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ȚARII. CIT MAI MULT CĂRBUNE! 1 Intensificarea ritmului de lucru - cerință
majoră pe șantierul de locuințe din Uricani

Mecanizarea
producții și productivități sporite!

cale sigură spre
9
Uri- .ful brigăzii nr. 50 Uricani 

a A.C.M. Petroșani. Pe 
lîngă cele 210 apartamen
te, în planul anual se
prevede și construcția u-

Caracteristicile zăcă- 
mînțului de la mina Ani- 
noasa nu permit folosi
rea, pe scară largă, a 
complexelor mecanizate. 
Așa se face că aici exis
tă în funcționare doar 
două utilaje de asemenea 
mare randament, efortu
rile specialiștilor con- 
cențrîndu-se asupra uti
lizării lor la maximum. 
„In condițiile noastre, 
avînd, fronturi scurte de 
lucru, datorită unei tec
tonici improprii — rezu
ma ing. Ion Dăbuleanu, 
directorul minei — im
portant este să scurtăm 
timpul între demontarea 
și repunerea în circuitul 
de producție a unui com
plex, să găsim locurile 
cele mai favorabile de 
amplasare a acestor uti
laje". Așa se face, de

pildă, că, de curînd, bri
gada lui Mihai Grijuc, 
specializată în comple
xe mecanizate, a „stabi
lit" un nou record de „re
ciclare" a unei asemenea 
instalații, aducînd-o în 
frontul de lucru în numai 
15 zile. Că s-a conturat 
un veritabil flux de 
producție în ce privește 
montarea complexelor me
canizate o dovedește fap
tul că la această opera
țiune participă minerii 
cu cea mai înaltă califi
care și experiență — în 
cazul citat o substanțială 
mină de ajutor dînd-o și 
componenții echipei ser
vice a minei.

Cum sînt folosite, 
condițiile speciale de 
câmînt, complexele 
canizate —> iată ' un

pect despre care ne-am 
interesat în sectoarele 
care dispun de asemenea 
utilaje ? „La noi, ne spu
nea subinginerul Hodor 
Zianu, șeful sectorului I, 
aportul mecanizării este 
substanțial. Ca un 
xemplu concludent, 
cita cazul noului . com
plex, exploatat de bri
gada Iui Vasile Florea, 
și care are o contribuție 
de 200 de tone zilnic la 
producția sectorului. In 
ce privește celălalt com
plex. de pe acum îi pre
gătim viitorul front de 
lucru, avînd în vedere că

e-
pot

In zona orașului
câni se desfășoară ample 
lucrări de investiții pen
tru punerea în valoare a 
zăcămîntului de cărbune 
din cîmpul minier Valea 
de Brazi, pentru creșterea 
capacităților de prepara
re a cărbunelui și asigura- 

jrea unor cantități sporite 
Ide cărbune cocsificabil. 
(Concomitent se înfăptu
iește uri- amplu program de 
Construcții de locuințe și 
țle alte obiective necesa
re stabilizării forței 
muncă. „Comparativ cu 
anul trecut, în 1986, planul 
valoric al lucrărilor de 
ipvestiții pe care îl are 
de realizat colectivul nos
tru a sporit cu peste 9 mi- ricani se prevede 
lioane de lei, ne-a infor
mat ing. Petre Panaite, șe-

Investițiile 
anului 1986

nui magazin general, a ți
nui sediu pentru oficiul 
poștal, a unei , policlinici cu 
staționar. Alte lucrări în 

de valoare de peste 17 mili
oane lei sînt prevăzute 
pentru dezvoltarea și mo
dernizarea motelului Valea 
de Pești. Trebuie spus însă, 
că ia nivelul orașului U- 

' ‘ pentru 
1986 construirea unui nu
măr . total de 314 apar-

tamente,. cu sprijinul unei 
brigăzi de constructori din . 
Deva a T.A.C.M. In ce sta- , 
diu de execuție se află a- 
ceste lucrări de investiții 
diil Uricani acum, cînd 
sin tem în ultima lună a 
trimestrul I ?

Din analiza făcută la fa-<- 
ța locului reiese că ritmul, 
de lucru nu este la nive
lul cerințelor, a sarcinilor 
prevăzute în plan. Cu toa- , 
te că, prin grija comitetu
lui orășenesc de partid și 
a Consiliului popular oră
șenesc Uricani, amplasa
mentele majorității lucră
rilor prevăzute în plan au 
fost eliberate, unele din

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

I.M.URIC ANI

Depășiri de plan
Minerii din abatajele 

I.M. Uricani se situează pe 
un loc de frunte în între
cerea .pentru a da țării cit 
mai mult cărbune cocsifi-, 
cabil. Ei au extras de lâ 
începutul lunii martie pi
ni- în prezent 1916 tone, de. 
cărbune. i.

Cele mai mari depășiri 
de plan s-au obținut zil
nic în abatajele dotate cu 
complexe de susținere și 
tăiere mecanizată. Pe baza 
unor modificări făcute 
complexelor prin care aces-. 
te utilaje moderne sînt mai 
bine adaptate la condițiile 
de zăcămînt, minerii din 
brigadă condusă de Gheor
ghe Radeș realizează zil
nic productivități mai mari 
cu două tone pe post de- 
cît cele planificate; Pe 
locuri de frunte în între
cere, cu substanțiale de
pășiri zilnice de plan,., șe 
situează și minerii din bri
găzile conduse de Petru 

VâsliMandi'iș, Gheorghe 
și Ion Nichițelea.

La realizarea producți
ilor suplimentare zilnice 
aduc o însemnată contri
buție și electrolăcătușii, 
formația service condusă de 
maistrul electromecanic 
principal Ioan Ciminga, ca
re asigură buna funcționa- 1 
re -a utilajelor și instalați
ilor din subteran.

In ziua de 9 martie, din j 

abatajele minei 
au- fost extrase 
tone do cărbune'
sarcinile ide plac. (V.S)

Obligație socială și îndatorire patriotică

în 
ză-

me-
as-

C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)

I Premiera absoluta la sectorul I 
Bârbâtenial I. M.

In această lună, la secto- 
I rul I al I.M. Bărbăteni, va 
I intra în funcțiune și va da 
I cărbune primul abataj 

frontal cu susținere indivi
duală și tăiere cu combi
na. Abatajul a fost deja e- 

' ehîpat cu stîlpi SVJ, iar 
în aceste zile se depun e- 

I forturi, susținute pentru in- 
I troducerea și . montarea - 

combinei, de abataj. Mais- 
I trul electromecanic loan 

Gros, împreună cu sing.

Ion Bolovan, coordonează 
activitatea lăcătușilor și 
electricienilor din sector 
și a echipei „service", con
dusă de lăcătușul specia
list loan Bojincă. Ei au ca 
sarcină finalizarea lucră
rilor la termen și de cali
tate, astfel încît combina 
să poată să înceapă probe-

Gheorghe BOȚEA

Hărnicia bunului gospodar se vede după 
ogradă și contractele încheiate

In Dîlja Mică, localitate ' putui lumi mai, cînd se 
componentă a orașului Pe- încălzește vremea și crește

fie ele vite, oi, 
porci, trebuie 
să-ți fie drag să

cai '•sau 
îngrijite, 

te uiți la 
ele. Numai așa se pot ob
ține și produse în canti
tăți mai mari.

— Cu ce vă prisosește, ce 
faceți ?

— După ce satisfac ne
voile familiei, ce-mi priso- ’ 
sește predau- statului pe , 
baza contractelor pe care j 

. . j___ _ . Pen-'
tru anul acesta am con-; 
tractat un porc, miei, oi, Ț 
lînă, brînză, lapte. ■ Ca ’. 
mine sînt mulți gospodari, i 
cu toții înțelegem să con' p

T. SPĂTARU

iarba
— Este abia ‘începutul 

lunii martie. Mai aveți 
fîn ?

