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In această primăvară, 
cînd întreaga națiune ani
versează 65 de ani de la 
crearea Partidului Comu
nist Român, întreaga acti
vitate din Institutul de 
mine se desfășoară printr-o 
integrare organică a învă- 
țămîritului cu cercetarea 
științifică și producția. A- 
ceastă idee generoasă, for
mulată și dezvoltată de 
tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, secretarul ge. 
neral al partidului, sinteti
zează însăși grija deosebi
tă pentru formarea temei
nică a tinerei generații din 
patria noastră și ne orien
tează necontenit în perfec
ționarea învățămîhtului 
superior minier.

In cele aproape patru de
cenii de activitate, Institu
tul de mine, care pregăteș
te astăzi, în cadrul celor 
două facultăți, peste 4000 
de viitori ingineri și sub- 
ingineri, la secțiile de zi 
și seral, s-a implicat în im
portantă misiune de racor
dare cît mai organică a în
tregului proces, instructiv- 
educativ și de creație teh-

nico-științifică la climatul 
dezvoltării economico-so- 
ciale, la imperativele a- 
plicării ferme a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifi- 
ce în producție. Măsura e- 
ficienței formative a planu
rilor de. învățămînt și pro
gramelor analitice după 
care se desfășoară instruc
ția în învățămîntul supe
rior minier, în deplin a- 
cord cu necesitățile eco
nomiei naționale, este da
tă, desigur, de calitatea 
cursurilor, de modul con
cret de selecție și prezen
tare a informațiilor știin
țifice pe care corpul didac
tic le transmite studenților 
străduindu-se ca tineretul 
în formare să asimileze 
cunoașterea nu ca un pro
dus finit, ci ea un proces 
deschis căutării, inovării, 
dezvoltării, esențiale fiind

Prof. Univ. dr. ing.
Dumitru FODOR, l

rector al ’
Institutului de Mine i

Petroșani •
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Mica mecanizare 
se concretizeazâ tn 

creșterea rodniciei în abataje
la I.M. Lupeni, cu 
Tiberiu Șuciu, 
tehnic al minei, ' 
insista asupra : 
lor pe care le 
mica mecanizare 
creșterii 
muncii. Ele 
te de toți cei care apelea
ză la ea. In principal, așa 
cum am reținut de 
terlocutorul nostru, 
mecanizare rezolvă 
mari probleme, 
.pentru bunul mers 
producției: transportul în 
sectoare (instalațiile de 
monorai) și ușurarea efor-

O. GEORGESCU

de cărbune
COPIII — VIITORUL ȚARII .

In lumea de basm
— Prin mica mecaniza- 

re, se pot rezolva opera
tiv probleme legate de 
demontarea, transportul 
și montarea, la locul de 
muncă, a unor utilaje. Aș 
veni cu un exemplu: ma
caralele pneumatice, pe 
care le fabrică UNIO Sa- 
tu Mare. E adevărat, ele 
au fost asimilate, se pro
duc, dar în cantități in
suficiente. Noi n-am pri
mit, .încă, nici una. Și ce 
nevoie ar fi... Dacă am fi 
dotați cu o astfel de ma
cara, schimbarea unui mo
tor ar dura o oră, nudo- 
Uă-trei în cît tim,p o fa
cem noi.

Am redat această frîn- 
tură de dialog din discu
ția pe care am purtat-o, (Continuare în pag. a 2-a)
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Randamente sporite
Cu plusul înregistrat în data de 16 martie, mi

nerii de la lxmea au ridicat la 3723 de tone cantita
tea de cărbune livrată peste sarcinile de plan ale 
perioadei scurse din această lună. De subliniat că 
sporurile au fost obținute, în principal, prin crește
rea productivității muncii, indicator la care brigăzi
le conduse de Iosif Bucur, Grigore Fatoi, Nicolae 
Rus, Grigore Mîhdruț și Florea Anton înregistrează 
depășiri între 2 și 11 la sută.

