Dima, director 
adjunct al liceului — ne a- 
flăm aici lingă ei. Toți vor 
munci la minele din Valea 
Jiului. Pregătirea lor pro
fesională nu se oprește aici. 
Sînt repartizați pe lingă 
cei mai buni maiștri și 
muncitori, iar unii dintre 
ei vor reveni la noi în li
ceu, ca elevi la cursurile 
serale, dornici de a cu
noaște, de a ști cît mai 
multe despre meseria lor".

Este firească această do
rință a tinerilor de a învă
ța, de a cunoaște, de a . fi 
cadre de nădejde în mun
ca depusă zi de zi pentru a 
întări pe mai departe co
lectivele din subteran, pen
tru a contribui plenar la 
realizarea unui obiectiv 
prioritar al economiei: ță
rii, cît mâi mult cărbune 1

H. ALEXANDRESCU

Pentru sporirea producției
(Urmare din pag. 1)

munci însuflețitoare, pline de răspundere.
Cele peste 3600 tone de cărbune ex

trase peste plan de minerii Lupcniului, 
sau cele peste 1200 tone suplimentar ob
ținute de minerii de la Paroșcni, sînt 
dovezi grăitoare ale eficienței cu care 
s-a muncit în abatajele 'mecanizate ale 
acestor întreprinderi miniere, cele mai 
mecanizate unități din Valea Jiului.

Buna organizare a întregii activități 
de .extracție și mai ales îmbunătățirile 
din domeniul transportului și-au spus 
cuvîntul la minele Dîlja și Vulcan.

Remarcabile sînt eforturile depuse de 
minerii de la Uricani, care după ce au 
încheiat prima lună a anului cu o pro
ducție realizată în proporție de numai 
87,1 la sută, la încheierea decadei I, a 
lunii februarie, raportau îndeplinirea 
prevederilor de plan în proporție de 
105 la sută.

Singurele întreprinderi miniere care 
mai ridică încă probleme sînt: Livezeni, 
Aninoasa, Valea de Brazi și Cariera 
Cîmpu lui Neag, unități care aproape 
zilnic nu și-au îndeplinit .prevederile de 
plan. Asupra activității lor trebuie șă-și 
orienteze preocupările și specialiștii 
combinatului, dar mai ales trebuie in
tensificate eforturile proprii pentru de
pășirea acestor momente critice.

Activitatea celorlalte unități economi
ce alo Combinatului — IPCVJ, IACMM 
sau IPSRUEEM — poate £i, succint, a- 
preciată ca bună, eficientă. Ele au în
deplinit și chiar depășit, principalii in
dicatori stabiliți.

Concluzia la încheierea primei decade 
a lunii februarie este clară — unitățile 
economice ale CMVJ depun eforturi stă
ruitoare pentru îndeplinirea prevederilor 
de plan, iar rezultatele obținute atestă 
eficiența acestor preocupări, a acestor 
eforturi.

(Urmare din pag. I)

din formația coordonată 
de maistrul Andrei I'rei- 
tag. Aflăm că pentru con
strucția decantoarelor s-a 
folosit o soluție tehnolo- 

.. gică modernă: Pereții de
cantoarelor gu fost ridi
cați într-un termen mai 
scurt decît cel planificat, 
fiind confecționați din 
betoane prefabricate. Pro
ductivitatea a crescut, iar 
efortul a fost mai mic de
cît în condițiile clasice, 
de turnare a betoanelor 
în cofraje. Echipele con
duse de Liviu Sărmășan, 
Adalbert Banyai, Ilie To- 
lan, Tămaș Gal, Pruncise 
Cordoș sînt formate din 
oameni policalificați, care 
sînt în măsură să execu
te lucrări de montaje, de 
turnare a betoanelor, de 
zidărie, astfel îneît se a- 
sigură continuitate în e- 
xecuția lucrărilor de con
strucții.

In spațiile închise, deși 
nu există asigurat a- 
gentul termic pentru în
călzire, i-am întîlnit în 
diferite ipostaze de lucru 
și pe montorii din briga-

lichidăm stocul de utila
je. Acționăm în strînsă 
colaborare cu reprezen
tanții beneficiarului pen
tru respectarea termene
lor înscrise în graficul

Constructorii își 
o no reaiă angajamentele

da nr. 6, condusă de ing.
Octavian Goguță. „In lu
na ianuarie, ne-a relatat 
șeful de brigadă, colecti-

' vul nostru a. reușit să di
minueze considerabil sto
cul de utilaje nemontate 
care a însumat 48 milioa
ne lei la începutul anului. 
Pînă la sfîrșitul trimes
trului ne vom strădui să

de execuție și vom face 
totul pentru a ne realiza 
exemplar sarcinile ce ne 
revin".

In biroul șefului brigă
zii, soba scoate fum. Te
lefonul nu funcționează, 
avind linia întreruptă pe 
undeva din cauza zăpezii 
și a gerului. Un maistru 
intră si solicită sprijin în

Adunări generale ale oamenilor muncii
I. M. Dîlja

(Urmare din pag I)

luciu
Kne
el ec- 
aten- 

in-

De la minus la plus
țioase din timpul de 
în abataj ; Reinhold 
bel, șeful sectorului 
tromecanic, atrăgea 
ția asupra pericolului
filtrărilor de ape pe trase
ele benzilor transportoare. 
Și, desigur, asemenea 
xemple pot fi continuate, 
pentru că reprezentanții oa
menilor muncii la adunaVea 
generală și-au onorat pe 
deplin mandatul încredin
țat : de a găsi noi mijloa
ce .pentru ca revirimentul

e-

în producția minei să 
pete o amploare și 
mare. Ne vom opri 
unuia, elocvent : în 
tul său, tovarășul 
Kovacs, directorul 
a subliniat că minerii 
la-Dîlja sînt hotărîți 
muncească în 1986, in 
fel incit să recupereze 
nusurile înregistrate 
1985. Este, aceasta, 
mult decît o problemă de 
sarcină de plan, este 
tone de conștiință 
reoscă.