— Am, deoarece știu din 
proprie experiență cît îmi 
trebuie pentru cele 6 cape
te bovine, 24 oi, 2 cai. Mai 
am și 2 porci. De pe cele 
7 hectare de teren -fac 
19—12 clăi cu fin. Asta-i le fac în fiecare an. 
numai o latură a muncii 
mele pentru că ea se des-

troșani, t-ăiesc oameni har
nici, buni gospodari, mulți 
muncind în întreprinderi 
miniere, dar continuîndu-și, 
și o ocupațje strămoșească" 
creșterea animalelor.

— Eu de cînd mă 
am avut ograda plină 
animale, ne spunea Miron 
Coeolan. Cine-și închipu
ie că ele cresc ușor se 
înșeală, pentru că nu nu- 
maii că trebuie să te .pri
cepi la ele, ci să muncești a- 
țît iarna, cît și vara pen
tru a le pășuna și a le 
asigura nutrețul. Mai ales 

Valea Jiului,

știu 
cu

fășoară vara, cînd cositul 
e greu și scump, dar și 
toamna. Știți că eu am fost 
trei luni în toamnă, cu 

că aici în Valea Jiului, oile tocmai în județul A- 
vita paște abia pe la înec- rad, la Petriș ? Animalele,

A NO U b E O NO A R E J
Vă prezentăm, astăzi, fruntașii de la

Valea de Brazi

(Continuare in pag. a 2 a)

Ioan POPOVIC!

Uri câni
483 de

peste

LOCUL I — Ioan PO
PO VICI, șef eehip... Me
seriaș cu o înaltă califi
care, conduce o echipă de 
lăcătuși specializată în 
întreținerea instalațiilor 
de săpare a puțurilor, a- 
Hate în execuție la cea 
mai tînără întreprindere 
.minieră din Valea Jiului. 
Prin asigurarea funcțio-

ț
ț
V
y .L 1.11 «jlf. L. ‘

ț nării optime a utilajelor 
i de care răspund, prin e- 
Z liminarea timpilor de

Costaehe PICU
stagnare, prin efectuarea 
unor revizii și reparații de 
bună calitate, această 
harnică echipă de lăcătuși . 

contribuția la 
randamentelor 
puțurilor și- 
unor avan

sare!- .

și-a adus 
depășirea 
la săparea 
efectuarea 
.sări suplimentare .
nilor de plan. Interlocu
torul nostru a ținut să 
amintească neapărat în 
cadrul acestei rubrici și 
mumele colegilor de echi-

Ștefan LAYTER
Vasile Cosa, Sigis

mund Szekely, Ladislav 
Turbezi, Iosif Bore, și 

_■ Gerzan Balog.
LOCUL II — Costache 

PICU, miner, șef de 
schimb. Conduce un schimb 
din cadrul brigăzii lui 

. Gheorghe Cercel. După, o 
activitate de peste 13 ani

Ștefan NEMECSEK

(Continuare în pag. a 2-a)

ț 
ț
ț 
ț 
ț 
ț 
î 
ț

dar și

(Continuare în pag. a 2-a)'

Șantier de
încă din primele zile ale 

acestei luni, sute de cetă
țeni și elevi au început ac
țiunile de înfrumusețare a 
localităților. Pe străzile 
din Lupeni se desfășurau, 
vineri,- ample lucrări gos
podărești la care partici
pau tineri și vîrstmci, cu 
toții dornici să dea o nouă 
întățișare orașului în
care trăiesc și muncesc. Și 
în Petroșani., fie pe Aleea 
Tlăndafirilor — unde loca
tarii au ieșit, sîmȘătă și. 
duminică, în jurul blocuri
lor, unii curățind tranda
firii plantați mai demult, 
fie pe străzile din cartie
rul Aeroport, sau în jurul 
fiecărei școli, mi ‘avut loc .

primăvară 4
diverse și rodnice lucrări; 
de buna gospodărire > și 
înfrumusețare. •

An început în toate loca- : 
litățile municipiului pri
măvara gospodarilor. In di- ; 
mineața zilei de duminică 
cetățenii și copiii din Vul
can,' Petrila, Petr"^--! 
Lupeni sau Uricani 
continuat eforthrile 
nate' înfrumusețării 
in care trăiesc.

Este abia debutul șantie
relor de primăvară, acți
unile se vor amplifica in 

următoare prin 
tuturor și într-un 
comun: înfrumu-

can, Petrila, Petroșani, 
și-au 

desti- 
zonei

. perioada
munca
interes 
setarea localităților.

CU PRINCIPALII INDICATORI i^ucPdNIȚI
Colectivul ' oamenilor 

muncii de la 1PSRUEEM 
Petroșani nu-și dezminte 
hărnicia. In luna februarie, 
așa cum a făcut-o și în 
luna ianuarie, raportează 
rezultate bune, venind ast
fel operativ în; Sprijinul 
minerilor l cu utilaje și re
parații. S-au obținut depă
șiri la utilaje tehnologice 
cil 1000 kg, la tuburi, de 
aeraj cu 258 tone, plasă 
<ie sîrniă plus . 5000 kg; 
Producția marla d fost de-

pășită CU 272 000 lei. Au 
fost confecționate piese de 
schimb pentru utilajele 
din dotarea minelor cît și 
pentru cele aflate in repa
rații cp depășesc cifra ,pla
nificată cu 2 800 000 lei. 
De -asemenea, productivi
tatea muncii la producția 
marfă a fost depășită cu 
1067 lei pe om.
bune înregistrează 
tivul și la începutul 

ț. ceste»; ■ Luni.*.':.(G-h .S.)

Rezultate 
cblec- 

a-
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Implicare responsabilă în soluționarea problemelor producției
Primul an al cincinalului 

pune în fața colectivului 
carierei Cîmpu lui Neag 
sarcini deosebite. Față de 
producția realizată anul 
trecut — cea mai mare de 
ia deschiderea carierei — 
trebuie să- se extragă o 
cantitate de cărbune cu 
130 000 mai mare. Pentru 
a putea atinge acest nivel 
de extracție, e necesar să 
se realizeze un volum de 
deșcopcrtă dfe peste 1,1 
milioane m,c.

Pentru organizația de 
partid unirea eforturilor 
întregului colectiv, stimu
larea inițiativei și a mun
cii creatoare în fiecare 
brigadă și formație, pen
tru folosirea integrală a 
utilajelor și instalațiilor, a 
timpului de lucru, în ve
derea creșterii continue a 
productivității muncii au 
devenit obiectivele prin
cipale ale întregii activi
tăți politice. In atenția bi
roului organizației de 
partid, a organului de con
ducere colectivă au stat 
plai ales perfecționarea or
ganizării producției și a 
muncii, intensificarea pre
ocupării comuniștilor, a 
grupelor sindicale, a tutu
ror cadrelor tehnico-ingi- 
ncrești pentru întărirea or
dinii și disciplinei.