O săptămînă. rodnică
Jfolectivul minei Paro- 

șeni a încheiat săptămînă 
trecută cu un rodnic bi
lanț de producție, în care 
sînt consemnate 2353 to
ne de cărbune peste plan. 
In felul acesta, ei au rî-

dicat la 5393 de tone can
titatea de cărbune obți
nută suplimentar de la 
începutul lunii martie — 
o contribuție 
la obținerea 
ces avînd-o 
din brigăzile
Francisc Fazakas, Nicolae 
Andrașic și Constantin 
Ciobănoiu.

însemnată 
acestui suc- 

frontaliștii 
conduse de

Reviriment
Printr-o puternică mo

bilizare, minerii de la 
Vulcan, reeuperînd minu
sul de 271 tone înregis
trat de la începutul șăp- 
tămînii trecute, au reușit 
să pășească în această 
săptămînă cu o produc
ție suplimentară de 1080 
de tone. Succesul este 
urmarea mai bunei orga
nizări a muncii și intră
rii în funcțiune a noi a- 
bataje, în care brigăzile 
fruntașe conduse de Tra
ian Bocșa și

Brigada condusă de Anton Florea —■ sectorul IV I.M. Eonea — s-a remarcat Buhuțan obțin 
în acest an prin bunele rezultate obținute. In imagine, schimbul condus de mi- mente superioare 
nerul Toader Dascălu și maistrul de schimb David Dobocan. planificate, (S.B.)

Gheorghe 
randa- 

celor

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

Implicarea responsabilă a comuniștilor asigură 
rezultate superioare in munca de partid

Saltul la producția de 
cărbune înregistrat de I.M. 
Livezeni în primele luni 
ale anului are în activita
tea organizației de partid 
din întreprindere un suport 
temeinic, bine consolidat 
care, așa cum- aprecia to
varășul Fetru Pușcaș, se
cretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, 
„va asigura o redresare de 
ansamblu a activității eco
nomice desfășurate de mi
nerii de la Livezeni”. De 
fapt, această redresare e- 
conomică s-a produs în pri
mele două luni, cînd vo

lumul producției a înregis
trat creșteri substanțiale, 
organizațiile de bază din 
cadrul sectoarelor aducînd 
o contribuție deosebită la 
mobilizarea colectivului.

Dar eu toate acestea, în 
luna în curs, volumul pro
ducției extrase nu s-a mai 
ridicat la nivelul celui din 
primele două luni ale anu
lui în cîteva dintre sectoa
rele întreprinderii, în care 
activează organizații de 
partid puternice. De exem
plu, în cadrul sectorului I 
producție, sincopele în rea
lizarea planului interve

nite Ir, luna martie, sînt 
mai mult de natură subiec
tivă. Așa cum aprecia se
cretarul organizației, Mi
hai Apetrei, comuniștii ■ ar 
fi putut face -mai mult în 
direcția realizării planului, 
dacă fiecare, la locul său 
de muncă, ar fi acționat 
în permanență cu răspun
dere sporită pentru utiliza
rea cu randament maxim 
a timpului de muncă și, 
mai ăte:>. a utilajelor de

Gh. CHIRVASA

(Continuare în pag. a 2-a)

a grădiniței
Aici trebuie să pășești cu 

sfială, pe vîrful picioarelor. 
E curat „ca la farmacie", 
totul în jtir e frumos, pe 
pereți sînt desene cu sce
ne din basme. Ilene Cpsîn- 
zene, Feți Frumoși, Albă 
ca Zăpada, piticii, chiar și 
cîte un zmeu...

-— La grădinița cu pro
gram prelungit nr. 3 din 
Cartierul „Carpați" sînt în
scriși 180 copii, în majori
tate fii și fiice ale con
structorilor de mașini de 
la IUMP. Dispunem de 6 
săli de clasă, 4 dormitoare, 
6 săli de mese, un cabinet 
metodic, un microatelier 
în care se desfășoară acti
vități în cercurile tehnico- 
aplicative, bucătărie, spă
lătorie. In- cadrul grădini
ței — ne spune în conti
nuare Doina Bîrdeanu, di
rectoarea instituției — func. 
țiohează 10 educatoare și

un personal auxiliar for- j 
mat din 15 oameni. :

Este o. prezentare puțin : 
cuprinzătoare, ara putea 
spune. Dincolo de aspecte- ■ 
le pur exterioare, am în- ■ 
cercat să pătrundem în a- . 
cest univers deosebit al 
copilăriei fericite, care este \ 
grădinița.

