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treiAscultam, intr-un cadru dtul secției lucrează 
restrîns o părere rostită generații, care mai 
aproape cu invidie despre care mai bine pregătite, ( 
una din secțiile IFA „Vis- cu o experiență bine con- J 

„Cum să solidată". |

Mecanizarea-adecvată condițiilor 
de zăcămînt-impune extragerea 

unui cărbune curat

tone de cărbune 
cocs. Aproape 500 
cari unc au livrat 
mentar în acest început de 
lună și minerii de la Paro- 
șeni, care au acumulat în 
acest fel de la începutul a- 
nului aproape 9000 tone de 
cărbune. Constanți în rea
lizări în primele două luni 
din acest an, minerii de

Lipsa forței de muncă 
și în special a celei califi
cate, nu a fost un impedi
ment pentru mina-Livezeni 
în extragerea unui cărbune 
de calitate. Și, acest lucru 
a fost demonstrat de re
zultatele înregistrate în- 
cepînd din prima lună a 
trimestrului II al anului 
trecut, cînd con ținutul de 
cenușă în masa de cărbune 
livrat preparațici a scăzut, 
sub cel planificat, cu două 
puncte. In luna mai se în
registrează o scădere de 
trei puncte, iar lunile ur
mătoare cu 4,5 și chiar 6 
puncte. Pînă la sfîrșitul a- 
nului, în nici una din luni, 
conținutul de cenușă nu 
mai depășește plafonul de 
40 de puncte, plafon Infe
rior cu. patru puncte celui 
admis. La sfîrșitul anului 
bonificațiile de cărbune 
primite ca urmare a îm
bunătățirii calității au fost

de pesteîn valoare
15 000 000 lei.

Firesc ne-am pus între
barea cărui fapt se datorea
ză aceste rezultate, știind 
că mina Livezeni se numă
ra printre întreprinderile 
cu conținutul- cel mai ridi
cat de cenușă. Răspunsul 
l-am primit de la Manică 
Meliță, subingincr respon
sabil cu problema de cali
tate’ ■

■ -7- Reducerea conținutu
lui de cenușă în cărbunele 
livrat preparațici are la 
bază, în primul rînd, adap
tarea tehnologiilor de lu- 
ertt la condițiile concrete 
de zăcămînt. Pînă anul 
trecut am dispus de com
plexe de tăiere și susținere 
Inecanizată cu care eram 
obligați să tăiem din vatra

Gh. SPINU

(Continuare in pag. a 2-a)

După primele două zile 
din luna martie, minerii 
de la Lonea, Vulcan, Pa- 
roșeni și Lupeni au extras, 
împreună, suplimentar sar
cinilor de plan 1750 tone 
de cărbune cocsificabil și 
energetic. Cu cel mai mare 
plus — 750 tone de cărbu
ne, se înscriu și în acest 
început de lună minerii de 
la Lupeni care prin folosi- la Lonea șl Vulcan au de- 
rea intensivă a complexe- butat cu succes și în luna 
lor mecanizate din dotare 
au reușit în cele două zîle 
să extragă aproape 15000

0 nouă garnitură 
de mobilă

La secția din Livezenî 
întreprinderii de prelu

crare a lemnului este pre
gătit. pentru a intra în 
producția de scrie, un nou 
produs : camera de tineret 
„Alin*. După cum ne-a in
format Constantin Gurlup, 
șeful secției, în acest an 
urmează să fie executate 
1000 de garnituri. Brigăzile 
conduse de Andrei Moldo
van, Mihai Brînză i și Ion 
Grecu sint cîtevă dintre 
formațiile care își dau con
cursul la fabricarea noii 
garnituri de mobilă. (Gh. O.)

a

Una din brigăzile fruntașe ale minei Uricani este și cea condusă de Alexan 
dru Pato. In imagine, brigadierul în mijlocul unor ortaci.

Foto: T. ALEXANDRU

i “

Succese ale 
preparatorilor

Sfîrșitul lunii februarie 
a consemnat pe agenda de 
-lucru a preparatorilor de ; 
la Coroești un nou succes: 
terminarea, cu două zile î- 
nainte de termen, a lucră
rilor de modernizare a li
niei 1 de spălare a Cărbu
nelui. La obținerea acesței 
realizări de seamă, o con
tribuție hotărîtoare au a- 
vut-o formațiile conduse 
de maiștrii. Nicolae Geană 
și Aristică Lăța, coordona
te de șeful secției electro
mecanice, ing. Horia Țri- 
pon. Punerea la punct a 
noii instălații aparține 
maistrului principal Ale
xandru Buruiană, mais
trului Marin Petru, lăcă
tușului Ilie DrăgoescU și 
flotatorilor Emilian Păsă- 
rin, Ernest Fodor și Teodor 
Mîndreanu .

-Din datele furnizate de 
dr. ing. Francisc Appel, di
rectorul Uzinei, am mai re
ținut că, încă din prima zi 
a lunii'martie, graficul de 
producție a înregistrat sub
stanțiale depășiri.

pentru 
tone de 

supli-
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martie extrăgînd suplimen- ț 
tar ’214 tone, respectiv, 236 l 
tone de. cărbune. .

una din secțiile IF A „Vis
ează" Lupeni: 
nu meargă bine, cînd a- In această adevărată 
colo sint' cele mai bune ștafetă a meseriei 
meseriașe" ? Era vorba generații, 
despre secția „răsucire" 
din cadrul întreprinderii 
amintite, intr-adevăr, ti
na din secțiile în care 
meseria se practică per
manent, cu acea tragere 
de inimă specifică - pro
fesionistului pătimaș.

Ideea de a cunoaște a- 
ceste femei meseriașe s-a 
născut instantaneu, avind 
în părerea auzită un te
meinic suport. Intr-adevăr, 
secția răsucire trece drept 
.una dintre cele mai bune 
secții, calitatea oameni
lor găsindu-și in calitatea 
produselor*. executate o 
fidelă similitudine. Așa 
cum afirma maistra An
gelica Manea,, „colectivul 
nostru îmbină în mod fe
ricit pregătirea de specia
litate cu experiența prac
tică, din punct de vedere 
al vîrstei lucrătoarelor 

putem aprecia că în ca-

intre 
caracteristica 

activității de producție a 
lucrătoarelor rămîne cali
tatea, care îmbină talen
tul, dăruirea și compe
tența profesională, atri
bute care i-au adus sec
ției „răsucire" un renume 
bine conturat. De altfel, 
renumele secției este dat 
de valoarea profesiona
lă a oamenilor ei, acești 
minunați meseriași care, 
zi de zi, prin munca lor 
asigură o calitate

. rioără tuturor
lor.

De exemplu, 
secția a pierdut

.. e un fel de-a 
două: meseriașe 
ce .- Susana Patachi 
Florica Popa care 
30 de ani de

supe- 
produse-

recent 
- pierdut 
spune —- 
destoini

ci 
după ■

activitate.
Gh. CHIRVASĂ

f
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funde a consiliilor orășe
nești ale sindicatelor în 
coordonarea și îndruma
rea nemijlocită a sindica
telor din raza lor de acti
vitate, pentru a imprima 
noi dimensiuni și Un plus 
de eficiență Vieții, sindica
le din întreprinderi insti
tuții, șantiere, din toate u- 
nitățile economice și so
ciale. In centrul preocupă
rilor trebuie să se situeze 

pentru transpu- intensificarea acțiunilor 
destinate realizării 
ni lor de plan și 
mentelor, prin 
rea mai bună a 
socialiste, extinderea expe
rienței pozitive și a inițiati
velor înaintate, creșterea 
rolului organelor și organi
zațiilor de sindicat în solu
ționarea problemelor pro
ducției și a celor sociale, 
în întărirea ordinii și dis
ciplinei.