încă din luna decembrie, 
îa propunerea organiza
ției de partid s-a între
prins o analiză amănunți

tă la fiecare loc de muncă 
privind gradul de încărca
re a utilajelor și perso
nalului. In urma acestei a- 
nalize, c.o.m. a dispus tre
cerea a 55 de oameni de 
la' deservire la activități 
direct productive. Totoda
tă, au fost stabilite sar
cini precise t- pe bază de 
not me de personal — tutu-
me lucrătorilor. S-au cons-

tățirea activității electro
mecanice, a intervențiilor e- 
chipelor service în caz de 
defecțiuni, în pofida dis
persării mari a locurilor de 
muncă, gradul* de folosire 
a utilajelor a crescut cu 
peste 25 la „sută. In pre - 
zent se depun eforturi 
pentru pregătirea tuturor 
condițiilor ;ca de la 1 apri
lie să se treacă la progra

In conducerea politică a activității economice

Stil de muncă dinamic, eficient

tjtuit echipe de interven
ție pe fiecare schimb, a- 
tît pentru utilajele minie
re, excavatoare și buldo
zere, cît și pentru instala
ția de presortare și cea de 
încărcare în vagoane. S-a 
avut în vedere ca fieca
re echipă să fie bine struc
turată din punct de vede
re profesional. De aseme
nea, odată cu reîmpărțirea 
forțelor organizației de 
partid, s-a urmărit ca în 
fiecare post cheie, la fie
care instalație să fie re
partizați membri de partid 
cu o bună pregătire poli
tică și profesională, cu o 
bogată experiență în mun
că, așa cum sînt loan Șon- 
colios. Petru Saigiu, Tibe- 
riu Grunwald, Ioan Brîn- 
dău și alții. Prin îiribună-

mul de lucru continuu, 
ceea .ce va asigura o mai 
bună folosi re a efectivelor 
și utilajelor, un spor, al 
productivității muncii de 
■peste 30 la sută.

Pe linia îmbunătățirii ac
tivității politico-educative, 
b.o.b. a pus accent pe ac
tivizarea tuturor comuniș
tilor, pe sporirea respon
sabilității și a preocupări
lor lor pentru soluționarea 
operativă, „din mers", a 
problemelor producției. 
Acestui scop l-au fost con
sacrate dezbaterile din a- 
dunările generale de par
tid, din grupele sindicale, 
dialogurile purtate cu co
muniștii în cadrul discuți
ilor individuale. Prin sar
cinile repartizate comu
niștilor s-a urmărit ca fie

care să desfășoare în ca
drul formației în care lu
crează o susținută muncă 
politică |x .îtru folosirea 
integrală a timpului de 
lucru, întărirea ordinii și 
disciplinei, a răspunderii 
față de utilaje, față de re
alizarea ritmică a planului. 
O susținută activitate au 
depus în acest sens ; co
muniștii loan Pleșa, Con
stantin Toncca, Victor Hîr- 

j șovescu, Mate Istvan, Ion
Negreală, Florea Stăncu- 
lea, Constantin Cotfasă, 
Zoltan Jakab, Mina Onciu, 
Constantin UrgureanU, Da
niel Cozma, Mihai Boghiu, 
Dumitru Gheață, Iordan 
Barbu, Victor Pătrașcu și 
alții.

In apele sindicale au 
fost aezbătute cu exigen- 

■ță acte—• de indisciplină, 
in ultimele 3 luni au fost 
discutați 15 absentomani, 
la 3, în baza propunerii 
colectivului, li s-a desfăcut 
contractul de muncă pen
tru repetatele absențe ne
motivate și alte abateri.

Organizația de par
tid și-a propus 
mobilizarea colectivului 
carierei Ia înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor și 
depășirea planului pe a- 
cest an cu cel puțin 2 000 
tone do cărbune.

PANOU DE ONOARE
(Urmate din pag. I)

la mina Uricani, a fost 
prezent la pundrea „pie
trei de temelie" a noii 
mine. In prezent brigada 
din care face parte, lu
crează cu bune rezultate 
la săparea galeriei de a- 
eraj spre puțul nr. 7 Ster- 
minos. Angajamentul 
schimbului condus de 
Costache Pi cu este de a 
se menține în fruntea în
trecerii între .schimburile 
brigăzii. Alături de or
tacii din Schimburile con
duse de Gheorghe Moro- 
șan și Șandor Madaraș 
își dă toată osteneala 
pentru ba la finele anu
lui brigada minerului 
Gheorghe Cercel să rapor
teze cele mai

tatc obținute in
LOCUL III — 

LATTER, șef 
Peste 23 de ani

muncă. ț
Ștefan | 

echipă. I 
„bătuți ; 

pe muchie" a lucrat la :
mina Uricani, timp în : 
care a acumulat o vastă, i 
exeperință ca lăcătuș. In i 
prezent coordonează ac- i 
tivițatea unei echipe de i 
lăcătuși în cadrul secto- i 
rului III „general". Prin- i 
cipala sarcină a acestei Ț 
destoinice formații de lă- î 
câtuși și mecanici din * 
rîndul căreia mai amin- i 
tim pe Valentin Ciureâ, i 
Petru Bembea, Dumitru î 
Cireș și Dumitru Barcan 1
este întreținerea și men
ținerea în bună stare de 
funcționare a mașinilor 
de extracție și a . stațiilor 

bune.rezul- de compresoare.

I. DUBEK

Lăcătușul Cornel Mure șan se numără printre ve
teranii Uzinei de preparare Lupeni. Iată-1 în atelierul 
electric (condus de maistrul Iuliu Antal), lucrînd 
la presa hidraulică, realiz are proprie din materiale 
refoiosibile. Foto: Al. TĂTAR

Hărnicia bunului gospodar
(Urmare din pag •

tribuim la o cit mai bună 
aprovizionare. Este o dato
rie a noastră față de țară 
și ne-o îndeplinim cît mai 
bine.
De fapt în Dîlja sînt mulți 

gospodari care încheie în 
fiecare an contracte, pre- 
dînd Ia fondul de stat a- 
nimale și importante can
tități de produse animalie
re. Așa este Traian Brîn- 
dău care are 75 de oi și 
este cunoscut ca om care 
contractează în fiecare an 
lapte, caș. miei și lînă. La 
fel sînt Gheorghe Stanciu 
(din Dîlja Mare), Savin 
Șotîngă (Maleia nr. 167), 
Neag Rusu (Petroșani, stra
da Coasta nr. 71), care este 
muncitor la mina Livezeni 
dar are acasă 4 vite.

Prin întîlniri ale deputa-

ților cu cetățenii, printr-un 
continuu dialog al lucră
torilor Consiliului popular 
municipal cu gospodarii, se 
acționează pentru valorifi
carea tuturor posibilități
lor locale în vederea rea
lizării prevederilor „Pro
gramului de acțiuni, pen
tru contractarea și achizi
ționarea produselor agri
cole și animaliere pe a- 
nul 1986“, adoptat de Ple
nara lărgită a Consiliului 
Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodări
rii apel or. Este 
o datorie cetățenească, pa
triotică,. la care cetățenii, 
vrednici și buni gospodari, 
au subscris cu spirit ânga- 
jănt și nu numai că au în
cheiat contractele, ci au 
început să și livreze pro
dusele la fondul de stat.

Mecanizarea

Intensificarea ritmului
de lucru

(Urmare din pag. I>

obiectivele noi de investi
ții nu au fost începute. 
Pentru sediul oficiului 
P.T.T.R. s-a asigurat pro
iectul, dar documentațiile 
pe obiecte de lucrări nu 
sînt puse încă la dispoziția" 
constructorilor. „La poli
clinica CU staționar — nc-a 
informat tovarășul Dan 
Marcu, vicepreședinte al 
consiliului popular orășe
nesc Uricani — lucrările de 
construcție au început doar 
de formă: a fost săpat un 
șanț de 2 m, apoi con- 
structurii au dispărut". 
„Construcția magazinului 
general, întreruptă din a- 
nul trecut, încă n-a fost 
reluată. Constructorii din 
Deva, deși au la dispoziție 
amplasamentul eliberat 
pentru construcția blocu
lui nr. 3 din cartierul 
Bucura, n-au început lu
crările. In comparație cu 
graficele de lucru stabili
te Ia începutul anului se 
înregistrează, de pe acum 
unele restanțe.