— Liniște, se doarme î ■ 
Liniște, la masă nu se vor
bește !

Sînt cuvinte pe care, ail- 
nic, le rostesc de nenumă- ■■ 
rate ori educatoarele Clau
dia Roșia, lulia Schweitzer, 
Ileana Fenișer, Mariana 
Schneider; Dorica Truță,
Nadia Catrinescu, Maria
Puiu, Ana Orehov sau An
gola Mazilii. educatoarele 
micuților pe mai mult <fe

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN ZIARUL DE AZI

• Din activitatea organizațiilor de sindi- ,
cat — Amplă participare la creșterea produc
ției. In pag. a 2-a

SPORT
• Fotbal, divizia B, seria a IlI-a — De

la „tablă" pe tabelă — Cronica meciului de la 
Petroșani ; Rezultate tehnice, clasamentul 
diviziei- . _ ,

• Cupa veteranilor — o reușită sârbă- j
toare a schiului. In pag. a 3-a

j

Șantier de primăvara
O duminica a vredniciei gospodărești

Pentru cei mai multi lo
cuitori ai Vulcanului, ziua 
de duminică a fost o zi 
de lucru. Cu toate că vre
mea se arăta destul de ră
coroasă, peste 10 000 de 
cetățeni ai orașului — cu 
mic cu mare — au răspuns 
chemării consiliului popu
lar și comitetului orășenesc 
de partid, participînd la 
acțiunile de înfrumuseța-, 
re a urbei în care mun
cesc și trăiesc.

Ora 8,30. Grupuri de e- 
levi ai' liceului- și școlilor 
din localitate, avînd în 
frunte cadre didactice și 
maiștri-instructori, se în
dreaptă spre zonele care 
urmează a fi primenite. 
Două clase de a IX-a, con
duse de maistrul instructor 
Pavel Secărea, acționau de

zor la curățirea zonelor 
verzi de pe bulevardul Vic
toriei. In imediata apro
piere, se afla un grup de 
vreo 20 de elevi din clase
le a Xa și a Xl-a. Lîngă 
blocul j9, un grup de băr
bați, Ne apropiem și facem 
cunoștință cu eițiva dintre 
ei. Se numesc Costică Do- 
robăț, Ion Cucuta. Ion 
Neamțu, Bela Peterfy, Cor
nel Colda, Ion Lăcătu.șu și 
Paul Donca. Toți, cu ex
cepția unuia, pensionar, 
sînt muncitori la întreprin
derile economice din oraș. 
„Păcat că am ieșit la mun
că patriotică doar 13 oa
meni, ne spune Alexandru 
Nireștean, șef de scară. 
Poate ceilalți n-au venit 
din cauza timpului, cam 
rece, într-adevăr. Dar, pri

viți, cu toate acestea, am 
făcut treabă bună".

Treabă bună a făcut și 
pensionarul Ștefan Vasi- j 
lescu, președintele asocia- i 
ției de locatari IA. Dis-de- I 
dimineață, a bătut din ușă 
iii ușă și 4 mobiliza la ac
țiunea gospodărească peste 
ioo de persoane. In jurul 
orei 9, l-am văzut, împreu
nă cu locatarii Miliai Ioni- . 
ță și Ion Bejenaru, din ; 
blocul 4, curățind rondurile 
dc flori. Mai avem puțin, 
ne zice, și ne apucăm de 
săpat.