Adunarea generală

ca- 
mai 

asupra 
cuvîn- 

Emeric 
minei, 

de 
t să 
așa 
mi- 

în 
mai

o da- 
mine-

a oa-

inimilor muncii de la Dîl- 
ja a aprobat, în încheiere, 
programe de măsuri menite 
să facă din producțiile 
peste plan o dominantă a 
activității din 1986. Așa în- 
cît îndrăznim să spunem 
că, în esență, ea va con
tinua, prin faptele do mun
că ale zilelor următoare. 
Că lucrările ei au încdput 
pe 1 ianuarie, prin lucrul 
bine făcut în abataje și se 
vor încheia în ultima zi a 
anului, prin bilanțul fruc
tuos ce se întrevede de pe 
acum.

Preparația Petrila Eforturi susținute
(Urmare din pag. 1)

tar
cărbune sortat. Deși cărbu
nele brut a avut o cenușă 
eu 1,1 puncte peste norme, 
preparatori» au livrat căr
bunele net cu o cenușă mai 
mică cu 1,2 puncte, iar u- 
miditatea mai redusă cu 
1 punct. Este o realizare 
care denotă strădaniile 
depuse de colectivul pre- 
parației pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui. 
La bilanțul pozitiv al pre
paratorilor se poate adăuga 
și faptul că au fost reduse 
cu 22,6 lei cheltuielile la 
1000 lei producție marfă 
și cu 36,76 lei cheltuielile 
de producție.

Apreciind rezultatele po
zitive pe anul trecut, atît 
darea de seamă prezentată 
în adunare, cît și dezbate
rile ce i-au urmat s-au o- 
prit în mod deosebit

neajunsurilor înregis- 
în activitatea de 

prepar a r e, asu
pra acțiunilor și măsurilor .

peste 140 000 tone de

asu-

s

oameni pentru montarea 
unei schele. Magazione
rul cere șefului de briga
dă să-i fie semnate cîteva 
facturi pentru materiale. 
In cîteva minute sînt re
zolvate, operativ, zeci, de 
probleme. La ora primu
lui, constructorii au 
dispoziție în incinta 
găzii o cantină, unde 
asigurată hrana Caldă. Din 
trei în trei săptămâni, a- 
cești constructori, veniți 
la Uricani tocmai din 
Tîrgu Mureș, mai trec și 
pe acasă pentru cîteva 
zile... In 1986 ci au" de 
realizat la noua prepara- 
ție un volum 
în valoare de 
milioane lei.
bun din luna 
pofida condițiilor 
de lucru,

la 
bri- 

au

de lucrări 
peste 180 
Demarajul 

ianuarie, in 
grele

demonstrează 
că ci sînt oameni care știu 
să-si respecte angajamen-

i r
ț ț țț ți ț ț

național „Cîntarea Româ
niei". Manifestarea va în
cepe la ora 9. (Al. II.)

I 
i 
l 
i

JOI, la Casa de cultură 
din Petroșani, în organiza
rea Comitetului municipal 
al U.T.C. va avea loc o 
amplă manifestare educa
tivă și cultural-artistică de- 

pionierilor din Petrila s-a. dicată „Săptămînii majo- 
desfășurat luni, o dezba- râtului", eveniment impor
tare cu tema „Legile țării, tant pentru tinerii care au 
legile noastre". Intîlnirea, 
la care au participat elevi 
și juriști din oraș, a 
organizată în cadrul 
program consacrat 
ției tinerei generații 
spiritul cunoașterii și res
pectării legislației. (T.S.)

DEZBATERE. La' Casa

fost 
unui 

educa
te

împlinit frumoasa vîrstă de
18 ani.

mezi de lăzi, resturi de le
gume și multe, multe rezi
duuri rezultate în urma 
desfacerii mărfurilor cre
ează centrului imaginea 
unei piețe. Acest mod de 
gospodărire a ambalajelor 
face deservirii comerțului 
stradal civilizat.

în

COMERCIALA. Din nou, 
comerțul desfășurat de u- 
nele magazine de legume 
și fructe afectează aspectul 
estetic al centrului . civic 
al orașului Petroșani. Gră-

MI1NE, la Vulcan, 
sala de spectacole a clubu
lui are loc un matineu li
terar-muzical. Pe scenă vor 
fi prezenți interpreți ama
tori —-.membri ai formați
ilor artistice ale clubului, 
participant la Festivalul

EDILITARA. In Piața 
Victoriei din Petroșani se 
lucrează intens la amena
jarea locui ui destinat spa
țiilor verzi. O veste bună, 
dacă avem în vedere a- 
propiata primăvară, cînd 
spațiile verzi vor trebui să 
se situeze pe aceeași linie 
a modernității pe care se 
înscriu splendidele con
strucții' ridicate în ultimii 
ani în cartierul Petroșani- 
Nord.

ce trebuie întreprinse pen
tru realizarea exemplară 
a sarcinilor pe 1986, pri
mul an al noului cincinal. 
In anul trecut preparația 
a rămas în urmă cu 200 000 
tone de cărbune special 
pentru semicocs din cauză 
că nu s-a recepționat o .can
titate de 
cărbune 
tă cauză 
nelor, și 
avut neajunsuri care 
determinat nerealizarea 
productivității planificate, 
precum și a unor indicatori 
valorici și de calitate. A 
fost criticată rămînerea în 
urmă la capitolul, investiții, 
mai ales la separația nouă, 
obiectivul 07 și la sistema
tizarea liniilor. Cauzele ră- 
mînerilor în urmă au fost 
supuse unei analize exi
gente de către partieipanții 
la adunare, între care Con-