Pornind de la cerințele 
ce stau în față organelor și 

sindicat 
partici- 

pariții la dezbateri au făcut 
propuneri utile, pentru îm
bunătățirea stilului și me
todelor de muncă aplicate 
de consiliile orășenești

In cursul după-amiezii 
de ieri, în trei localități din 
Valea Jiului— Lupeni, 
Vulcan și Petrila — au a- 
vut loc conferințele pentru 
dare de seamă și alegeri 
ale consiliilor orășenești 
ale sindicatelor. Moment 
de seamă în viața organi
zațiilor de sindicat, confe
rințele au analizat în spi
rit exigent activitatea des
fășurată de la alegerile pre
cedente i ‘ ’
nerea în viață a sarcinilor 
desprinse din hotărîriie 
Congresului al XIII-lea, a 
indicațiilor trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
vederea creșterii rolului și 
contribuției sindicatelor în 
mobilizarea maselor de oa
meni ai muncii și Valorifi
carea superioară a poten
țialului creator al societă
ții, în opera construcției 
socialiste.

Analizele 
dezbaterile ăriiple care «u 
avut loc au reliefat rezul- organizațiilor de 
țațele și experiența dobîn- în actuală etapă, 
dită de organele și organi
zațiile de sindicat în a- 
ceastă perioadă marcată de 
profunde mutații în viața 
sdcial-economică a munici
piului, precum și resursele 
interne, de îmbunătățire a 
activității consiliilor teri
toriale. S-a desprins nece
sitatea implicării mai pro-

construcției

întreprinse.

în conducerea politică a activității economice
Stil de muncâ dinamic, eficient

• Ce învățăminte âți desprins din activitatea anului 1985 ?
• Ce vă propuneți pentru perfecționarea muncii de partid în noul an ?

Au cuvîntul secretari de partid de la I.M. Petrila

Fermitate și exigență în asigurarea 
desfășurării optime a producției»

Constantin Spațiu, secre
tarul comitetului de partid 
din sectorul IV i Ceea ce 
am urmărit din prima lună 
a anului, a fost implicarea 
nemijlocită, responsabilă - a 
tuturor comuniștilor in per
fecționarea procesului pro
ductiv, îmbunătățirea . cli
matului de ordine și dis
ciplină în fiecare formație 
de lucru. Ne-am orientat 
după concluziile activității

neri, brigadieri, cadre teh
nice, se ocupă cu stăruință 
de integrarea tinerilor în 
exigențele meseriei de mi-

sarci- 
angaja- 

organiza- 
întrecerii

activității comitetelor de : 
sindicat Și a grupelor sin- : 
dicale, în mod deosebit în 
unitățile miniere, pentru 
a asigura desfășurarea rit
mică și în cele mai bune 
condiții a procesului de pro
ducție. Propunerile au vi
zat, de asemenea, creșterea 
eficienței acțiunilor între
prinse de organele și orga
nizațiile de sindicat în do
meniul economisirii, redu
cerii consumurilor specifi
ce, recuperării 
lor refolosibily, 

; țirii calității
Părticipanții la

■ s-au referit în acest context 
la măsurile ce trebuie în
treprinse pentru reducerea 
fluctuației, stabilizarea ca
drelor, ridicarea pregătirii 
profesionale și perfecțio
narea continuă a forței de 
muncă. In baza acestor 
propuneri, conferințele au 
adoptat măsuri corespun
zătoare. . .

Conferințele au ales noi- . 
le organe conducătoare. ; 

, Ca președinți ai consiliilor !
orășenești ale sindicatelor 
au fost aleși Ăurcl Colda, 
la Lupeni, Gheorghe Ciucă- 
Dricu, la Vulcan și Viorica 
Chirvasă la Petrila. A; < :

materiaie- 
îmbunătă- 

cărbunelui. 
dezbateri

mărul absențelor nemoti- 
yate. Am pus și punem ac
cent pe munca de la om 
la om, mai ales cu tinerii 
nou încadrați pentru a-i 
integra în exigențele mun
cii în subteran. Comuniștii 

_ ___________ ___ ..... Gheorghe Toma, Ștefan 
pe 1985, cînd am avut mari Alba, Costache Vișan, Va-
rămîneri în urmă, datori- " '
tă indisciplinei. Dacă a- 
veam mai puține absențe 

.nemotivate, și învoiri, eram

la plan, lată de ce am de
clanșat în fiecare schimb o 
ofensivă largă împotriva 
nemotivați lor, reușind să 
reaucem cu 60 la sută nu- ner, de întărirea climatului 

de răspundere față de rea
lizarea ritmică a sarcinilor 
de plan. In centrul aten
ției comitetului nostru de 
partid, a birourilor sc află 
în mod firesc 
celor 6 abataje 
și 5 preabataje,

sile B.iluza, Lazăr . Alexa, 
Ilie Tîrlea, Bela Munich, 
Gheorghe Rotaru, Dinu 
Florea și mulți alții, mi-

formațiile 
frontale 
precum 

și funcționarea celor 50 de
Ioan DU BEK
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A Xll-a ediție a Cupei ziarului „Stea
gul roșu" la schi.

• Record de 
torii concursului.

participare. • Cîștigă-

-
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• Citiți în pagina a 3-a relatări 
pre desfășurarea concursului
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Fermitate și exigentă
Lucrările conferinței sin

dicale de la mina Uricani 
s-au caracterizat printr-un 
pronunțat spirit combativ 
față de lipsuri. Părticipan- 
ții la conferință au stăruit 
cu exigență asupra neîm- 
plinirilor din 1985, a căilor 
de perfecționare pentru 
viitor, a măsurilor concrete 
ce se cer întreprins,, pen
tru întărirea muncii, sindi
cale în sprijinul realizării 
integrale a planului de 
cărbune pe acest , an. Intre 
cauzele care au determinat 
neîndeplinirea sarcinilor 
pe 1985, s-a subliniat în 
cadrul discuțiilor, se nu
mără și faptul că membri 
ai comitetului sindicatu
lui, ai birourilor grupelor 
sindicale nu au acționat cu 
consecvență și fermitate la 
fiecare loc de muncă. Nu 
s-a .urmărit, sistematic fo
losirea judicioasă a forței 
de muncă, realizarea unei 
producții de calitate. re
ducerea absențelor nemo
tivate.

Realizările obținute iii 
ianuarie și februarie din 
acest an denotă că oamenii 
muncii de la I.M. Uricani 
și-ău îmbunătățit simțitor 
activitatea, reușind sâ de
pășească sarcinile de plan. 
Astfel, minerii de la secto
rul . I, prin reprezentantul 
lor Gheorghe Vasii, rapor
tau conferinței extragerea

suplimentară a peste 2000 
tone de cărbune.

Pentru perfecționarea 
forței de muncă, comisia in
ginerilor și tehnicienilor a 
sprijinit instruirea și per
fecționarea muncitorilor, a 
personalului tehnic. De a- 
semeneă, coordonatorul a- 
cestei' comisii, ing. Petre 
HanciUf raporta: conferin
ței că prin creația tehnică

CONFERINȚE ALE
ORGANIZA) IILOR 

SINDICALE

au fost realizate aparate, 
dispozitive de. mare utilita
te procesului de producție. 
Prin aplicarea inițiativelor 
„Brigada înaltei răspun
deri muncitorești" și „Con
tul de economii al sectoru
lui", comitetul sindicatu
lui a urmărit să sprijine 
C.o.m. în crearea celor mai 
bune condiții de aplicare 
a autoeonducerii muncito
rești, punîndu-se un accent 
deosebit pe folosirea in
tensivă a tehnicii din do
tare, pe realizarea de pro
ductivități sporite.