Situația este satisfăcă
toare doar Ia nivelul bri
găzii nr. 50 Uricani. Din 
cele 210 apartamente pre
văzute în planul anual, în 
trimestrul I exista condi
ții să fie predate benefi
ciarului 40 de apartamen
te. Sînt atacate lucrări de 
construcție la 128 de apar
tamente în blocurile nr. 
5, 32, 36, care Se află în 
diferite stadii de execuție. 
Din punctul de vedere al 
structurilor pe meserii, bri

gada are asigurată forța 
de muncă la nivelul ce
rințelor de plan. Prin ex
tinderea tehnologiilor de 
lucru pe bază de prefabri
cate, în luna ianuarie și 
februarie planul valoric al 
lucrărilor la nivelul brigă
zii a fost depășit cu pește 
un milion de lei. Formați
ile. conduse de .Aurel Sîn- 
georzan, Victor Constan
tin, Dumitru Bodoroncea, 
Alexandru Jalbă sînt cons
tituite din oameni har
nici, policalificați, care 
își depășesc în mod con
stant sarcinile de plan. In 
primele zile ale lunii mar
tie ritmul de lucru s-a 
menținut la nivelul sarci
nilor de. plan. Dar pen
tru respectarea termene
lor de predare a tuturor 
obiectivelor prevăzute în 
planul anual la nivelul o- 
rașului Uricani se impune 
începerea lucrărilor la 
magazinul general, la noua 
policlinică si la sediul o- 
ficiului P.T.T.R. cu atît mai 
mult cu cît acestea au 
soluții de proiectare care 
implică un mare volum 
de manoperă. Odată cu 
luna martie, cînd condi
țiile de lucru devin pe zi 
ce trece tot mai bune de- 
cît îri perioada anterioa
ră, atacarea tuturor o- 
biectivelor din plan, in
tensificarea ritmului de 
execuție pentru respecta
rea termenelor de pune
re în funcțiune constituie 
cerințe majore ale acti
vității constructorilor.

Premieră
(Urmare din pag. I)

le tehnologice în jumăta
tea a doua a acestei luni. 
Prin punerea . în funcțiune 
a acestei noi capacități de 
producție, linia de front 
activă a sectorului va creș
te, asigurînd, în acest fel,; 
realizarea, sarcinilor viitoa
re de plan. Abatajul va fi 
preluat de brigada con
dusă de Iosif Mărcuși, bri
gadă care în prezent ex-
ploatează un abataj fron
tal echipat cu susținere in
dividuală și tăiere 
că (perforare-pușcăre).

Rezultatele obținute

absoluta
minerii acestei brigăzi în 
primele două luni din a- 
cest an (cînd au depășit 
productivitatea muncii pla
nificată în medie cu 350 
kg pe post, realizînd, tot
odată, o producție supli
mentară de 150 țdne de 
cărbune) reprezintă ga
ranția succeselor viitoare 
și confirmă încrederea ca
re le-a fost acordată de 
către conducerea sectoru
lui și a minei. Pentru a

cale sigură spre producții 
și productivități sporite!

(Urmare din pag. 1) Revenind la
—------------------------- de ansamblu

. , mecanizării ladrrecțra Im actuala de noasaj trebuiePe
înaintare mai sînț doar 23 
de metri. „In cadrul secto
rului III, arată șeful a- 
cestui sector, tehnicianul 
Petru Bîrleanu, se află 
în fază avansată pregăti
rea, prin brigada condu
să de Gheorghe Vîslă, a 
unui abataj pentru un 
'dmplex mecanizat. Fiind 
vorba de stratul 7, un strat 
subțire, instalația are pa
rametri adecvați; ea va fi 
montată de aceeași brigadă 
care face pregătirile, ceea 
ce constituie o noutate 
pentru noi“.

problemele 
ale folosirii 
mina; Ani- 

_____ , . __ să , facem 
observația că programul 
judicios alcătuit în această 
privință este realizat pas 
cu paș. Aspectele sale e- 
sențiale, legate de crește
rea productivității mun
cii, au fost abordate și 
într-o recentă analiză a 
biroului Consiliului oa
menilor muncii din Unita
te. Concluzia este clară : 
mecanizarea reprezintă o 
sursă imjxirtantă de crește
re a producției și ea tre
buie folosită în toate ele
mentele sale. De pildă, în 
aceste zile se desfășoară

acțiunea de montare a 
unor benzi transportoare, 
în zona de sud a minei, la 
orizontul XI, lucrare des
tinată accelerării activită
ții de investiții, în special 
a deschiderilor din blocul 
XI* stratul 13. De aseme
nea, s-a montat deja 
monorai, pe noul 
de cap, din stratul 3, blo
cul II, la orizontul “ 
fectele ? „In felul 
arată Hodor Zianu, 
sectorului I, beneficiar 
principal al acestei meca
nizări, aprovizionarea fie
cărei brigăzi se face au 
mai mare ușurință, și în 
apropierea locului de mun
că".

cunoaște încă de la înce
put combina de tăiere, șe- 

clasi- ful de brigadă și-ă trimis
lăcătușii și electricienii 

de din brigadă să participe
efectiv la montarea și pune
rea ei în funcțiune.

Alături de ceasta briga
dă de frontaliști, în ca
drul sectorului își mai 
desfășoară activitatea bri
gada de pregătiri condusă 
de Ion Conduruță, care a 
finalizat la timp contura
rea ■panoului V din stratul 
5, blocul XI, orizont 650, 
permițînd în acest fel lăcă
tușilor să treacă operativ 
la echiparea abatajului și 
punerea în funcțiune a a- 
cestuia. v

Datorită rezultatelor ob
ținute de cele două bri
găzi, din 'care s-au remar
cat minerii Nicola® Si
mon, Adolf Elamun, Ar
pad Bartaloș, Ioan Șogor, 
Alexandru Macavei, Atila 
Cibi și Vasile Cibi, îm
preună cu șefii lor de bri
gadă, sectorul I B a ex
tras de la începutul anu
lui aproape 200 tone în plus.

un 
orizont

X. E- 
acesta, 

șeftîl

I
II
I 
II

DEZBATERE. Comitetul 
comunal de partid Ani- 
noasa a programat pentru 
joi, 13 martie, o. dezbate
re cu tema „Forme și me
tode folosite în activitatea 
pcUtico-educativă pentru 
dezvoltarea conștiinței so
cialiste a cetățenilor".

NOI SPAȚII COMER
CIALE. La parterul blocu
lui nr. 5 din cartierul 
Bucura al orașului Uri-

câni a fost deschis un 
magazin „Ferometal". In dată cînd menționăm că 
curînd, la parterul acelu- în stația C.F.R. Petroșani 
iași bloc se va deschide o în anumite perioade trebu- 
unitate alimentara cu au- ie să fie deschise ambele 
toservire și o unitate pen
tru desfacerea produselor 
de carmangerie.

NU este pentru prima care nu pot să urce în 
că tren (Gh.S.)