500 000 tone de 
brut. Dacă aceas- 
se datorește 
preparatorii

Copiii

mi
au’ 
au

•
stantin Ioniță, Timotei Pa
nă, Gheorghe Arșoi, 
xandrU Felea,
Popescu, Alexandru Covaci. 
Romeo Cufetean și 
Pe baza criticilor la adre
sa unor lucrări de întreți
nere, a actelor de indisci
plină, a deficiențelor de 
ordin organizatoric, a cali
tății slabe a cărbunelui li
vrat, mai ales de la Jieț, 
a pieselor de schimb ne
corespunzătoare, precum 
și pe baza propunerilor for
mulate pentru o mai bună 
întreținere și exploatare a 
instalației, a organizării 
muncii, omogenizarea 
lectivului, adunarea a 
doptat un program com
plex de'măsuri în vederea 
atingerii unor parametri 

de pre
sa tisface 

și calita- 
eărbune

Ale-
Constantin 

i, 
alții.

unor 
înalți în procesul 
parare pentru 
atît cantitativ 
tiv cerințeto 
ale economiei

(Urmare din pag. I)

• zația pentru copii, ajutoa
rele ce 
eu mai 
ilor de 
precum 
naștere, 
pentru copii în vîrstă 
pînă la 16 ani acordate lu
nar, s-au majorat substan
țial. Alocațiile se acordă 
în continuare diferențiat, în 
raport cu numărul copiilor 

' aflați în întreținere, cu ve
niturile titularului, alocației, 
și după mediul urban sau 
rural în care domiciliază. 
Alocația de stat trebuie 
folosită exclusiv te scopul 
îngrijirii copiilor. Famili
ilor de cooperatori, din ca
re cel. puțin unul din soți 
lucrează intr-o unitate 
gricolă cooperatistă, li 
acordă o indemnizație 
nară pentru fiecare 
în vîrstă de pînă la 16 ani. 
Este de remarcat faptul că

se acordă mamelor . 
mulți copii și soți* 
militari în termen, 
și indemnizații de 
alocațiile de stat 

de

eo-
a-

a
cît
de
naționale.

viitorul (arii
mamelor cu mai mulți co
pii, precum și soțiilor de 
militari în termen, li se a- 
eordă ajutoare bănești lut 
nare, cele care 
mai mult de un copil avînd 
o indemnizație 
de 1500 lei pentru fiecare 
copil născut ulterior.

In mod cu totul excep
țional întreruperea cursu
lui sarcinii va fi autoriza
tă, potrivit articolului din 
Decretul 411 din 26 decem
brie 
cere 
meii 
care 
printr-un alt mijloc, cînd 
unul din părinți suferă de 
o boală gravă, care se 
transmite ereditar sau care 
determină malformații con
genitale grave, ori . femeia 
însărcinată prezintă inva
lidități grave, fizico, 
psihice sau senzoriale, este 
în vîrstă de peste 45 ani 
sau a născut cinci copii și 
îi are în îngrijire.

au născut

de naștere

1985, în cazurile în 
sarcina pune viața fe- 
într-o stare de pericol,, 
nu poate fi înlăturată

a-
se

lu-
copil

CONSFĂTUIRE. Comi
tetul orășenesc Lupeni de 
cultură și educație socialis
tă a .programat pentru as
tăzi, 12 februarie, o con
sfătuire pe tema „Sarcini 
ce revin factorilor educa
ționali din documentele 
Congresului al XIH-lea al 
P.C.R. privind educarea 
materialist-științifică a ma
selor, de formare .și dezvol
tare a conștiinței socialis
te". (V.S.)

PERFECȚIONAREA per
sonalului constituie o preo
cupare permanentă în rîn- 
dul colectivului prepara-

ției Petrila. Anul trecut 
au urinat cursuri de califi
care 50 de preparatori, iar 

urmat diferite 
perfecționare, 

an se prevede 
în cursuri de 
195 de prepa-

alții 100 au 
cursuri de 
Pentru noul 
cuprinderea 
calificare a 
ratori și tot atîția în cursuri 
de perfecționare. (I.D.)

Rubrică realizată de
Gheorghe CHIRVASA

ro infopmom
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/ndeplinirea exemplară a prevederilor de plan implică

acti- 
căr- 
pcn- 

la

co-
se-

Focurile endogene și in
cendiile subterane, feno
mene care prin efectele lor 
influențează negativ 
vi ta tea de extracție a 
bunelui, au constituit 
tru cercetătorii de 
CCSM Petroșani o preocu
pare constantă, permanen
tă pentru elaborarea unor 
metode și mijloace eficien
te nu numai de combatere 
a lor, ci mai ales de pre
venire. Rodul cercetărilor 
asidue întreprinse de 
lectivele Centrului de 
euritate minieră s-au ma
terializat prin găsirea unor 
soluții și adaptarea unor 
tehnologii care au căpătat 
rapid o largă utilizare atît 
în domeniul prevenirii cît 
și al combaterii focurilor 
de mină, incendiilor sub
terane, diminuînd efectul 
acestora și redînd grabnic 
în circuitul productiv- ca
pacitățile de producție imo
bilizate.