In zona numită „centrul ; 
vechi al orașului", aceeași 
animație ca și în noile car
tiere. Poposim la blocul

Gh. OLTEANU
(Continuare in pag. a 2 a)
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£ Din activitatea organizațiilor de sindicat

Amplă participare la 
creșterea producției

nii martie „decadă recordConstant mobilizate pen
tru înfăptuirea hotărîrilor 
celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, a sarci
nilor planului anual și cin
cinal, organizațiile de sin
dicat din Valea Jiului ac
ționează în toate domeniile 
de- activitate nentru ridica
rea întregii munci pe o 
nouă treaptă de calitate și 
eficiență. Acțiunile deose
bit de rodnice întreprinse 
de organizațiile de sindi
cat din întreprinderile mi
niere avînd ca scop crește
rea producției, cele politi
co-educative se înscriu în 
suita manifestărilor consa
crate întîmpinării cu fapte 
demne de muncă a apro
piatului Congres al 
U.G.S.R.

„Săptămînile de produc
ție record" au prilejuit co
lectivelor miniere de la 
Loneâ, Paroșeni și Vulcan 
obținerea unor sporuri de 
producție substanțiale, vâr
furile depășirilor situîndu-se 
între 200 și 500 tone pe zi 
la I.M. Lonea, peste 800 
tone la I.M. Paroșeni și 
peste 230 tone la I.M. Uri- 
cani. Dc remarcat că la 
mina Uricani, pe lingă 
„săptămîna de producție 
record", recent încheiată, 
organizația de sindicat din 
întreprindere ă declarat 
cea cle-a doua decadă a lu-

Mica mecanizare
(Urmare din pag. 1)

tului fizic la locul de 
muncă (macaralele mici).

Nu trebuie înțeles că cei 
de la I.M, Lupeni așteaptă 
cu brațele încrucișate ca 
toate instalațiile de mică 
mecanizare să le vină de la 
alții. Dimpotrivă. In mă
sura în care își pot rezol
va singuri problemele, o 
fac. Amintim, în acest sens, 
lanțul împingător de va
tră, care funcționează la 
orizontul 400, Concepția și 
construcția aparțin unui 
colectiv format din maiș
trii Aurel Crainic, Iosif 
Materna, Arnold Pivacsek, 
și șefii de echipă Antoniu 
Duban și Vasile Borzan. 
Avantajul noii instalații : 
productivitatea muncii în 
activitatea de transport a 
crescut cu 20 la -ă, prin 
reducerea timpilor auxi
liari în manipularea vago- 
netelpr... și in t rod u cerea lor
în culbutor. '

De anul trecut, în blocul 
II al orizontului 400 func
ționează, cU bune rezulta
te o instalație de monorai 
executată de un colectiv 
din sectorul Ii, condus de 
maistrul ; Gheorghe Ștoi- 
chin. Caracteristicile sale i 
construcție ușoară, gabarit 
redus, fiabilitate ridicată. 
Monoraiul a fost conceput 
și construit în numai trei 
săptămîni.

fia atelierul mecanic, lo
cul în care activitatea de 
concepere și construcție a 
unor dispozitive de mică 
mecanizare constituia una 
din coordonatele muncii 
colectivului. dialogăm cu 
maistrul Nicolae Sîrbu. 
L-am ales ca interlocutor 
deoarece a realizat. în a- 
ceastă lună, dispozitivul hi
draulic pentru demontat cu

-în producție", stabilind ca 
obiective depășiri substan
țiale la producția fizică, 
îmbunătățirea calității căr
bunelui, Creșterea indicelui 
dc utilizare intensivă a utila
jelor și, bineînțeles, redu
cerea considerabilă a nu
mărului de zile de absen
țe și concedii de boală.

Concomitent cu acțiunile 
întreprinse în sprijinul pro
ducției un loc important 
îl ocupă manifestările po
litico-educative, care au ca 
scop mobilizarea colecti
velor de oameni ai muncii, 
ridicarea necontenită a 
gradului de conștiință 
muncitorească-, de sporire a 
responsabilității față de 
sarcinile planului. Astfel, 
la I.M. Dîljă, mîine va a- 
vea loc o interesantă dez
batere pe tema aplicării 
unor noi tehnologii de ex
ploatare a cărbunelui, fac
tor determinant al înfăp
tuirii sarcinilor ce rșvin în
treprinderii în acest an și 
cincinal. De asemenea, tot 
mîine la Fabrica de pîine 
din Petroșani, în organiza
rea comitetului de sindicat, 
va avea loc expunerea .pe 
tema: i „Semnificația Con
gresului U.G.S.R. — eve
niment de seamă în viața 
economico-socială din țara 
noastră", .

plaje hidraulice TRCH 500 
de la transportoarele TR6 

-si TR7. „De fapt n-am fost 
singurul. Treaba asta am 
făcut-o cu șeful de echipă 
Dănilă Mate", ne zice mais
trul Sîrbu.