13SPECTACOL. Joi, 
îrîartie, la Casa de cultură, 
Teatrul liric din Craiova 
ne invită la un spectacol 
intitulat „Uite tata... nu e 
tata". Luminile rampei se 
vor aprinde începînd cu 
ora 20. (Al.H.)

case de bilete, în special 
în zilele de sîmbătă pentru 
trenul personal ce pleacă 
spre Craiova Ia ora 12,45. 
Cu o singură caserie des
chisă se creează o atmosfe
ră neplăcută în rîndul că
lătorilor: 
casa de 
disperate 
a plecat, 
rămîn pe peron

înghesuială la 
bilete, alergături 
cînd deja trenul 
De multe ori 

oameni

PENTRU COPII. Teatrul 
de păpuși din Timișoara 
îi așteaptă pe cei mai miei 
spectatori, vineri, începînd 
cu orele 10 și 13, cînd vor 
putea vedea: „Noua poves
te a Scufiței ■ roșii". Spec
tacolele vor avea loc în 
sala Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani. 
(Al.H.)

spectacol; Teatrul drama
tic din Baia Mare ne in
vită la revistă în ziua de 
17 martie, începînd cu orele 
17 și 20, în sala Gasei de 
cultură din Petroșani. Tex
tul și regia sînt semnate de 
Mihai Maximilian. (Al.H.)

două pelicule apreciate 
de publicul spectator. As
tăzi, pe ecran va fi pre
zentată pelicula franceză 
„Lizzie Mac Kay", iar joi, 
13 martie, filmul american 
„Unora le place Jazzul". 
Ora de începere a specta
colelor i 18. (G.B.)

t 
I

„HOCUS POCUS LA 
REVISTA". Dans, muzică, 
glume, într-un cuvînt,

Rubrică realizată
Viorel STRĂUT

CINEMATECA.
Iii din municipiul 
pot să vizioneze în 
săptămînă, în cadrul pro
gramului de cinematecă o- 
ferit de cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani,

Cinefi- 
nostru 

această
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Jiul, în „ultima linie dreapta" 
a pregătirilor

Schi „Cupa Hidromin**, la a lil a ediție

JIUL PETROȘANI — 
PANDURII TG. JIU 6-1 
(3—0). Cu exact o săptă- 
mînă înainte de fluierul 
de debut al returului di
viziei B, echipa antrenată 
de Gigi Mulțescu și Gogu 
Tonca a susținut o nouă 
partidă de verificare, a- 
vînd ca partener liderul 
seriei a IX-a a diviziei C, 
Pandurii Tg. Jiu.

A fost un joc 
bun prilej de a 
servații asupra 
lităților echipei 
Desigur aceste
ții nu sînt decît aproxi
mative. Pentru Că „Pan
durii* nu este U.T. Arad, 
ți nici... F.C. Maramureș. 
Și un meci amical rămîne, 
totuși, un... amical,

Ce am notat totuși ea 
pozitiv ? In primul Tind, 
pofta de gol, afirmație 
susținută de faptul că, la 
4—0, în. minutele 80 și 
81, jucătorii Jiului au mai 
marcat două goluri și că 
în ultimul sfert de oră, au 
inițiat 22 acțiuni de atac!

Ău fost însă suficiente 
trei acțiuni de atac ale 
oaspeților (una soldată cu

Sînt multe
de făcut!

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
RULMENTUL BIRLAD 
fi—3 (3—',)). In ziarul nostru 
din 2 februarie an 
C. Budică afirma că
există nici un loc ocupat în 
echipă, că toți jucătorii (...) 
au șanse egale de a se in
stala pe posturi de titular". 
Gorect, dar după cum s-a 
văzut în acest prim meci 
susținut pe teren propriu 
în returăl campionatului, 
rîteva posturi din echipă 
își caută încă... titulari, de
oarece Năstase, Darie, 
ma, Medragonie și Mu- 
reșan au jucat acest 
dificil cu mult .sub nivelul 
adevăraților titulari numiți 
Bezărău, Petre Dobre, Or-

Al. TĂTAR

schi
una

alert, un 
face ob- 

dișponibi- 
noastre. 

considera

ție
Valea

aso-

res-

Cronica muntelui

Z/ de primăvară

gol) pentru ca să ne dăm 
seama că în compartimen
tul defensiv mai este de 
lucru. Vor fi deplasări di
ficile, partide în care nu 
numai de la atacanții. noș
tri (-are au. datoria de a 
juca numai pe cartea o- 
fensivei) așteptăm mult. 
Contează nu numai să 
dăm goluri, ci și faptul: că 
nu avem voie să primim.
,.Cursa infernală" a returu
lui se află în faza prepa- 
rativelor finale și gîndul 
ne zboară la un deznodă- 
mînt pe care îl dorim fe
ricit.

Duminică deci, o partidă 
care a plăcut celor circa 
1000 de spectatori. Goluri
le au fost marcate de Van- 
cea (3) — primele două din 
penalty —, Mulțescu, Pa- 
chițeanu și Szekely, 
pectiv Păciurea.

Să mai notăm eă, la Jiul, 
au evoluat toți jucătorii, cu 
excepția lui Grigore P. 
și Dosan, accidentați. Des
pre startul returului, vom 
reveni. >

Rugby, divizia A

telecan, Sandu, Drumea, 
Ion Florentin, Bonea, Clii- 
riac, Sușinschi șau Marcel 
Palamariu.

Vremea bună și efortu
rile unora dintre jucători 
nu au reușit să înfrumu
sețeze spectacolul rugbystic 
de >pe stadionul din dealul 
institutului, susținut în 
compania puternicilor rug- 
byști de Ia Rulmentul Bîr- 
lad. Spunem aceasta de
oarece frumusețe înseamnă, 
în rugby, ca și în alte 
jocuri sportive, cît mai mul
te puncte marcate după 
faze autentice reușite, mai 
ales că studenții au fost 
înfrînți cu un scor deose
bit de sever în etapa tre
cută la Suceava. Totuși — 
cîteva faze frumoase, în 
min. 23, tușă impecabilă,, 
lîngă steag, reușită de Be
zărău, apoi grămadă la 5 
m, dar Bonea și Dobre nu 
se înțeleg întru totul; în 
min. 34, mol deschis, păr 
trundere spre eseu, solda
tă cu grămadă ordonată 
tot la 5 m, însă Palama
riu întîrzie foarte puțin 
etc, reușite ale înaintașilor 
carrf au dat coloratură me
ciului. Punctele au 
scrise de Bezărău 
18, 49 și 70 prin 
de pedeapsă (două
peste 45 m I) respectiv Flo
ricică tot

Un meci 
la Știința 
de făcut...

fost în- 
în min. 
lovituri 
de la

l.p. .
care a arătat că 
mai sînt multe

Duminică pe pîrtia de 
-schi B de lingă baza di
dactică ă. Institutului de 
educație fizică și sport din 
masivul Paring sga desfă
șurat concursul de 
„Cupa Ilidromin",
din cele mai atractive..ma
nifestări sportive înscrise 
în calendarul oficial al 
actualei ediții a „Dacia- 
dei“ de iarnă.

Intr-un splendid decor 
de iarnă, pe o vreme în
sorită și călduroasă, și-au 
dat din nou întîlnire, cu .. 
acest prilej, schiorii 
performanță din 
Jiului, reprczentînd 
ciațli sportive și formația 
„Salvamont" ’Petroșani. 
Gradul ridicat de dificul
tate al pîrtiei a solicitat 
din plin participanții, o- 
ferind numeroșilor supor
teri evoluții spectaculoase, _ 
victorii mai mult sau mai' 
ipuțin scontate, dar și căză
turi și abandonări neaș
teptate.

Concursul a constat 
tr-o probă de slalom 
riaș, aliniind la start 
de participa nț i. Cele 
frumoase evoluții în

m- 
u-

121 
mai 

______ _ _____... ... con
curs le-au avut talentate
le schioare Corina Vladis
lav, Iudith Kacso, Gabrie
la Picat salvainontiștii

Dumitru Bîrlida, Joan Sin, 
Carol Lauran.

După concurs, cîștigă- 
torilor primelor-trei locuri, 
pe categorii, li s-au acor
dat cupe, medalii, plache
te și diplome m cadrul --- - a 

pe 
ca- 

a

Unei festivități : care 
avut loc în aer liber, 
platoul alpin din fața 
banei bază didactică 
C.S.Ș. Petroșani.