Una dintre tehnologiile 
de prevenire a focurilor 
de mină care a cunoscut o 
largă utilizare și și-a: do* 
vedit eficiența, o constitu
ie tehnologia de tratare a 
spațiului exploatat cu spu
mă chimică ce poate fi a- 
plicată la șcarpe cu deni
velări de două felii, apofi- 
ze, falii, deranjamente tec
tonice, abataje cu semne 
prevestitoare de foc. Teh
nologia este simplă și nu 
necesită o pregătire spe
cială pentru cei care o fo
losesc.' Spuma chimică poa
te fi introdusă, în zona de 
tratare, prin rețeaua de 
înnămolire sau prin con
ducte special instalate, cu 
diametrul de 50 mm, ca 
fiind rezultatul unui ames
tec de apă cu „praf unic“. 
un amestec de sulfat de a- 

.luminiu, bicărbortat de so
diu și agent spumant pro- 
dueîndu-se într-o instalație 
de tipul generator de spu
mă. Tehnologia a fost a- 
plieată cu rezultate d'-stul 
de bune la minele Petrila,

Pentru a ocroti omul și 
activitatea sa. din subteran, 
părtidul și statul nostru a- 
locă importante fonduri fi
nanciare, au fost elaborate 
legi și decrete, acte norma- 

. tive care reglementează e- 
xact, 
de a 
tari, 
ricît 
nată.
există activități importante 
și altele mai puțin impor
tante, operațiuni însemnate 
sau neînsemnate. Totul este 
foarte important pentru că 
de acțiunea fiecăruia, 
răspunderea cu care 
pectă reglementările 
pinde bunul mers al 
tregii activități economice, 
integritatea corporală 
chiar viața oamenilor.

Un astfel de act îl con
stituie Normele de protec
ție a muncii pentru indus
tria minieră. Nu ne vom 
referi la toate prevederile 
acestui act normativ ci nu
mai la cîteva articole din 

’ idrul capitolului 3 (Mate-

riale explozive) care 
fost grosolan încălcate, lu
na trecută de un artificier, 

înainte de a vă prezenta 
cazul respectiv, reamintim 
conținutul acestor- articole.

ARTICOLUL 38. Para- 
concis, fără putință graful 3. De executarea o- 
se da alte interpre- 
fiecare operațiune, o- 
ar părea de neîn.sem- 
Dar, în subteran nu

de 
res- 
de- 
în-

și

mijloace de prevenire

fi 
cO

Aninoasa și Vulcan. Pentru 
situații aparte cum ar 
zona de la culcuș sau 
periș, zona prcabatajului 
scufundat poate fi folosită 
cu succes o instalație rea
lizată de cercetătorii CCSM 
în colaborare cu specialiști 
de la I.M. Aninoasa, insta
lație care folosește apă din 
circuitul hidraulic de ma
nevră a elementelor de 
susținere.

O altă tehnologie pentru 
combaterea, de această da
tă a focurilor și incendiilor 
subterane, elaborată tot de 
către CCSM constă în fo
losirea spumei mecanice 
cu un coeficient de înfoie- 
re de 5—10 (dintr-un litru 
soluție Se obțin 10 litri de 
spumă). Spuma se obține 
din amestecul unei substan
țe denumită „genspumar" 
cu aerul și apa într-un ge
nerator de spumă 
că. Tehnologia de 
este asemănătoare 
a spumei* chimice, 
torul puțind fi amplasat a- 
tit la ‘uprafață cît și în 
subteran. Ceea ce condițio
nează folosirea acestei teh
nologii este existența unei 

mecani- 
aplicarc 
cu
genera

cea

mari
a-
In 

din

Generator de mare ca
pacitate, de spumă 
șoară

fi în curent cu aer proas
păt la cel puțin 100 m și 

- pe direcția abătută față de 
locul de împușcare.

ARTICOLUL 41. Para
graful 5. In abatajele cu 
front lung, muncitorii pot 
cămine în abataj în timpul

’zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzr..

Lipsă de răspundere
sau... incompetență

perației de împușcare în 
conformitate cu ’ dispoziția 
dată răspunde artificierul.

ARTICOLUL 40. Para
graful 1. înainte de încăr
carea găurilor de mină, ar
tificierul este obligat :

— Să evacueze muncito
rii de la locul de muncă, 
cu excepția celor care ră- 
mîn să-l ajute și să trimi
tă personalul necesar 
locurile de pază.

Paragraful 2. Locul 
re tragere a m unei torilor

ia

de
va

presiuni 
atmosfere 

503

di- 
zo-

rețele de apă cu 
de minimum 3 
și un debit de circa 
litri pe minut.

Pentru situațiile mai 
ficile cînd accesul spre 
nă de foc este foarte greu, 
datorită temperaturilor 
înalte și a vizibilității scă
zute, poate fi aplicată teh
nologia cu spumă ușoară 
care are un coeficient ma
re de înfoiere (aproxima
tiv 400) și poate fi realiza
tă sub forma unor dopuri 
de lungimi mari atît pe o- 
rizontală cît și pe verticală. 
Pentru această tehnologie 
sînt realizate două tipuri 
de generatoare de mare 
capacitate, debite de 60—80 
metri cubi pe minut.

Acestea sînt cîteva 
preocupările și rezultatele 
obținute de cercetătorii de 
la CCSM privind preve
nirea și combaterea focu
rilor endogene și a incen
diilor subterane, cîteva din
tre tehnologiile aplicate 
cu succes și care și-au do
vedit eficiența prin reali
zările înregistrate.

din

Gheorghe SPINU

încărcării găurilor de mi
nă. însă la o distanții de 
minim 20 m de cca mai a- 
propiată gaură încărcată 
cu explozivi. In acest caz 
transportorul va fi oprit pe 
toată perioada încărcării 
găurilor. De asemenea, în 
timpul încărcării găurilor 
se interzice operația de ră
pire. și dirijare ă acoperi
șului.

In abatajele cu 
lung, unde este 
prezența muncitorilor

front 
admisă 

în

Aerajul optim — 
condiția, esențiala pentru 

securitatea muncii în abataje
Un control complex 

fectuat de specialiști în
meniul aerajului și protec
ției muncii la minele din 
estul bazinului Văii Jiului 
au scos în evidență preo
cupări notabile în ceea 
ce privește aerajul minelor, 
ca o condiție esențială pen
tru sporirea producției, 
pentru desfășurarea norma
lă a întregii activități din 
subteran, dar, și unele de
ficiențe care trebuie grab
nic înlăturate.