In ceea ce privește mun- 
'ca politico-edăcativâ, s-a 
arătat că tematica lecțiilor 
de învățămînt politico-i
deologic de masă nu a fost

adecvată întotdeauna pro
blemelor de producție, spe
cifice locurilor de muncă. 
S-au formulat critici și la 
adresa unor neajunsuri în 
domeniul social, al petre
cerii timpului liber.

S-a evidențiat în confe
rință, faptul că în cursul 
anului 1985, peste 650 de 
muncitori au beneficiat de 
tratament în stațiuni bal
neoclimaterice, iar peste 
400 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni au fost trimiși 
la odihnă. Desigur, în fie
care domeniu de activitate 
este loc de mai bine.

Pornind de la aceste con
statări, conferința a adop
tat un program de măsuri 
vizînd perfecționarea acti
vității în toate domeniile, 
angrenarea tuturor oame
nilor muncii în întrecerea 

. socialistă pentru îndepli
nirea și depășirea sarcini
lor de plan și a angaja
mentelor pe 1986. Conferin
ța a cerut organului- nou 
ales să acționeze cu mai 
multă consecvență pentru 
generalizarea experienței 
înaintate, a inițiativelor 
muncitorești valoroase, pen
tru sporirea eficienței acti- . 
vității politico-educative 
în înfăptuirea sarcinilor 
de plan, în creșterea pro
ducției de cărbune.

(Urmare din pag. I)

transpontoare pentru eva
cuarea producției,. Sarcini
le trasate comuniștilor, dis
cuțiile ce le purtăm cu ei 
zilnic, întreaga muncă po
litică vizează tocmai des
fășurarea in bune condiții 
a producției la fiecare lot 
de muncă. Drept urmare, 
am încheiat primele două, 
luni cu depășiri de cîte 
1000 tone de cărbune.

Sing. Ștefan Bicskei, 
secretarul comitetului de 
partid sectorul III : Ințe- 
legînd marea responsabi
litate pentru realizarea pre
vederilor din planul pe 
1986 în domeniul prioritar 
al economiei naționale, dez
voltarea bazei energetice 
a țării, organizația noas
tră de partid și-a concen
trat eforturile asupra la
turilor calitative ale acti
vității. productive — deter
minante pentru realizarea 
ritmică a planului la căr
bune, a angajamentelor de 
întrecere.

Ceea ce am desprins ca 
învățăminte din nereali- 
zările anului trecut a fost 
necesitatea asigii'rării liniei 
de front, a condițiilor op
time pentru evacuarea pro
ducției, adică, a Instalați
ilor de transport. , Aceste 
cerințe au fost dezbătute 
cu prioritate în adunările 
generale de partid ; în ve-

derea realizării ; - acestor 
deziderate am procedat la 
o judicioasă repartizare 
a membrilor de 'partid, a 
personalului tehnic pe lu
crări prioritare și compar
timente de lucru. Au fost 
criticate cu ocazia analize
lor delăsările, intervenți
ile întîrzia.te și calitatea 
slăbă a unor lucrări în 
domeniul activității elec
tromecanice. După critica 
adresată celor răspunză
tori pentru aceste neajun
suri. am trecut Ia. finaliza
rea unor lucrări de anver
gură pentru desfășurarea 
în cele mai bune condiții 
a transportului. In acest 
sens acțibnează .comuniștii 
Victor Brînzan, Alexandru 
Mihaii, loan Boantă, Petru 
Rus, Mihai Chiper, Dumi
tru Geabăn, Dumitru Turcu 
și alții. Că am pornit bine, 
că fluxul de transport 
funcționat ireproșabil, 
măsura ritmurilor sporite 
ale abatajelor, o denotă de
pășirea planului eu cite 
1000 tone de cărbune, atît 
în ianuarie cit și în februa
rie.

Petru Puian, maistru 
principal, secretarul orga
nizației- de bază din secto
rul: VII : Pentru fiecare 
comunist din organizația 
noastră, funcționarea ire
proșabilă a instalațiilor' de 
transport — condiție hotă- 
rîtoare pentru ritmicitatea

producției Întregii mine 
reprezintă sarcina prim or-' 
dîală. Cbnștienți de aceas
tă menire, am urmărit Să 
conferim acestei răspun
deri ^un caracter cit mai 
concret. In acest spirit, am 
repartizat comuniștii pe o- 
biețtive, pe locurile cheie 
ale producției. Astfel,

■ . Constantin Nica ' răspunde 
de banda 8a. Nicolae Te- 
rentică de banda 3, care 
preia întreaga^ producție a 
minei, Gheorghe Dutcovici 
de transportul pe puțul 
centru, Vasile Ionescu de 
puțul 12, iar Ilie Lică de 
transportul de materiale 
la orizontul XIV. Despre 
modul cum își îndeplinesc 
comuniștii sarcinile încre
dințate le cerem cu regula
ritate șă informeze în adu
nările generale, sail în ca
drul discuțiilor individuale. 
. Prin munca politică des- 

prin exemplul 
1 comuniștilor, 

să menținem în 
colectiv al. minei, 

un climat de maximă răs
pundere, de ordine și dis
ciplină, condiție hotărîtoa- 
re pentru funcționarea i- 
reproșabilă a transportu
lui, pentru ritmicitatea pro
cesului productiv.

pe fășurată, , 
.personal al 
urmărim 
întregul

Florin BEJAN 
Uricani

■
muzică și dans 

„Mărțișorului"

Tinerețea pe bulevardul Vulcanului.
Foto : Al. TATAR

(Urmare din pag. I)
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Neîntreruptă au ieșit

„Balul Mărțișorului**
Peste 500 de tineri și ti

nere din Petroșani, muzică, 
surprize,, dans, tombolă, 
glume cu George Negraru 
aflat în mare vervă și, de
sigur, mărțișoare pentru 
fete, în două cuvinte — 
„Balul Mărțișorului". Săr
bătoarea primăverii 1986 
a fost; mai strălucitoare ca 
orieînd. Grupul „Acustic" 
al Casei de cultură a pre
zentat un program muzical 
atractiv, tineresc, iar jocu
rile de societate, concursu- 
rileA’dotate cu premii 
dati/culocre serbării.

Organizatorii merită

licitări pentru modul 
care s-au străduit ca fie
care invitat la „Balul Măr
țișorului" să se simtă, cu 
adevărat, în zi de sărbă
toare.

Seri de 
dedicate . .. 
s-au organizat și in cadrul 
cluburilor muncitorești din 
Vulcan, Uricani, Lupeni, 
Petrila. Manifestările s-au 
bucurat de succes, tinerii 
din Valea Jiillui fiind pre- 
zenți îi. număr mare 
fiecare dintre ele.

H. DOBROGEANU

tul . Q t U riei
titlul de fruntaș, nu 
tru că țin neapărat 

la fie fruntașe, dar 
pensie. Locul lor a fost 
țiitit la aceeași cotă supe
rioară de ■ competență de 
Site două lucrătoare, mâi 
tinere ce-i drept,' dar a 
căror competență profe
sională este pe deplin de
monstrată. Căci nu in 
mod intimplător, fruntașii

pen
să 

acest 
obis-

i1 ii.