Ajuns Ia a lll-a ediție, 
concursul de schi „Cupa 
Hidromin" s-a remarcat 
prin sobrietate și sportivi
tate deplină. l.a reușita 
concursului au contribuit 
arbitrii în frunte cu de
canii de vîrstă Andrei An
ger și Zoltan Toth, Con
siliul municipal Petroșani 
pentru educație fizică și 
sport, colectivul cadrelor 
didactice din cadrul cate
drei de schi a' C.S.Ș. Petro
șani.

„Cupa Hidromin", tro
feul eel mai rîvnit al con
cursului, a fost cîștigată de 
Asociația sportivă „Parîn- 
gul“ din Petroșani, 
s-a detașat categoric 
punctaje.

Ciștigătorii trofeelor. Foto: Ovidiu PARĂIANU

i

I

i
i
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Punctaj maxim obținut de alpiniștii 
echipei A. S. Jiul Petrila

I După cum este cunos
cut, în perioada 24 fe- 

1 bruarie — 1 martie s-a 
I desfășurat, în masivul

Retezat, etapa de iarnă a 
’ Alpiniadei republicane de 
; tineret. Alături de echi- 
. pe cu vechi tradiții ca

„Dinarno" și A.S. Arma- 
I ta Brașov, „Torpedo" 
. Zarnești, „Sănătatea" De

va sau „Minerul" Bălan, 
I în exigenta competiție

sportivă au participat, re- 
i prezentînd Valea Jiului, 

alpiniștii echipei din ca- 
1 drul A.S. „Jiul" Petrila.

Pentru componeții e- 
chipei — Dumitru Rîza,

■ Robert Szecs, Iosif Ba- 
i rabaș, Ioan Băltărețu

Pali Szalași — conduse de 
antrenorul acesteia, ntine-

■ iul Vasile Atomi, etapa 
de iarnă a alpiniadei a 
constituit un sever 
men al pregătirii fizice 
și moral-volitive. iarna 
nu a mtîrziat să presare 
obstacole pe traseul mon
tan a] concursului, chiar 
de la debut: în prima 
zi, la proba de schi, al
piniștii au avut de. înfrun
tat dificultăți mari în 
parcurgerea traseului al
pin de sub Custura Bucu- 
rei pînă în zona numită 
Cascada, .pe care au în- 
tîlnit toate tipurile de

Primăvara și-a 
duminică primele 
în Paring. O zi 
însorită, a oferiț turiști
lor, prezenți în număr 
mare pentru a vedea în
trecerile de schi, prilejul 
de a face plajă, mișcare 
■în aerul curat al î 
telui. Pe băncile din fa
ța cabanelor, pe schiuri 
sau pe stîncile de lîngă 
refugiul alpin al A.S. 
Utilajul, zeci de turiști au 
ieșit la soare în aerul 
înmiresmat de cetina de 
brad. Prin organizarea 
concursurilor de schi 
cupa „Parîngul" și Cupa 
„Hidromin" pe pîrtia B, 
spre bucuria numeroșilor 
schiori amatori instalația 
babyschiliftului n-a fost 
aglomerată ca în alte 
duminici. Zăpada și-a 
diminuat substanțial gro
simea pe toate pîrtiile. 
Pe alocuri au apărut 
„insule" de pămînt rea
văn din care se ițesc mu-

guri de ghiocei și brîn- ! 
dușe.

Cîțiva turiști s-au a- 
venturat pînă în vîrful 
Cîrja, străbătînd corni
șele dc zăpadă din zona 
crestei de munte. Instala
ția telescaunului și tele- 

mun- schiului au funcționat din 
plin. Prin grija organiza
torilor concursului au 
fost asigurate mijloace 
de transport în comun din 
Petroșani pînă la tele- 
scaun.

In masivul „Straja" 
stratul de zăpadă este eu 
mul mai gros decît în 
Paring, atingînd pe a- 
locuri peste 2 m. Instalați
ile teleschiului au funcțio
nat ireproșabil spre sa
tisfacția numeroșilor schi
ori. Formațiile „Salva
mont" din Petroșani și 
I.upeni au asigurat su
pravegherea pîrtiilor, dar 
nu s-a semnalat nici un 
eveniment care să le im
pună intervenția. (V.S.)

etalat 
semne 
calmă,

I

I
I
I . 
î
V

lă probă a constituit-o 
. ' '. ' / . ' i: ace®
noapte-test de bivuac pe
trecută în cort pe un ger 
năprasnic, de minus 26 

două grade. Deși dotați cu cor
turi izoterme, cu pri
musuri și cu saci de dor
mit, competitorii ap nu
mărat îndelung orele și 
minutele acelei nopți 
cumplite de februarie ce 
părea că nu se mai sfîr- 
șește. Au ieșit totuși în
vingătoare voința omu
lui, tenacitatea Sportivă.

Tinerii sportivi din. e- 
chipa de alpinism a A.S. 
„Jiul" Petrila au încheiat 
un bilanț meritoriu în 
Retezat: obținerea punc
tajului maxim la toate 
probele concursului re
publican. Este un rezul
tat onorant ce dă dreptul 
echipei să participe cu 
șanse mari la următoare
le etape, de vară, ale Al
piniadei, Ia finala de la 
Ilerculane a campiona
tului.

Pmă atunci echipa 
de trecut în curînd 
alt test: etapa școală 
masivul Făgăraș, la 
lea Lac (23 martie — 
.aprilie), organizată 
fiecare 
română de 
nism. (I.B.)

zâpadă. In ciuda tuturor
opreliștilor, sportivii pentru alpiniști
noștri au reușit să se ------------------------ "
încadreze în baremul
acestei dificile probe.

Au urmat apoi 
zile de cățărare la coar
dă dublă pe un timp
nefavorabil, Cu viscol

Alpinîada de tineret 
din masivul Retezat

puternic și vizibilitate re
dusă — dificultăți care; 

și de aseme’hea, au fost în
vinse de alpiniștii noștri. 

Ultima probă — raliul 
vîrfurilor de peste 2000 
m altitudine. Alpiniștii au 

eXa- avut de escaladat piscuri 
semețe și greu accesibile, 
mai ales pe timp de 
iarnă, ca cele din coro
namentul alpin Vf. Rete
zat — Vf. Marc cu trece
rea prin Porțile închise, 
o zonă extrem de expusă 
rigorilor iernii aspre 
care totul eră placat 
o platoșă de gheață.

Dar poate cea mai grea 
încercare, cea mai difici-

în
cu

are 
un 

din 
Bî-

5 
în 

an de Federația 
turism-alpi-

i

{
V
î

*

I

TELEX • SPORT ♦

euro- 
juni- 
la 20 

im- 
țara

Intre 11 și 26 martie se 
va desfășura la Băile Her- 
culane campionatul 
pean de șah pentru 
oare (jucătoare pînă 
de ani). La această 
portantă competiție
noastră va fi reprezentată 
de tinerele maestre CriSțina 
Bădulescu, Smaranda Boi- 
cu și Mălina Nicoară. Pe 
lista participantelor figu
rează Svetlana Matveeva 
(U.R.S.S.), Ildiko Madl, 
Erika Szivo Ungăr^), Pe-

TELEX • SPORT ■
Ură Polakova (Cehoslova- 

' cia), Vcsna Markov (Iu
goslavia), Joanna Sztralka 
(Polonia), Vera Peiceva 
(Bulgaria), Alison Coull 
(Scoția), Ines Abraham (El
veția), Bettina Tra hertz 
(R.F. Germania) și Mariot
te Drewes (Olanda).

Astăzi, la ora 10,30 va 
avea loc deschiderea festi
vă a Campionatului, iar 
după-ainiază este progra
mată priina rundă.