Un exemplu pozitiv în 
această direcție îl consti
tuie acțiunile întreprinse 
și materializarea acestora 
la I.M. Ixmea, întreprinde
re fruntașă atît în luna 
trecută cît și în această 
primă decadă a lunii, fe
bruarie. Lucruri bune s-au 
întîlnit, în ceea ce privește 
aerajul general, și Ia între
prinderile miniere .. Live- 
zeni și Petrila. Numai ca
la aceste unități s-au sem
nalat și unele nereguli ca
re au făcut necesară inter
venția promptă și operati
vă a organelor de îndruma
re și control. Concret, Ia 
I.M. Livezeni pe circuitul 
de aeraj aferent panoului 

blocul VI, stratul 5 

timpul încărcării găurilor 
inițierea acestora se face 
numai după ce artificierul 
a fost înștiințat că munci
torii s-au retras la locurile 
stabilite.

Și acum să vă prezentăm 
ce s-a- întîmplat în 24 ia
nuarie 1986 la mina Lu- 
peni lășîndu-vă pe dum
neavoastră să trageți sin
guri concluzia.

Artificierul Ilie Barbu a 
efectuat, la abatajul fron
tal, panoul 1, stratul 3, 
sectorul VII, abataj dotat 
cu susținere mecanizată, lu
crări de împușcare a unor 
blocuri agabaritice. Cum 
au fost respectate normele 
pe care le-am amintit 
terior atîta vreme cît 
clanșarea găurilor l-a 
prins pe minerul șef 
schimb Pbmpei Kloldovan, 
accidentîndu-1 grav ? Mai 
este nevoie de explicații 
suplimentare ? Poate doar 
de una singură, artificie
rul nu este la prima aba
tere.

an-
de- 

sur- 
de

e- era realizat debitul de aer 
do- necesar, fapt care a deter

minat organele de control 
să sisteze lucrările de 
iere a cărbunelui pînă 
reprofilarea a 15 m din 
leria de cap, planarea 
trei și reprofilarea traseului 
galeriei de aeraj cuprinsă 
între baza silozului nr. 3, 
orizontul 480 pînă la cir
cuitul puțului de aeraj nr. 
2.

O situație asemănătoare 
și la mina Petrila în aba
tajul frontal, cu trepte răs
turnate, panoul FI stratul 
7, blocul II și abatajul fron
tal din stratul 6. panoul F2. 
Ambele abataje au fost 
oprite din aceeași cauză i 
neasigurarea debitelor de 
aer necesare tot datorită 
neîntreținerii în perfectă, 
stare a lucrărilor miniere 
de acces. .

Sînt abateri care, în fi
nal, au condus la impor
tante pierderi de producție, 
pierderi care nu .ar fi avut 
loc dacă se acționa pre
ventiv, la timp, dacă fie
care și-ar fi făcut datoria 
la locul său de muncă, dacă 
și-ar fi îndeplinit, cu ma
ximum de exigență, sarci
nile.

tă-
la

ga
ve-

.e*

Asupra modului 
trebuie să arate o nișă de 
instalații electrice din 
subteran, nu insistăm pen
tru că acesta ar trebui să 
constituie una dintre cele 
mai elementare sarcini 
care le revin electrome
canicilor, ca principali 
beneficiari ai acestor lu
crări. Se pare însă că, 
unii dintre meseriașii mi
nei Lonea au uitat acest 
lucru sau pur. și simplu 
îl neglijează. Cîteva
xemple elocvente în a- 
ceastă direcție. La nișele 
de întrerupătoare din ca
drul sectorului I lipsesc 
etichetele acestora pri
vind destinația lor și nici 
nu sînt dotate cu mijloa
ce PSI 
zut de 
ta j ului 
blocul 
nivelul 
pentru 
cumulează apă. Sigur au 
fost ’dispuse măsuri fie 
pentru ridicarea nivelu
lui nișei sau să se treacă 
la amenajarea alteia, care astfel de nise ?

la nivelul prevă- 
norme. Nișa ăba- 
nr. 7, stratul 3, 

VII are vatra sub 
galeriei, motiv 

care în nișă se a-

’* ’ gină rea li zafă I a cer er ea C. M.V. j.

Metanul, acumulările de 
metan peste limitele admi
se constituie un veritabil 
pericol pentru activitatea 
subterană în minele grizu- 
toase. împotriva lui trebu
ie luate cele ma.i eficiente 
măsuri, trebuie întreprinse 
acțiuni ferme, hotărîte. Și 
aceasta nu numai în cazul 
lucrărilor miniere active, 
respectiv a celor unde se 
desfășoară o activitate pro
ductivă, ci și în cazul ce
lor inactive, a celor care 
pentru un motiv sau altul,

■■■••■••■■■■■•■•«■■■■■■■a

la
Atenție 
acumulările 

de metan

Lucrarea respec- 
în stratul 3, bloc 
Xl-a, subor.izontul

s-a acumuliji me-

bine determinat, au fost o- 
prite. Ridicăm această pro
blemă pentru că, deși nu 
a avut urmări, și ce urinări 
este lesne de închipuit, în- 
tr-o astfel de lucrare (inac
tivă) la mina Aninoasa s-a 
detectat metan, în pînză, 
în concentrația de . 5 la su
tă, o concentrație care poa
te constitui oricînd un real 
pericol, 
tivă era 
II, felia 
IX.

De ce 
tan peste limitele admise? 
Răspunsul la această în
trebare este cît se poate de 
simplu. Pe o distanță de 20 
m, lipsea coloana de ae
ra ,j . O nouă întrebare : să 
fi lipsit încă de la început 
această coloană ? Nu 1 Ea 
a existat, dar tuburile de 
aeraj au fost .folosite în 
lucrările active apropiate 
pentru că era mai comod 
să dezmembrezi o coloană 
de aeraj existentă, decît 
să transporți tuburile ne-, 
cesare care erau poate la 
6 distanță mai mare. Dar 
dacă... dar mai bine să ne 
oprim aici.