Răspundem 
cititorilor

GIIEORGTIE LAZ. A R ES- 
CU, Petroșani : Ne pare 
bine că medicii Spitalului 
municipal Petroșani v-au 
.tratat eu mare atenții'. Pen
tru a le. mulțumi prin in
termediul ziarului vă aș
teptăm sa treceți pe l;l re
dacție.
V CONSTANTIN, Pe

troșani : Am rezolvat sesi
zarea dv. luînd legătura cu 
persoanele competente de 
ia Il'S.MI Petroșani, din ca
dru! serviciului eomeriial. 
Răspunsul nostiaa, formu
lat pe baza precizărilor pri
mite, este : la depozit și 
la majoritatea unităților de 
desfacere au fost tot felul 
de mărțișoare și felicitări 
adecyate începutului lumi 
martie. In dimineața zilei 
de sîmbătă, I martie, toate 
chioșcurile din ' cartierul 
Aeroport au fost aprovi
zionate. Chioșcul 
cinematograful 
nu a funcționat 
zător cîteva zile 
unui £az deosebit în fami
lie.

de lingă 
„Unirea" 

cijrespîlh- 
datorită

>»-
te ci
care 
meu 
ria“. 

pe intre prindere au fost O 
aleși tot din cadrul 
cestei secții. De fapt 
cest lucru nu s-a intim- 
plat numai anul acesta, 
ei și anul trecut și , acum 
doi ani etc.

Și aceasta datorită fap-
saututui că Deji lrma, 

mal lînăra ei colegă 
died Chibulcute.an nu 
cu nimic înapoi de

lucru a devenit o __ _
nuință, cum declara fără 
falsă mollesiiâ Deji lrma: 1 
,Nu fac eforturi deosebi- ( 

lucrez la fel in fie- . 
zi, aț/esta este modul 
de a-mi face dato-

datorie pe care alît

i
I

a- Deji lrma cit și celelalte | 
a- colege ale ei, Rodica Toa- i 

der, Elena Rotar, Ana ( 
Hanță sau mai tinerele . 
Elena Gavril, Liliana Gro. ; 
za, Iledna Bejenaru, Li- | 
liană Așcutăriței, știu să i

acti- | 
un

ășcutăriței, știu să 1 
și-o facă zilnic la locy.1. ' 
lor de muncă și în 
uitatea obștească cu 
pronunțat, simt al datoriei.

mineritului
va găzdui

mai prompți în formularea 
unor răspunsuri exacte. 
(IA AVRAM)

abatajelor 0,8—1,0, m ste
ril pentru a le putea men
ține peste înălțimea de 
închidere a stil pilor. Can
titatea mare de steril e- 
vacuată în acest fel din 
subteran ’ era aproape im
posibil de ales prin siste
mul de claubaj de la su
prafață.

Introducerea, la începu
tul anului în panourile 3 
și 4 din stratul 5, . blocul 
VI ă unor complexe de 
susținere și tăiere mecani
zată adecvate condițiilor 
de strat care nu mai ne
cesită tăierea din vatră a 
sterilului a condus la scă
derea considerabilă a steri
lului din cărbunele evacuat 
la ziuă. In plus, la sistemul 
de. claubaj,. de la puțul: cu 
schip, pe unde se extrage 
întreagă producție din sub-.

teran,. s-a creat posibilita
tea unei alegeri mai efi
ciente a sterilului, iar oa
menii plasați aici au pUtut 
să desfășoare o activitate 
mai atentă in acest sens.

— Și totuși, tovarășe sub- 
■ inginer, în luna februarie 
din anul acesta, cenușa 
crescut față de lunile 
terioare. Cărui fapt s6 
torează acest lUcru ?

a
un
da-
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Mecanizarea-adecvată condițiilor 
de zăcămint

»
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In Subteran, fiind o’ mi
nă mecanizată, nu prea pu- 
ttjm alege manual’ sterilul, 
totuși, la cele două abataje 
frontale de pe stratul 3, 

. dotate, cu susținere indivi
duală, există posibilitatea 
depunerii pe poditură a 
sterilului (sînt primele a- 
bataje pe stratul 3 unde 

„se execută tavanul de re
zistență).

Ui lună februarie cit 
și în cele viitoare, la mina 
Livezeni s-a executat și se 
va executa un volum maro 
de întreținere a lucrărilor 
miniere de acces la locurile 
de muncă. De aici rezultă 
o masă de steril măruntă 
carp nu ne permite să o 
alegem și deci mărește con
ținutul de cenușă al căr
bunelui. Alte motive nu

sînt. Cu toate acestea nu 
vom depăși' conținutul de 
cenușă admis chiar dacă 
el este mai mic cu doua 
puncte decît cel din anul 
trecut. Ne vom menține la 
media de 40 de puncte eît 
ani răalizat în luna recent 
încheiată. Și în acest an 
există ..posibilitatea ca mi- 

?na noastră să livreze bene
ficiarilor un cărbune de 
calitate. ,

Jntr-adevăr așa cum ne 
relata inteflocutoful, co
lectivul de la mină . Liye- 
zeni a depus toate efortu
rile: pentru ă extrage un 
cărbune de cit mai bună 
calitate, evident comple
tat de gîndirea tehnică a' 
conducerii întreprinderfiț ă 
Coiiibinatului minier care 
au știut să vină în spriji
nul minerilor pentru a ex
trage cărbune de calitate.

re.ști. Intre orele 9 și 17, inează un proces de ușoară 
Muzeul mineritului își aș
teaptă oaspeții.' (D. PEI.i-
GRAD)

iiînd fără bilete. Și de aici,,., că a artistului plastic 
neplăceri. (Gh. S.)‘

CONSTRUCTORII 
cadrul întreprinderii 
antrepriză pentru 
hidrotehnice speciale

a_ Imator Eliodor Mihăileăhu, I 
din membru al cercului de I 

. ............" din I 
oraș. Vernisajul va . avea « 
loc la ora 18. Aceeași, cx-; I 

poziție va 'fi deschisă și .
la Casa de cultură din Pe- I 
trosani, întepînd dm 3 a- 
prilie.

' încălzire: Acest aspect se 
va menține și în următoa
rele 24 de ore, cînd .sînt 
posibile precipitații". (Gh, 
Oi) v .

de artă plastică' „PaletaJ
lucrări

exe
cută ample lucrărj de îndi
guire în zona orașului U- 
ricani. In acest an ei vor 
executa îndiguiri in lungi
me de peste 2 km pentru 
protejarea centrului prășii- Rubrică realizată de 
lui. pînă la Valea de Brazi.
(V.S.)

GRAFICĂ. La clubul sin
dicatelor din Lupeni, vi
neri, 7 martie, are loc ver
nisajul expoziției de grafi-

EXPOZIȚII. In luna mar
tie, Muzeul 
din Petroșani 
succesiv două expoziții de
dicate celei: de-a 65-a ani- 

. . , „ versări. a creării partidului.ani de la înființarea P.C.R., . ... . , ,
Expozițiile cuprind medii- șani se cifrau între minus 
Iii comemorative repfezen- 1.4 și minus 17 grade, ieri 
tind persohalităț-i presti- mercurul termometi’ului 
gioase ale istoriei naționale a cob’orît la Petroșani doar 
(colaborator—- Ioan Velica)' pînă la minus 3 grade, ce- 
și tipărituri vechi mine- ea ce arată ea vremea ur-

■ IN CADRUL fazei ? de 
masă a concursului „Cine 
știe, câștigă" inti-tulat „File 
din istoria P.C.R. și U.i’.C.*" 
dedicat aniversarii a 65 .de

I
întrecerea dintre liceele in
dustrial minier nr. 1 și nr. 
2, de chimie din Lupeni 
a fost eîștigată de echipa
jul liceului industrial nr. 
1 ai cărui componenți s-au 
dovedit mai bine pregătiți,

M E T EO R O L O G I C A. 
Gheorghe Paca, meteoro
log, de serviciu, ne-a comu
nicat: „Față de zilele' 
terioare, Cînd valorile mi- 
nune înregistrate la Petro- 

1* șani se cifrau între

SUG ERA M con d uceri i
an- stației- CFR Petroșani ca în 

zilele de sîmbătă. cînd 
circulația eu trenurile per
sonale spre Craiova este 
destul de aglomerată, să 
deschidă ambele casierii 
de bilete. Nu de alta, dar 
de multe ori: o singură ca
sieră nu poate acoperi so
licitările, călătorii rănii-