(Agerpres)
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GENEVA

(Agerpres). 
au început

Acțiuni și luări de poziție 
pentru asigurarea păcii, 

oprirea cursei înarmărilor

— Programele noas
tre —• faptele noas
tre de muncă. 
Emisiune de Ema
nuel Isopescu.

20,35 Seară de operă.
Tosca
de Puccini.
Selecțiuni.

Sesiunea Consiliului 
pentru comerț
GENEVA 10

La Geneva 
lucrările celei de-a 32-a se
siuni a Consiliului pentru 
comerț și dezvoltare, or
ganul suprem al Conferin
ței Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD), în perioada 
dintre sesiuni. Pe ordinea

FILME
și dezvoltare

de zi se află problemele 
actuale ale colaborării in
ternaționale pe plan co
mercial și economic, ale 
finanțării dezvoltării siste- 

■ tnului valutar internațio
nal, consecințelor protec- 
ționismului și datoriilor ex
terne ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

PETROȘANI — 7 
iembrie: Rîdeți ca-n 
ță; Unirea: Șansa; Pa* 
ringul: Prieteni fără 
grai.

PETRILA: Piciu.
LONEA: Cursă infer

nală.
VULCAN — Luceafă

rul: Joe Limonadă.
LUPENI — Cultural:

Cu cerul sub picioare.
- URICANI: Șansa.

No- 
via-

Interpretează: Rai- 
na Kabaivanska, 
Placido — 
Sherrill 
Giancarlo
di. Corul Ambrosian 
și Noua Orchestră 

Filarmonică din 
Londra.
Dirijor Bruno Bar- 
'tpletti.; ' ‘
Regia artistică
Gianfranki de Bo- 
sio.
Cadre înalt califi
cate pentru cinci
nalul 1986—1990. 
Emisiune de Lu- 
creția Lustig. 
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

junge la rezultate rapide 
în ceea ce privește negoci- 
er'le asupra armelor nu 
cieare și spațiale, docu
mentul exprimă, în același 
rmp, preocuparea semna
tarilor pentru faptul că pî- 
r ă în prezent nu s-a a- 
doptat nici o măsură care 
să contribuie la preveni
rea cursei înarmărilor în 
spațiul cosmic și încetarea 
ei pe pămînt.

Se apreciază că reunța- 
, ren de către S.U.A. și 

U.R.S.S. la experiențele nu
cleare pînă la viitoarea 
întîlnire sovieto-america- 
nă la nivel înalt ar crea 
atmosfera de încredere ne
cesară pentru a se ajunge 
la un moratoriu reciproc 
și verificabil asupra unor 
asemenea teste șl ar faci
lita, totodată, negocierile

PARIS 10 (Agerpres). — 
In răspunsul lui Mihail 
Gorbaciov la mesajul a- 
dresat conducătorilor
U.R.S.S. și S.U.A. de comi
tetele internaționale ale foș
tilor deținuți în lagăre 
exterminare naziste se 
rată :

Sîntem pe deplin de 
cord că a sosit timpul 
fie oprită escaladarea pre
gătirilor de război. U.R.S.S. 
ți S.U.A. sînt chemate să 
acționeze pentru asigura
rea păcii pe Pămînt. în spi
ritul alianței care a unit, 
acum patru decenii, cele 
două popoare în lupta co
mună pentru libertate. 
U.R.S.S. speră sincer că a- 
cest apel va fi primit pozi
tiv în S.U.A. Poporul so
vietic este profund convins 
că eforturile comune ale 
tuturor statelor șî popou- . . .
relor vor salva lumea de , pentru mcheierea ^.unui ^a- 
Un nou război pustiitor, se .........
arată în răspunsul sovie
tic diflîzat de TASS.

i. ☆
ATENA 10 (Agerpres). — 

La Atena a fost dat pu
blicității un apel comun al 
șefilor de stat sau de gu
vern din Argentina, Gre
cia, India, Mexic, Suedia 
și Tanzania prin care sc 
cere Statelor Unite și U- 
niunii Sovietice să interzi
că orice experiențe cu 
arma nucleară pînă la vi
itoarea întîlnire sovicto- 
americană la nivel înalt,_ 
informează agenția elenă 
de presă ANA.

Salutînd convorbirile 
desfășurate în noiembrie 
1985, la Geneva, între 
secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Gorba
ciov, și președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, precum și 
hotărîrea lor de a se a-

dc
a-

a-
să

UN STUDIU AU B.I.R.D.

1 cord cuprinzător în acest
- sens.

,.Sărăcia și foametea — probleme și 
opțiuni privind asigurarea alimentației în 

țările în curs de dezvoltare”
WASHINGTON 10 

gerpres). — Circa 700 mi
lioane de oameni din ‘ .
treaga lume nu dispun de limentației 
hrana necesară susținerii u- 
nei vieți active, jumătate 
dintre aceștia fiind într-o 
stare de gravă subalimen- 
tare — se arată într-un 
studiu- al Băncii Interna
ționale pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare, dat pu
blicității la Washington.

(A-

în-

Intitulat „Sărăcia ■ și foa
metea — probleme și op
țiuni privind asigurarea a- 

1 în țările în 
curs de dezvoltare", docu
mentul relevă, de pildă, că, 
în Africa, nou-născuții, re- 
prezentînd 16 la sută din 
populația continentului, nu 
beneficiază de calorii sufi
ciente pentru a se dezvol
ta normal.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor ă- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice’ Județene 
Hunedoara.

21,35

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

f nomie.
— Campania agricolă 

de primăvară. Teh
nologii specifice pri
măverii ’86.

21,50
22,00

Domingo, 
Milnes, 
Luccar-

MEMENTO

Creșterea extracției de cărbune în U.R.S.S.
rare a țării cu resurse e- 
nergetice, creșterea, consi
derabilă a producției de 
cărbune, care urmează să 
ajungă, în anul 1990, la

•■■■■■■■■■■•■■■■•■■■■■■■a*

»

După o oarecare 
re, la începutul

scăde- 
anilor 

’80, extracția de cărbune a 
început să crească din nou 
în U.R.S.S. In anul 1984 ea 
a sporit cu doi la sută și 
a ajuns la 726 milioane 
tone.

In prezent, interesul fa
ță de cărbtine — cel mai 
sigur purtător dc energie 
— a crescut considerabil. 
Extracția lui crește în în
treaga lume, inclusiv în 
Uniunea Sovietică, unde, 
apreciază specialiștii, se 
concentrează peste 40 la su
tă din rezervele mondiale 
de combustibili solizi.

Programul energetic pre
vede, printre cele mai im
portante măsuri de asigu-

Din presa 
" străină

(TASS)
■ ■■■••■■■■■•■■■■in

780—800 milioane tone. 
In acest scop se desfășoa
ră reconstruirea accelerată 
a mipclor existente, ex
plorarea de noi ză
căminte și deschiderea de 
noi mine. Centrele prin
cipale de extracție se de
plasează spre regiunile ră-

CALENDAR SĂPTĂMÎNAL
MARȚI, 11 MARTIE 1986
— Intîlnirea miniștrilor de finanțe din 

țările inembre ale Comunității E- 
conomice Caraibiehe (CARICOM) 
(Castries; Santa Lucia).
Intîlnirea Comitetului de cooperare 

economică ..și comercială a Organiza
ți,ei Conferinței Islamice (O.C.I.) (Is- 
tanbul).

MIERCURI, 12 MARTIE 1986
— Referendum cu privire la menținerea 

Spaniei în NATO.
— Al XIII lea Congres al P.C. din In

dia (Patna—Biliar;^12—17)
JOI, 13 MARTIE 1986
— începe Congresul P.C. din. Slovacia.