Este vorba de 
35, stratul 3, blo- 
sectorul IV, care 
în presiune, ban-

să corespundă și din 
cest punct de vedere, 
schimb, nișa nr. 64 
stratul 3 blocul VI secto
rul 111 nu este întreținu
tă- în moil corespunzător. 
Echipamentele și cablu
rile electrice nu sînt po
zate corect iar .în nișă, pe 
lîngă dezordinea care se 
află la ea acasă sînt de
pozitate diverse materia
le al căror loc, în nici un 
caz nu era acolo. O altă 
nișă, un alt exemplu, tot 
negativ. ~ * 
nisa nr. 
cui III, 
a intrat 
dajele de plasă din sîrmă 
fiind rupte, iar roca des
prinsă din pereții lucră
rii miniere se sprijină de 
echipamentele electrice.

Față de aceste nereguli, 
nu punem decît o singu
ră întrebare : cum pot 
interveni prompt și efi
cient meseriașii sectoa
relor amintite atunci cînd 
apar defecțiuni, neajun
suri Ia utilajele aflate în
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Din țările
In județul Razgrad, din 

Bulgaria, a început con
strucția unui combinat pen
tru prelucrarea porumbu
lui, care va deveni ce! mai 
important centru bioteh- 
nologic bulgar relatează 
agenția TASS. Combina
tul va cuprinde trei fabrici, 
un centru de calcul și o- 
biective anexă.

întreprinderea va reali
za peste 30 de tipuri ? de 
produse, între care glucoză, 
siropuri de fructe și ames
tecuri de sirop de fructe cu 
glucoză, ulei de' germeni de 
porumb, extrase din ’ ule
iuri vegetale. ' '??

După cum relatează a- 
genția China Nouă, citînd tivitate.

socialiste
surse ale? departamentului 
de resort, în următorii cinci 
ani, producția de ciment a 

, țării se va dubla, urmînd 
să atingă în anul 1990 ni
velul de 180—220 milioane 
tone. In deceniul următor, 
se are în vedere sporirea 
producției de ciment pînă 
la 300 milioane tone pe an. 

-Concomitent, sînt preconi
zate creșteri importante și. 
în ceea ce privește mate
rialele de construcție ne-? 
metalice, de ceramică, pre
cum și alte produse utili
zate în acest sector de ac-

Haiti Pentru democratizarea 
vieții politice interne

PORT AU-PR1NCF. 11
(Agerpres). Intr-un discurs
pronunțat cu prilejul cere
moniei. oficiale a instalării 
noului guvern, președintele 
Consiliului Național de Gu- 
vernămînt din Haiti, gene
ralul Henry Namphy, a a- 
nunțat un program de mă
suri vizînd democratizarea 
vieții politice interne — 
transmite agenția de presă 
EFE. El a arătat că vor fi 
restabilite.1 libertățile demo
cratice, se va urmări recon
cilierea națională, vor fi 
elaborate și adoptate noua 
Constituție a țării și legea 
reglementînd activitatea 
partidelor politice și a or

ganizațiilor sindicale. Vom 
acționa pentru lărgirea de
mocrației reale în Haiti, 
bazată "o respectarea stric
tă a drepturilor fundamen
tale. pe existența unei ac
tivități partidelor .politi
ce și sindicatelor reglemen
tată prin lege, a afirmat el.

Vor fi organizate alegeri 
pentru formarea unei Adu
nări Constituante și, apoi, 
alegeri prezidențiale direc
te, a spus Henry Namphy.

Totodată, președintele 
Consiliului Național de GU- 
vernămînt a precizat că ac
tualul guvern haitian are 
caracter provizoriu, de tran
ziție relatează EFE.

America Centrală Soluționarea crizei — 
prin mijloace politice

WASHINGTON 11 (Ager
pres). La Washington a a- 
vut loc o întîlnire între 
miniștrii de externe ai ță
rilor „Grupului de la Con- 
tadora“ (Columbia, Mexic, 
Panama, Venezuela), îm
preună cu cel ai „Grupu
lui de sprijin" (Argentina, 
Brazilia, Peru, Uruguay) și 
secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, în legătură

Centrală — informează a- 
gențiile Prensa Latina și 
Associated Press. In comu
nicatul comun dat publici
tății la încheierea . convor
birilor se arată că părțile 
au convenit asupra necesi
tății ca „soluționarea crizei 
din America Centrală să 
se bazeze pe mijloace po
litice, pe negocieri". Mi
niștrii latino-americani au

relevat, totodată, că „sta
bilitatea și securitatea re
giunii impun respectarea 
principiilor autodetermi
nării, neamestecului în tre
burile interne, integrității 
teritoriale, a drepturilor ci
vile, retragerea trupelor și- 
consilierilor străini, înce
tarea ajutorului acordat din 
afară grupurilor contrare
voluționare".

• ADEN 11 (Agerpres). Se
cretarul general al Parti
dului Socialist Yemenit, Aii 
Salem El-Beida, a declarat 
in-cadrul unei conferințe 
de presă la Aden, că țara 
sa va continua să-și baze
ze' relațiile cu celelalte sta
te pe principiile coexisten
ței pașnice și respectarea 
suveranității naționale, in
formează agenția Kuna, 
citînd postul de radio A- 
den. El a arătat că țara sa 
dezvoltă raporturile cu sta
tele arabe, nealiniate, so
cialiste.

cu situația din America

„Challenger**— 
o posibilă cauză

WASHINGTON 11 (Ager
pres). Explozia navetei 
„Challenger" a putut fi 
provocată de izbirea uneia 
dintre rachetele propul
soare de rezervorul supli
mentar, afirmă revistă „A- 
viation Week and Space 
Technology", în ultimul său 
număr. Flacăra ce se ve
de clar pe fotografiile rea
lizate de NASA, scurgîn- 
du-se pe flancul rachetei 
purtătoare din dreapta, a 
apărut în momentul cînd 
naveta se afla la aproxima
tiv 6,5 km altitudine. In acel 
moment, naveta atingea vi
teza supersonică. Această 
flacără ă antrenat separa
rea părții inferioare a ra
chetei propulsoare de re
zervorul suplimentar, a- 
daugă revista. Apoi rache
ta a pivotat, după care a 
basculat, partea ei supe
rioară lovind rezervorul 
suplimentar. Fragmentele 
structurii acestuia âu pro
vocat explozia, scrie re
vista.