I 
d

Horațiu ALEXANDRESCU |
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SPORT $
A Xll-a ediție a Cupei ziarului „Steagul roș u“ la schi

Record de participare
Sub egida Daciadei, du

minică, 2 martie a.c. în Pa
ring au avut loc întrece
rile, celei de-a XII a ediții 
a Cupei ziarului „Steagul 
roșu" la schi. In pofida vis
colului care a spulberat ză- , 
pada, încă din prima oră 
ă dimineții și pînă la ter- 
m.matea întrecerilor, pif
tiile de schi, împodobite 
sărbătorește au cunoscut o 
vie animație. Țineri și 
v.'i'stmci. oameni de profe
sii diferite înfrățiți de pa
siunea drumețiilor monta
ne, împătimiți!- schiului de 
performanță, amatorii spor
turilor de iarnă și-au dat 
întîlnire în poienița din 
fața cabanei IEFS, con
form unei frumoase tradi
ții consacrată anual în 
prima duminică a lunțj 
martie. Actuala ediție a 
cupei a constituit o impre
sionantă trecere în revistă 
a potențialului crescînd al 
schiului de masă și de per
formanță din Valea Jiului. 
Prezenți într-un număr im
presionant — mai mult de 
jumătate din totalul celor 
226 ,d.e participanți înscriși 
pe listele competiției, co
piii din clasele speciale de 
schi ale Școlii sportive din 
petroșani,' .performerii con- 
sacrați și cu prilejul altor 
coin petiții din actualul se
zon ‘au Oferit numeroșilor 
spectatori un adevărat re
cita) de virtuozitate, un 
spectacol sportiv aplaudat 
cu căldură. Cu totul remar
cabilă a fost prezența

concurs a mezinului masei 
de participanți, în vîrstă 
de doar trei anișori Adrian 
Sin, . cîștigățorul „Medaliei 
Ghiocelului", care ______ 
era. an de an cu prilejul 
cupei ziarului „Steagul ro
șu" debutul tinerelor , spe-- 
ranțe ale .Schiului de per
forin anță din Valea ; Jiului. 
Deși cei mai valoroși re
prezentanți ai schiului din 
Valea Jiului au lipsit din 
concurs, fiind prezenți la 
o uită competiție, de an
vergură națională (unde au 
realizat performanța de a 
situa județul Hunedoara 
pe locul I pe echipe), la 
categoriile de ..legitimați, 
juniori și seniori s-au des
fășurat întreceri aprige, 
care au departajat primele 
trei locuri la zecimi' de se
cundă. Cel mai bun . timp 
al pîrtiei a fost realizat de 
Constantin Fo.pa, din ca
drul foi’inației Salvamont, 
cîștigățorul Cupei mari a 
actualei ediții. Cupa mij
locie a fost cucerită de 
Liana Grosu, iar Cupa mi
că de Răzvan Marica, am
bii de la Liceul Industrial 
din Petroșani.

Este notabilă prezența 
1/a întreceri a vețerănilor 
schiori care au avut o fru
moasă evoluție,, eopstltuind 
adevăi ate modele de spor
tivitate pentru c<?i tineri. 
Medalia „Tinerețe fără bă- 
trînețe" a revenit unuia 
din. acești, veterani,. Arpad 
Hegedus. Familia cu cei 

multi participanți,

cihci schiori, a fost. cea ca 
lui Dan Bîrlida, 
la HM Petroșani.

Nu putem încheia aceste 
rînduri fără a aduce mul- 

. Uimiri celor care au acor
dat mult /sprijin .în organi
zare;, șl desfășurarea com
petiției i generoasei/ gazde 

. CSȘ Petroșani, colectivu
lui, de arbitri în frunte cu 
veteranul Andrei Anger, 
tuturor celor cure au asi
gurat transportul cu tele- 
seaunul, eu babyschiliftu- 
rile și cu mijloacele auto 
de transport in comun, ca- 

^re au adus astfel o însem
nată contribuție la reușita 
actualei ediții.

Viorel -ȘTRĂUȚ Foto : O. PARĂIANU

Clștigătorii
NELEGITIMAȚI : fete, 

pînă la 11 ani : 1. Petra- 
nela Pușcașu; 2. Cristina 
Boroș; 3. Cati Țandrea ; 
băieți, pînă la 11 ani : 1. 
Dan Szain, 2. Adrian Da- Marcel Popovici;

’ ~ " I—25 ani : 1. Călin Țip'
țer.

S-au mai acordat 
niătoarele premii : pre
miul „Ghiocelului" Alin 
Sîn; premiul „Tinerețe 
fără bătrînețe" Arpad He- 
gedus; premiul pentru 

1. Răzvan Pop, 2. Mircea sportivitate Iosif Bă
lan, premiul pentru „Cea 
mai spectaculoasă evolu
ție" — Dumitru Bîrlida, 
premiul pentru „Cel mai 
activ susținător" — Eu- 

fete, gen Peterfi, premiul „Spe- 
" ranței"ani : . ,
PQP *Y prt’Hiiul 

(cupa mare); 2. Dumitru mai mulți participanți" 
Bîrlida, 3. Aristică ~ 
cu; femei peste -45
1. Non ia David, 2. 
lia Kovacs; bărbați
45 ani : 1.
2. Iosif Zlăgneanii, 
Gheorghe Ionică,

LEGITIMAȚI : 
nă la 12 ani-. 1. 
Ghiura', 2. .Maria 
băieți pînă la 12

vid, 3. Robert Boda; fete, 'ÎS- 
12—14 ani : 1. Geta Va- 
lache; băieți, 12—14 ani s
1. Gheorghe Dogaru, 2.

- Sebastian Ionică, 3. / Dan 
Străuț; fete, 15—18 ani 
1. Mi reia Bîrlida, 2. Oana 
David; băieți, 15—18 ani’:'

concursului
' 1. LIANA GROSU (CUPA 
MIJLOCIE), 2. Corina 
Vladislav; băieți 15—18 " 
ani : 1. RAZVAN MARI- 
CA (CUPA MICA), 2.

băieți

ur-

Bota, 3. Doru Rancea ; 
tete. 18—25 ani : 1. Ca
melia Boșca; băieți, 18— 
23 ani: 1. Remus Butuza;
2
3.
25—45 ani : 1. Maria Cio
plea; băieți 25:
I. CONTACTIN'

Așa a
a, a fost minunat I 
In decorul de basm 
al muntelui 

dat întîlnire veselia, 
dispoziție... ~ 
bete, obraji 
oameni. Oamenii minunați 
ai munților. De la Tele- 
scaunul lui Constantin Mar- 
cău, zîmbetul casierei 
Acs ne-a însoțit pînă 
la Baza didactică a 
Petroșani. Acolo ne-a 
tîmpinat bunăvoința 
Sandu Miletti și a profe
sorului Peterffy. 
salvamontiștii, 
comerciali și-au unit 
tu rile ca totul să fie
Și așa a fost...

și-au 
buna 

Peste tot zîm- 
îmbujorați. Și

Eva 
sus, 
CSȘ 
în- 
lui

Arbitrii, 
lucrătorii 

efor- 
bine.

fost...
A m văzut oameni fe- 

XX riciți. De la cea 
mai fragedă vîrstă, 

pînă la vîrsta senectuții, 
oameni fericiți, mulțumiți, 
măi buni, mai curați, cU ' 
„bateriile" încărcate. Au 
venit la munte cu speran
ța că vor petrece un sfîr- 
șit de săptămînă frumos. 
Și așa a fost...