VINERI, 14 MARTIE 1986
— Seminar regional asupra probleme

lor dezvoltării pe continentul Latino- 
Amcriean, organizat sub auspiciile 
Comisiei economice a O.N.U. —■
CEP AL (Santiago de Chile; 14—15).

SIMBATA, 15 MARTIE 1986
— Au loc funeraliile fostului premier

suedez Olof Palme.
DUMINICA, 16 MARTIE 1986
— Alegeri legislative și regionale 

Franța (un singur tur de scrutin).
— Referendum în Elveția privind in

trarea acestei țări în O.N.U.
— Reuniunea de urgență a țărilor mem

bre ale OPEC .pentru a discuta pro
blema prețurilor Ia țiței pe piața 
mondială (Geneva).

în

săritene: Siberia, Kazah- 
stan, Extremul Orient.

Viitorul industriei car
bonifere este în marc mă
sură legat de asimilarea 
acestor zăcăminte. Rezer
vele de cărbune sînt aici 
uriașe și, lucrul cel mai 
important, ele pot fi ex
ploatate în cariere deschi
se, „la zi". Cele mai mari 
bazine carbonifere ale 
Uniunii Sovietice sînt cele 
din Ekibastuz — Kazah- 
stan, Kansk — Acinsk, din 
ținutul Krasnoiarsk, și 
îakuția de Sud, situat în 
apropierea Extremului O- 
rișnt. Astfel, numai carie
ra „Bogatîri" — cea mai 
mare din lume — situată 
în Kazahstan produce a- 
nual 52 milioane tone căr
bune. ,

Cu toate că, în prezent, 
carierele produc 42 la sută 
din cărbunele sovietic, ex
tracția în subteran își men
ține situația predominantă 
și o va mai menține cel 
puțin două decenii. Deter
minant în acest sens este 
faptul că aici se produce 
cărbunele cocsifipa’bil și 
antracitul. Necesitatea lăr
girii extracției subterane 
impune și dezvoltarea pro
ducției de mijloace-tehnice 
pentru automatizarea lucră
rilor miniere pentru a se 
trece la extracția de căr
bune fără intervenția oa
menilor.

Cooperativa meșteșugărească
„UNIREA" 1

CU sediul în strada 30 Decembrie nr. 1 A 
■■■->'—-Petroșani —

ÎNCADREAZĂ de urgența 
direct sau prin transfer

— conducător auto posesor al permisului 
de conducere categoriile A, B, C, ♦

Cei interesați se pot adresa biroului per- 
sonal-învățămînt al cooperativei și la telefon 
43251. ' ;

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea rir. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974 republicată.

Mica publicitate

FAPTUL DIVERS

EXPEDIȚIE POLARA
Cinci americani, între 

fare o femeie, doi canadi
eni și un neo-zeelandez au 
plecat, cu săniile de pe 
insula Ward Hunt (Canada) 
spre Polul Nord. Temera
rii exploratori — notează a- 
genția France Presse — 
speră să ajungă la desti
nația propusă în jurul da
tei de 1 mai, timp în care 
ar urma să parcurgă circa 
700 km. Succesul expedi
ției depinde, în mare măsu
ră, de cei 49 de clini în- 
Iiăihați la sănii, cu atît 
mai mult cu cît echipa nu 
va putea beneficia de o 
aprovizionare pe calea ae
rului cu alimente sau e-

chipament fle-a lungul tra
seului. Fiedare sanie — de 
tipul utilizat în mod tra
dițional de eschimoși — 

. a plecat eu o încărcătură 
de 600 kg. Echipajul nu 
s-a lăsat Intimidat nici ■ 
dc mercurul termometrelor 
care arăta, în acel mo- 

>■ .merit... minus 50 de grade,
și nici de eșecul temporar 

i al medicului francez Jeăn-
; Louis Etienne, care pleca- ,, 
i se cu o zi înainte, în a-

ceeași direcție, pe schiuri, 
. și care s-a văzut nevoit să

facă, pentru momt-nt, cale 
întoarsă, din cauza vremii 
nefavorabile.

CONGRESUL... 
VINURILOR

La Barcelona s-au 
fășurat lucrările primului 
Congres mondial de anali
ză senzorială a vinurilor. 
Enologi din diverse țări 
au procedat la un schimb 
de experiență privind de-

des-

pistar^ă calității vinului 
doar cu ajutorul simțurilor 
.naturale. Printre comuni
cările prezentate de con- 
gresiști, într-o ambianță 
specifică, deci deloc... tris
tă, agenția France Presse 
citează titluri precum 
„Fiziologia simțului olfac
tiv, a gustului și a comple
xului gust-miros“, „De
gustarea hedonistă" etc.

- O preocupare deosebită 
a participanților a fost 
aceea dc a uniformiza vo
cabularul utilizat în lucră
rile de specialitate, care 
să permită o „raționalizare 
a scării mondiale a. de
gustării vinurilor șl omo
logarea acestei ' îndelet
niciri ca o știință".

REPTILE
Circa o sută de șerpi ve

ninoși și alte reptile ex
trem de rare și periculoa
se — între care cobra, 
șerpi cu clopoței, trigono-

(Agerpres)

■•••••••••••••
cefali, boa constrictori — 

. au fost' descoperiți într-o 
locuință din California, în 
cursul unei operațiuni a 
forțelor, de poliție din Sari 
Francisco. După- toate 'a- 
parențele, nu ar fi vorba 
d o a r de un co
lecționar excentric. în- 
trucît, la fața locu-

■ lui s-au găsit , și: cîteva zeci 
de arme — pistoale, puști 
și mitralierei Descoperi
rea î-ă deconcertat pe 
pohliști, care nu au reu
șit încă să dezlege enig
ma, cu atît mai mult cu 
cît locatarul imobilului — 
vîr.zător la un magazin de 
animale exotice — a dispă
rut fără urmă. Cel puțin 
pentru moment...

VIND Wartburg lux 312 
în stare bună de funcțio
nare. Lupeni, Viitorului. 
1/55. (6086) ; ; n i

VIND convenabil a- 
partament două camere 
confort sporit cu pivni
ță Alba Iulia — Cetate. 
Telefon 23761—23259.
(6090)

SCHIMB garsonieră zo
nă centrală cu apartament 
2—3 camere Petroșani-Nord. 
Informații str, țSh. Lazăr 
nr. 9. (6089)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cristc 
Anna, eliberată 
I. A.C.C.V.J. Petroșani, 
declar nulă. (6088)

de 
O

ANUNȚURI

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bbte- 
zatu Ligia, eliberată de 
F.M.P. Petroșani. O declar 
nulă. (6085)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Polcov
nicii Alina, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (6087)

PIERDUT ștampilă . cu 
următorul înscris: „Minis
terul Muncii Județul Hune
doara. Inspectoratul de 
Stat Teritorial pentru pro
tecția muncii. Grupa de 
inspectori Petroșani", eli
berată de Ministerul Mun
cii. O declar nulă. (6091)

DE FAMILIE '

SURORILE, fratele, ciunnațij și nepoții, aduc 
un ultim omagiu scumpii lor

PROTZNER ELENA AURORA
Inmorpiîntarca are loc miercuri, 12 martie, în 

I.onea, ora 1-1. (6091)

SINCERE condoleanțe familiei îndoliate din 
partea secției 36 Foto Petroșani, la pierdere!; scum
pei noastre colege

PROTZNER ELENA AURORA

FAPTUL DIVERS’
COLECTIVUL de oameni ai muncii al Oficiu

lui municipal de poștă și telecomunicații Petroșani 
este alături de șeful oficiului Bălan Marin și soția 
Bălan Ana Ia greaua pierdere pricinuită prin dispa
riția celei care le-a fost mamă și soacră iubitoare.

Sincere condoleanțe. (6092)
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