LUCRATORII de la La
boratorul de chimie anor
ganică din cadrul Acade
miei de medicină din Lu
blin, Polonia, au elaborat 
o metodă originală de re- 
condiționare a bujiilor u- 
zate ale motoarelor cu ar
dere internă, vecurgînd la 
ultrasunete.

CENTRUL național de 
studii spațiale din Franța 
a pus la punct uri nou tip 
de balon cu aer cald, care 
nu consumă nici un fel de 
combustibil. Aceste -baloa
ne, cu diametrul de 40 ‘me
tri, șînt transparente la 
partea inferioară și meta
lizate la partea superioară. 
Radiația infraroșie 'pătrun
de în balon prin emisfera 
inferioară și este reflectată 
de emisfera superioară, în
călzind aerul din interiorul 
balonului. ,

. O EROARE umană se 
află, probabil, la originea 
accidentului feroviar înre
gistrat sîmbătă, în orașul 
Hinton, din provincia ca
nadiană . Alberta, îq urma 
căruia 40 de persoane și-au 
pierdut viața, s-a anunțat 
la Ottawa. Se .pare că 
un m a r f a r ce 
mergea cu o viteză de 72

km pe oră nu a respectat 
semnalul de oprire și și-a 
continuat drumul, intrând 
în coliziune cu un tren de 
pasageri.

IN CURSUL anului tre
cut, în Japonia au fost 
declarate falimentare 18 812 
întreprinderi, a căror dato
rie totală se ridica Ta ni- 
velul-record de 4 235 618

miliarde yeni (aproximativ 
21,175 miliarde dolari) — 
se menționează într-o sta
tistică dată publicității la 
Tokio de un organism ne
guvernamental.

IN ORAȘUL brazilian 
Sao Paolo s-a petrecut un 
caz neobișnuit, semnalat de 
agenția France Presse. Un 
automobilist a căzut cu 
autoturismul1 său de la e- 
tajul șase al unui parcaj 
din centrul orașului și nu 
s-a ales decît cu cîteva 
fracturi la un braț. Auto
mobilistul își repara ca
blul de accelerație, motorul 
mașinii fiind pornit. Lun
git pe bancheta din față,

cu ușa deschisă și cu am
bele picioare în afară, au
tomobilistul a acționat în- 
tîmplător sistemul de 
schimbare a vitezei, și ve
hiculul a plonjat în fosa 
ascensorului. In timp ce 
automobilul s-a transfor
mat într-o grămadă de fier, 
proprietarul a ieșit teafăr 
dintre resturi.

POTRIVIT unui prim- 
bilanț, de vineri și. pînă 
luni, la Sao Paolo carnava- . 
Iul a făcut 40 de victime, 
anunță agenția France Pres
se,- citînd surse ale poliției 
din acest oraș. Astfel, a- 
cest carnaval se anunță a 
fi unul dintre cele mai vio
lente din ultimii ani, a- 
daugă agenția. Anul trecut, 
carnavalul, care a durat 
patru zile, s-a încheiat cu 
32 de victime. ;

O PERSOANA și-a pier
dut viața și alte 23 au fost 
date dispărute ca urmare 
a unui incendiu care a cu
prins două hoteluri din o- 
rașul turistic nipon Ața- 
gawa, situat la 125 km 
sud-vest de capitala nipo
nă? Incendiul a distrus 
complet un hotel de trei 
etaje și a avariat grav un 
altui din apropiere.

Romanul „Acolo jos“ 
scris de ziaristul Gunther 
Wallraff despre condiția 
imigrantului în R.F. Ger
mania a constituit tema 
unui1 film care urmează să 
ruleze simultan în peste 
200 săli de cinematograf 
din Germania federală, în- 
cepînd de Ta 20 februarie. 
Romanul respectiv care a 
constituit un enorm succes 
de librărie, fiind vîndut 
în peste 1,7 milioane, e- 
xemplare, redă experiența 
autorului care s-a deghizat 
într-un imigrant turc, des
coperind în acest fel mo
dul cum sînt tratați în 
R.F.G. așa-nunîiții „mun- 
citori-oaspeți".

Se precizează că filmul 
conține și scene reale, în
registrate pe bandă video 
în timpul în care autorul

Carnet
și-a întreprins ancheta sa 
originală.

? ?.După cum relatează a- 
genția TASS, în curînd va 
începe reconstrucția și re- 
amenajarea celebrului Er
mitaj din Leningrad — li
nul dintre cele mai mari 
muzee de artă din lume. 
Expozițiile muzeului adă
postite de cele 353 de săli 
ale palatului au fost vizi
tate în cursul anului, tre
cut de 3,5 milioane de per
soane.

Reconstrucția Ermitaju
lui prevede, pe de o parte, 
restaurarea și moderniza- 
rea mitalațiilor muzeului 
actual și. pe de alta, con- 
struci.a unui complex de 
săli noi.

cultural
Specialiștii angajați în 

lucrările de restaurare 
a Capelei Sixtine de la Va
tican au terminat o „re
întinerire" a picturilor ce
lebrei bolți, subliniind că 
au descoperit cu acest pri
lej, calitățile de mare colo
rist ale lui Michelangelo 
Buonarotti. „Geniul tene
brelor". cum mai fusese 
numit Celebrul pictor și 
sculptor florentin. consti
tuie o revelație, au declarat 
specialiștii, care au admi
rat claritatea și simplita
tea figurilor și a compozi
ției.