Am întreprins un son
daj de opinie, cu-* 
prinzînd o singură 

întrebare : „Cum a fpst la 
„Cupa ziarului Steagul 
roșu". Răspunsul a fost la 
fel de scurt ca întrebarea: 
„Minunat". Și, într-adevăr, 
așa a fost...

La revedere în anul 19871
Bujor MIRCESCU

pi-

Cazimir Radvanschi, 
Petru Vi-lciov;

fete
Dana 

Șt<?fan;
ani : 1.

Dan Peterfi, 2. Florin Ca
zan; băieți 13:—14/ ani ; 
1. Remus Gherman, 2. 
Iulian Stan, 3, Mihai Dă
răpănă; fete 15—18 ani :

45

Fotbal Test utilmare

Cupa ziarului „Steagul roșu — Constantin Popa,

- Robert Bartha. 
„Familia cu

Popes- (Jan Bîrlida. iDe 
ani :

Roza-
peste

.Alexandru Âcs,
3.

aseme- 
au ofe- 
medalii 
acordat 

teic
ile la

nea, organizatorii 
rit diplome - și 
pentru sprijinul 
colectivului de la 
scaun, colectivului
Baza didactică a CSȘ Pe
troșani, grupului dc sal- 
vmnontiști, ICSA și AP 
Petroșani, grupului de ar
bitri, diplome de partici
pare tuturor celor peste 
2C0 de cpneurenți, iar din 
partea 1PSRUEEM, Aso
ciația „Hidromin" s-au 
oferit trei plachete.

Eveniment'rar, în
de sport a Liceului indus
trial din Vulcan — turneul 
județean de calificare pon- 

- - ju
nii 
au 
o- 

Vi-

tru divizia școlară a 
nioarelor; două zile 
partide atractive, care 
evidențiat valoarea și 
mogeriitateă gazdelor, 
itorul Vulcan. In . cadrul 
patrulaterului la fileu (Să
nătatea Vulcan a evoluat

în afara concursului), lice
enele antrenate de prof. 
Francisc Czimbalmos, deși 
a fost rulat întregul lot, 
n-au cedat decît două

■1 cu Liceul
se-
iii1lu-i : 3 . — _____ __

dustrial Petroșani, 3—1 cu 
Voința BeriU, 3—0 cu CSȘ 
Deva. Arbitraj excelent,

trei

Viitorul Vulcan, campioa
nă județeană a junioarelor 
la volei, candidată Ia pro
movarea în divizia școlară 
a junioarelor.
„ . Foto : Al. TĂTAR

versitatea și Electropute- 
re Craiova, Pandurii Tg. ; 
Jiu, cu alte formații din 
județul nostru.

JIUL : Homan (Toma) — 
V. Popa (B. Popescu), Mer- 
lă (Floreseu), Neagu, P. 
Grigore (Buzduga)— Gă
inau, Mulțescu, Szekely 
(Răi lucanu). Stana — Bălu- 
ță, Lăsconi (Pachițeanu).

v Sever NOIAN

veche suferință și-a
antrenamentele. Rină

(16

JIUL PETROȘANI — 
AURUL BRAD 2—0 (0-0). 
Test util pentru ambelă di
vizionare B Uunedorene. 
Oaspeții s-au apărat su- 
f rui-gii 
ția" pentru viitoarele 
plasări, Jiului i-a 
această tactică, 
așteaptă adversari 
In prima repriză, m

' n-au trefeut decît de două 
ori linie de centru, mai 
insistent dovedindu-se Al- 
infișan. Gazdele au ratat 

’ cîteva ocazii favorabile.
... și 
a- 

Jiu- 
în 
In 

des- 
după

o mai 
reluat
la 'debutul returului ■ 
martie), formația din Vale 
va*întîlni alți parteneri de 
verificare, în acest sens se 
duc tratative cu conduce
rile unor cluburi și aSQciar 
in sportive,! precum Uni-

discipline sportive. Aștep
tăm replica lor. Formația 

...învingătoare are în compo
nență cîteva voleibaliste de 
mare perspectivă, cu gaba
rit corespunzător sportu
lui la fileu, cu un bogat 
bagaj tehnic și tactic; Ma
ria Teglas, Maria Nagy, 
Ghizela Lazâr, Mihaeia 
Ciobanu, Violeta Patra, Li- 

Vasilica 
Gabor pot ataca . cu mult 
succes? zona de calificare 
pentru divizia școlară, dar, 
nu numai atît, tinerele 
talente din Vulcan nu tre
buie lăsate să „migreze" 
sau să sp irosească. Este 

/nevoie de o singură inves
tiție pasiunea pentru 
■retradiționalizarea aces
tui sport la obîrșiile Jiu-' 
ri/lor. De ce nu ar 
și o secție de volei 
șenioate ?

Cît îi/ privește .pe 
tor!, deși în număr 
datorită condițiilor 
s-au remarcat a fi buni cu
noscători ai voleiului și 
foarte sportivi. '(LV.)

TURNEUL JUDEȚEAN *?Hâna Petrușe^ șl
DE VOLEI FEMININ

■-tal de tic]u Indrei (De
va), unul dintre cei mai 
buni, cavaleri ăi fluierului 
din .țară O curiozitate, ca
re trebuie să dea de gîn- 
dit : trei sextete au ea an- 

co-r'/nu cadre de specia
litate, .ci profesori de isto
rie — Pruncise Czimbal- 
mos (Viitorul), de geografie 
— Ion Sairioilescu (Voința) 
ori un veteran al mișcării 
noastre sportive —• Nicolae 
Baban (Sănătatea), în vre
me ce profesorii de educa
ție fizică și sport, cu spe
cializarea volei din muni
cipiul ■'nostru, cultivă alte

speetă- 
mie, 
sălii,

llomerat, repetînd „lec- 
de- 

convenit 
întrucît 
dificili, 

brădenii

prin Lăsconi, Băluță 
Mulțescu. După pauză, 
tacurile în ,valuri ale 
iui au' deschis breșe 
dispozitivul advers, 
min. 60, Mulțescu a 
chis seria golurilor, 
un sprint prelungit printre 
Jaloanele" adverse ; 18 mi
nute mai tîrziu, Găinau a 
pecetluit scorul "printr-un 
.șut de la distanță, care l-a 
învins pe Rudisuli. învin
gătorii au dovedit o bună 
condiție fizică, un deosebit 
apetit pentru combinații, 
chiar și eînd ia însăilarea 
for au contribut rezervele.

' De altfel, întregul lot este 
valid. Domn, care a acuzat

Lupte
• 195 de juniori din ju

dețele Alba, Arad, Caraș- 
Severin, Dolj, Gorj, Hune
doara, Mehedinți, Sibiu, 
Timiș și- Vîlcea și-au' dat 
întîlnire, sîinbătă și dumi
nică, in sala Constructorul 
din Hunedoara, în cadrul 
etapei de zonă a campio
natului republican indi
vidual. Lupta între cele 11 
categorii de greutate s-a 
dovedit aprigă, luptătorii 
hunedoreni dominînd în
trecerile. Reprezentanții 
secțiilor din Vale, Jiul 
Petrila (antrenor Costică . 
Marmăhuc) și CSȘ Petro
șani (Vr.sile Făgaș), au o- 
cupat două locuri I prin 
Laur. nț:u Falăde (60 kg) 
și -Romulus Săpînțan (75), 
invîngățcri prin tuș. La' ca-

libere
tegoria o2 kg, Alexandru 
Sțaneiu s-a clasat ,pe locul 
secund, în vreme ce Flo-> 
rin Boiohan (44), Laszlo 
f/orika (48), Dumitru Dolu 
(56) și Vasile Mînzat (81) 
au fost înregistrați, pe po
ziția/ ă treia. In fine, Daniel 
Krautncr (plus 87).și-a a- 
dăugat în palmares, un ././<>-. 
norant loc IV. ș Luptătorii- 
calificați în faza de zonă 
își vor disputa/ centurile de 
campioni, între 25—27 a- 
prilie, la Timișoara.

• La Deva, se va disputa, 
miercuri și joi, etapa jude
țeană a campionatului re
publican al speranțelor o- 
limpice, la care participă, 
bineînțeles, și cei mai buni 
reprezentanți ai celor rlouă 
secții din Vale. (Ion VULPE)
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Lucrările celui de-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S.

MOSCO V A 3 (Agerpres). 
ILa Moscova au continuat, 
luni, lucrările celui de-al 
■XXVII-lea Congres al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice.

In cadrul ședinței de di
mineață, tovarășul Nikolai 
Rîjkov, membru al Birou
lui Politic al CC. al 
P.C.U.S., președintele Con
siliului de miniștri al 
U.R.S.S., a prezentat ra
portul cu privire la prin
cipalele direcții ale dez
voltării economice și so
ciale a U.R.S.S. în perioa
da 1986—1990 și pînă în 
anul 2000.

Documentul face o ana
liză a situației economice 
a țării în ultimii ani, meri- 
ționînd, între altele, că în 
cincinalul 1981—1985 pro
ducția industrială a cres
cut cu 20 la sută, venitul 
național cu 17 la sută, spo
rind, în aceeași perioadă, 
veniturile reale ale popu
lației. Sînt prezentate pro
punerile P.C.U.S., noua
strategie economică pen-

j tril următorii 15 ani. In a- 
ceastă perioadă se are în 
vedere dublarea venitului 
național și ă producției în

dustriale. In raport sînt 
analizate problemele inten
sificării progresului tehnic, ■ 
dezvoltării viitoare / cer
cetării științifice, - perfec
ționării sistemului de con
ducere a economiei.

Vorbitorul a prezentat, 
țotodată, orientările Uniunii 

. Sovietice în ce privește 
dezvoltarea legăturilor e- 
conomice și tehnico-științi- 
fice cu celelalte țări ale lu
mii. Tn context, el a rele
vat atenția pe care P.C.U.S., 
guvernul sovietic o acordă 
colaborării cu țările socia
liste, evidențiind impor
tanța extinderii cooperă
rii și specializării în pro
ducție în cadrul CAER, în 
spiritul hotărîrilor consfă
tuirii la nivel înalt a țări
lor membre: ale oi^aniza- 
ției.

In aceeași zi au început 
dezbaterile asupra rapor
tului.

Congresul a fost salutat 
de conducătorii unor dele
gații străine participante 
la forumul comuniștilor 
sovietici.

Lucrările congresului con
tinuă.

Proteste ale guvernului 
neozeelandez

WELLINGTON 3 (Ager- ritățile neozeelandeze au 
preș). Primul ministru al arestat și predat justiției 
Noii Zeelande, David Lan
ge, a protestat împotriva 
sancțiunilor economice s.‘ 
comerciale împotriva țărji 
sale, ca măsură de represa
lii în urma acțiunilor au
torităților neozeelandeze 
în conflictul declanșat de 
scufundarea navei „Rain
bow Warior" aparținînd 
organizației internaționale 
ecologiste „Greenpeace*.

Intr-o scrisoare adresată 
ministrului relațiilor ex
terne al Franței, Roland 
Dumas, șeful guvernului 
neozeelandez a subliniat 

• că măsurile de limitare a 
importurilor de produse din 
Noua Zeelandă luate în 
mod discriminatoriu de gu
vernul francez constituie 
O încălcare a Acordului Ge
neral pentru Tarife și Co
merț (GATT).

După cum se știe, auto-

pe agenții serviciilor se
crete franceze care au pus 

și la cale acțiunea ce a avut 
ca rezultat scufundarea na
vei militanțflor împotriva 
experiențelor nucleare fran
ceze din Oceanul Pacific.

Andrew Young, fost 
reprezentant al Statelor Fi
nite la O.N.U., în prezent 
primar al orașului Atlanta, 
s-3 pronunțat, într-o de
clarație, împotriva conti
nuării programului mili- 
tar american Inițiativa de 
Apărare Strategică, denu
mit „războiul stelelor". .

ȚARILE din bazinul Me
ci i te r anei realizează 98 Ia 
sută din producția mondia
lă de ulei de măsline, s-a 
subliniat în cadrul unei 
reuniuni a specialiștilor 
în cultura măslinului din 
14 țări riverane, care se 

Dubrovnik, 
In cadrul 

simpozionului, specialiștii 
examinează un proiect co
mun de modernizare a 
producției de ulei de măs
line și de introducere a 
progresului tehnologic în 
sprijinul cultivatorilor de 
măslini, relevă agenția 
Taniug.

PAOLO SIGNORELLI, 
considerat ideologul neofas- 
cismului italian, face obiec
tul unui nou mandat 
arestare sub acuzația 
asociere 
partenența la bandă arma
tă. .Signorelli este în pre
zent judecat la Florența în 
legătură cu asasinarea jju-

desfășoară la 
în Iugoslavia.

de 
de 

subversivă și a-

Deschiderea 
electorale

PARIS 3 (Agerpres). Pre
ședintele Franței, Francois 
Mitterrand, a rostit dumi
nică seara o cuvîntare "te
levizată, care reprezintă ul

tima intervenție publică 
ce precede începerea, luni, 
a campaniei electorale pen
tru alegerile
nale. Acestea
desfășura concomitent 
alegerile parlamentare 
la 16 martie. Șeful statului 
francez a declarat, între al
tele, că intenționeză 
excrete în continuare 
datul prezidențial, ce

20,00 Telejurnal.

20,20 . Actualitatea în' eco-
/ nomie,

SC

regio
vor
cu
de

să-și
man-

ex-

in 
la

campaniei 
în Franța

‘ : ■■ •••:*

piră în 1988, chiar și 
cazul în care victoria
apropiatele alegeri pentru 
Adunarea Națională ar re
veni opoziției. El a preci
zat în context că, în cazul 
în care alegerile se vor sol
da cu o „majoritate clară", 
va desemna pe viitorul șef 
al guvernului din rîndurile 
acesteia. Apreciind că 
Franța are nevoie de „con
tinuitate", Francois Mitter
rand a făcut însă apel la 
corpul ... electoral să a- 
corde sufragiile candidați- 
lor Partidului socialist, a- 
flat în prezent la putere.

Noi incidente în conflictul
dintre Iran și Irak

TEHERAN 3 (Agerpres). 
Intr-un comunicat militar' 
iranian citat de 
IRNA se arată că 
iraniene din sectorul vestic 
al frontului au lansat mai 
multe operațiuni în zonele 
Mehran, Anjireh, Maymark, 
Helaleh și Khani-Sheikh.

In regiunea nord-vestică, 
forțele iraniene au blocat 
acțiunile de transport și 
fortificații ale trupelor ira
kiene din sectorul Haj-Om- 
ran. In sectorul sudic al 
frontului, adaugă comuni
catul, forțele iraniene con
tinuă ofensiva în regiunea 
malului vestic al rîului Ar? 
vand, în timp ce artileria 
iraniană a împiedicat î- 
naintarea forțelor irakiene 
la Fakkeh și Yabis.

■v.jx&.j ș:,
BAGDAD 3 (Agerpres). 