☆ . A'
La Florența urmează să 

fie construit un muzeu na
țional de istorie naturală al

Italiei, care va regrupa co
lecțiile științifice ale celor 
cinci muzee universitare 
din orașul toscan, precum 
și pe cea a grădinii bota
nice. In total, muzeul va 
cuprinde 8 milioane de ex
ponate, începînd cu sche
lete și piese antropologice 
și etnografice și terminînd 
cu cele de paleontologie și 
geologie. Numai în sectorul 
botanic vor fi expuse circa 
5 milioane liante (aceasta 
constituind una dintre , cele 
mai mari colecții din lu
me). Muzeul va dispune, 
de asemenea, de o biblio
tecă și. de laboratoare? ■ de 
cercetări.

Unele dintre piesele a- 
flate în colecții și care, vor 
fi prezentate în viitorul 
muzeu au aparținut fami
liei Medici. .
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Sper

in-

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

nomie.
20,35

întreprinderii Cinemato- ; 
grafice Județene Ilunedoa- ;
ra.

FILME
PETROȘANI — 

iembrie : Doctorițele 
nirea : Soarele alb
pustiului; Parîngul: 
să ne mai vedem.

PETRILA ; Succes 
spectore.

LONEA: Iluzii pierdute. 
VULCAN — Luceafărul; 

Febra aurului.
LUPENI — Cultural :

Dragele noastre bunicuțe. 
URTCANI: Sus în cireș. 
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin

20,45

21,50
22,00

CO-

(c).
în-

Ani frumoși — 
pilărie.
Program artistic 
Pentru continuă
tărire : a . alianței 

muncitorești-țără
nești.
Film în serial (c).
In căutarea adevăru
lui.
Partea a Il-a.
Telejurnal, 
închiderea progra
mului

Cupa „Pionierul", la schi
Tinerele speranțe ale 

schiului de performanță din 
municipiul Petroșani și-au 
dat întîlnire duminică în 
masivul Paring. La startul 
probei de schi alpin s-au 
aliniat 41 de concurenți. 
Pe fondul unor condiții 
bune de desfășurare a con
cursului, tinerii schiori 
și-au disputat cu dîrzenie 
primele locuri, oferind un 
frumos spectacol sportiv în 
poienița din fața cabanei 
IEFS, spectacol aplaudat 
de o numeroasă asistență 
de pe marginea pîrtiei. Du
pă o aprigă dispută, în ca
te departajările s-au făcut 
la zecimi de secundă, pe 
primele locuri s-au situat 
următorii concurenți i ca
tegoria 11—12 ani fețe: lo
cul I Alina Kadar.- II Co-

druța Domokos, III Nico- 
leta Costache ; băieți: locul
I Cristian Onețiu, II Ma
rius Polgar, III Demetrius 
Edeliri. Categ. 13—14 ani, 
fete : locul I Ana Marchiș,
II Grațiela Nache și .Ga
briela Ciupală (același 
timp), III Nicoleta Lișca ; 
băieți : locul I Paul Ionică,
II Tiberiu Tolvay și Clau- 
diu Szain, III Cătălin Ilai- 
duc.

La startul probei de 
schi fond s-au aliniat . 36 
de concurenți. Iată ocu- 
panții .primelor locuri i 
fete; locul I Amelia Pa- 
rasca, II Carmen Magher,
III Laura Moldovan; bă
ieți : locul I Constantin 
Lupu, II Vasile Pricop, III 
Sorin Ilieș.

Viorel STRAUT

Întreprinderea * 
pentru legume și fructe 

Hunedoara-Deva
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de

♦ contabil șef la C.L.F. Petroșani 
Condiții:

— studii economice superioare;
— vechime in funcții economice 9 ani. 
Concursul va avea loc la sediul I.L.F.

din Deva, strada Dr. Petru Groza, nr. 19, 
la data de 17 februarie 1986, ora 11.

Condițiile de încadrare și retribuire 
conform Legii 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
SOȚIA Varvara, copiii, 

Nicu, Terezia, Ionică, nepo
ții Duțu, Liliana și Alin u- 
rează scum ului lor Buzgar 
loan un călduros „La mulți 
ani" cu sănătate la împli
nirea a 75 de ani. (5993)

V1ND schiuri fond (im
port). Telefon 44607 Petro
șani. (5895)

SCHIMB apartament 3 
camere, strada Aviatorilor, 
bloc 16/52 cu apartament 
2—3 camere zonă centrală. 
(5896) '

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Philippe 
Albert, eliberat de Institu

tul de Mine Petroșani. îl
declar nul. (5899)

PIERDUT certificat ab
solvire a cursului de cali
ficare gradul II, meseria 
miner, seria B nr. 34710, 
eliberat cu nr. 781/1975 de 
la I.M; Dîlja. II declar nul. 
(5898) ‘ • .

;. PIERDUT certificat. de? 
absolvire a cursului de ca
lificare ? meseria dulgher 
.construcții generale, seria 
G nr. 136351/1979. eliberat 
de IACMM Petroșani, pe 
numele Chifiriuc Gheorghe. 
II declar nul. (5894)

ANUNȚ DE, FAMILIE

COLECTIVUL IACMM, brigada 4 Lupeni. este 
alături de colegul Ridzi Carol, greu încercat priri 
pierderea scumpului său tată

RIDZI FRANCISC ION
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (5900)

Redacția și aoir.miMroțio ; Petroșani, str. Ntcolae Bălcescu, cu- 2. Ieletoane,s 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
fiporul r Tipografia Petroșani str Nicolae Bălcescu, nr. 2. telefon 41365