,Un purtător de cuvînt mi
litar de la Bagdad a de-

agenția 
forțele

decătorului Vittorio Occor- 
sio. Ministerul Afacerilor 
Publice a cerut pentru 
inculpat’pedeapsa cu închi
soarea .pe viață. \

LA RIO DE JANEIRO 
a avut loc zilele trecute 
o căsătorie absolut neobiș
nuită. Waldemiro Silva, 
în vîrstă de... de 119 ani, 
s-a căsătorit pentru prima 
oară în viața sa. După un 
veac de celibat, el : și-a 
schimbat convingerile în
tâlnind-o pe Iracema La- 
deira, în vîrstă de 57 de 
ani. La ceremonia căsăto
riei au participat cîteva 
sute de persoane.

■CA URMARE a acțiuni
lor pompierilor, în raza 
portului Salonic din Grecia 
s-a reușit să se stingă in-

clar at că forțele irakiene 
- ■ au continuat luni contra

ofensiva împotriva^ trupe
lor iraniene, în peninsula 
Faw, în timp ce noi forțe 
Iraniene au traversat calea 
maritimă Shaft Al Arab, 
informează agenția UPI.

Pe de altă parte, un co
municat militar irakian in
formează că forțele irakie
ne au lansat atacuri împo
triva forțelor iraniene la 
Cțvaata și Panjwin. Avioa
ne și elicoptere irakiene au 
efectuat noi acțiuni de luptă 
împotriva concentrărilor 
de trupe Iraniene.

Agenția IN A arată, de a- 
semenea, că avioane de 
luptă irakiene au întreprins 
un raid împotriva unui im
portant obiectiv naval în 
apropierea coastelor ira- 
fiiene.'aJ ; ,' .<

cendiul produs la bordul 
unui petrolier cu o încăr
cătură de 50 000 barili de 
țiței. Incendiul se extinse
se în ultimele zile și asu
pra altor nave aflate în 
zoiia terminalului petro
lier, dar oficialitățile au 
afirmat că în prezent doar 
o singură navă, de .10 009 
tone, se află în flăcări. ;

PESTE 200 000 de persoa
ne atl rămas fără adăpost, 
în Urma inundațiilor care 
au afectat, în ultimele zile, 
regiunile de sud ale Peru
lui, mai ales departamen
tul Puno, unde 80 de așe
zări au fost parțial distruse 
— transmite agenția Pren- 
sat Latina citîndun comu
nicat oficial local. Totoda
tă, s-a precizat, în depar
tamentul Pasco, aproxima
tiv 50 000 de persoane au 
rămas izolate, după distru
gerea de către ape a unor 
porțiuni ale șoselelor și 
căilor ferate locale.
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Petroșani

PETROȘANI — 
iembrie : Ostaticul; 
rea : Alarmă cota 
Parîngul : Atenție 
Pană de Vultur.

LONE A: Licitația.
VULCAN — Luceafărul: 

Burlacul căsătorit.
LUPENI — Cultural 5 

Joe Limonada.
FRICAXI: Secretul A- 

polloniei.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

20,35 Ani frumoși 
pilărîe.
Program artistic 
(color).

Tinerețea în timpul 
marilor înfăptuiri. 
Reportaj.
Antologia teatrală.

Telejurnal.

cy sediul în str. Mihai Viteazul nr. 11 

ÎNCADREAZĂ :

- zidari
- mozaicari x
- dulgheri .
- fierar-betonișii
- instalatori încâlzire-sanitaristi

~ - sudori - categoria 4-7
- pensionari pentru limita de vîrstă pentru 

munci calificate, pentru toate lucrările 
din Valea Jiului.

- muncitori necalificați pentru munci ne
calificate și pentru înscriere la cursurile

•de calificare.

încadrarea în munca se efectuează pentru 
executarea lucrărilor de investiții miniere 
toate localitățile din Valea Jiului.

Retribuția calculată în acord global - po
trivit Legii nr. 57/1974 si a Decretului nr. 93/ 
1984.

Transportul Ia și de la locul de muncă se 
efectuează cu mijlpacele întreprinderii.

Pentru posesorii de locuințe proprietate 
personală și apartament cu domiciliul stabil 
în Valea Jiului se asigură gratuități (chirie și 
'încălzire).

Pentru personalul nefamilist. localnic sau 
nelocalnic, cazarea se asigură în cămine de 
nefamiliști.

Informații suplimentare se obțin zilnic de 
la biroul personai-învățămînt al unității - te
lefon 42670-42671, interior 41.

Mica publicitate

„Impactul inflaționist al cheltuielilor militare
...Impactul inflaționist al o militarizare accelerată,

cheltuielilor militare pre- . Conform unor specialiști 
zintă mai multe aspecte. în materie, costurile de
Unul dintre acestea scoate producție ia materialele cu
în evidență tendința potri- destinație militară sînt in
vit căreia indicele prețuri
lor în sectorul militar e- 
voluează într-un ritm mai 
rapid decît cel din sectorul 
civil. Dacă, în majoritatea 
cazurilor, este deosebit de 
dificil să- se precizeze cu 
exactitate nivelul acestui 
indicator, nu este, totuși, 
mai puțin adevărat că fe
nomenul a fost remarcat lor și a organizării 
cu diverse prilejuri. Chiar «-atice a sectorului respec-

ale creșterii cheltuielilor 
militare asupra inflației. 

-O dezbatere animată pe a- 
ceastă temă a fost declan
șată în rîndul economiști-

DIN PRESA STRĂINĂ
(„PROBLEMES ECONOMIQUES“Ț

totdeauna superioare echi
valentelor lor civile, ca 
urmare a caracteristicilor 
deosebite ale armamente- 

biro-

într-un recent studiu al 
Congresului S.U.A. se evi
dențiază lanțul de strangu
lări pe care îl provoacă

tiv.
Un alt 

efectele
aspect subliniază

macroeconomice

lor americani in legătură 
cu efortul militar deosebit 
cerut de Administrație, în
că la începutul anilor 1930. 
Astfel, Lester Turow, auto
rul comentariului „Crește
rea cheltuielilor pentru în
armare și efectele sale a- 
supra economiei civile", a- 
preciază că efortul militar

deosebit al S.U.A. nu poate 
fi finanțat decît printr-o re
ducere drastică a cheltuie
lilor publice, care contri
buie la crearea unei gra- 

■ve instabilități pe piețele 
financiare șl favorizează 
tendințe inflaționiste. Tot
odată, scad productivita
tea și competitivitatea e- 
conomiei americane, ceea 
ce provoacă noi creșteri 
de prețuri. Tot L. Turow 
susține că cheltuielile mi
litare contribuie, într-o 
măsură însemnată, Ia a- 
gravarea ..deficitului balan
ței comerciale.

VI ND urgent, casă ctt 
grădină, ocupabilă imediat. 
Petroșani, Oltului 7, tele
fon 41385. (6044)

FAMILIA Szilagy ■ Ște
fan urează multă sănătate, 
fericire și „La mulți ani 1“ 
cuscrului Bokos Mihai cu 
ocazia ieșirii la pensie. 
(6043)

FIUL și nepoții,, urează 
^scumpei lor mame și bu
nici Braicu Aurelia, la îm
plinirea frumoasei vîrste 
de 80 de ani, multă sănă
tate si „La mulți ani !“. 
(6048)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
4099, eliberată de Institutul

de Mine Petroșani. O de
clar nulă. (6051)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și abonament CFR 
pe numele Dobîrțeanu 
Glieorghc, eliberate de Re
vizia de vagoane CFR Pe
troșani. Le declar nule. 
(6050) ' '.

PIERDUT carnet student 
.pe numele Buciuman Ale
xandru, eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (6049)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Csaba, eliberată de 
Paroșc-ni. O declar 
(6045)

Virag
I.M. 

nulă.

(Agerpres)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIILE Dumitraș și Ciapa anunță cu aceeași 
durere împlinirea a 6 luni de la dispariția scumpului 
sot, frate, unchi

DUMITRAȘ IOAN
Va rămîne veșnic în amintirea noastră. (6047)
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