Avantajele pe care le 
prezintă dispozitivul sînt 
de reținut : cu barosul și 
cu pana, cuplajul se sco
tea îri două zile. Și aceasta 
printr-un mare efort. Apoi, 
mai era și pericolul dete
riorării cuplajului, care 
costă în jur de 20 000 de 
lei. Cu ajutorul dispoziti
vului hidraulic operațiu
nea de scoatere a cuplaju
lui durează exact 60 de 
minute. Celor care au cro
nometrat operațiunea nici 
nu le venea să creadă. 
Plus că pe cuplajul scos 
nu s-a observat nici o 
zgîriețură. Aceasta, pe lin
gă costul insignifiant, 7000 
lei, a girat necondiționat 
intrarea dispozitivului în 
producția de serie. ■

La același capitol, al 
micii mecanizări, poate fi 
amintit și distribuitorul 
pentru greifer. „El a, fost 
conceput în perioada fe- 
bruarie-martie de lăcătușii 
lui Pavel Pobijan, ne rela
tează maistrul principal 
Vasile Racolța, șeful ate
lierului. Vechiul sistem 
de la greifer era rudimen
tar, mașina se bloca în 
timpul funcționării în sar
cină. Produsul făcut de noi 
asigură o bună funcționare 
și o fiabilitate ridicată".

La mina Lupeni mica 
mecan’țare, constituie - o 
preocupare asiduă. > In . toa
te Sectoarele vor fi intro
duse instalații de.monorai, 
In acest sens, după cum 
ă menționat directorul teh
nic, IPSRUEEM Petro
șani poate face mai mult.

Implicare 
responsabilă 

(Urmare din pag. 1)

mare productivitate. Prin 
intervenția biroului orga
nizației, care a luat o se
rie de măsuri pplitico-br- 
ganizatorice s-a obținut de
pășirea, din mers, a multor 
greutăți ivite, sectorul I a- 
vînd în momentul de față 
toate premisele îndeplinirii 
planului pe luna martie. 
Printre măsurile ce au dat 
rezultatul scontat se nu
mără cele privind îmbună
tățirea de ansamblu a stă
rii disciplinare, creșterea 
rolului . adunărilor genera
le, o ’nțai bună planificare 
â muncii și, măi ales, ur
mărirea riguroasă a modu
lui în care comuniștii orga
nizației înfăptuiesc hotă- 
rîrile adoptat, de adunarea 
generală.

Din acest punct de ve
dere, se .poate aprecia că 
în cadrul sectoarelor III și 
IV producție (secretari Ga
briel Tontea și Ioan Ste- 
lescu), înfăptuirea hotărî
rilor proprii se situează la 
un nivel calitativ superior, 
ceea ce explică și rezulta
tele bune obținute de co
lectivele acestor două sec
toare. Totuși, în cadrul 
sectorului III se simte ne
voia unei mai largi impli
cări din partea biroului 
organizației de bază în so
luționarea unor probleme 
legate de activitatea de 
producție.

„Adoptarea celor mai e- 
ficien.te măsuri privind în
tărirea vieții de organiza
ție și mai ales a ridicării 
nivelului cantitativ și cali
tativ al muncii noastre con
stituie pentru biroul orga
nizației latură esențială a 
activității", aprecia tova- , 
rășul Gh. Moga. Spus alt
fel, acest lucru înseamnă 
o temeinică cunoaștere a 
specificului activității co
muniștilor din cadrul sec
torului, o riguroasă urmă
rire a responsabilității eu 
care se acționează de către 
fiecare comunist, o însuși
re profundă a principalelor 
sarcini de producție ce tre
buie soluționate rapid și ' 
de înaltă calitate. Sînt 
preocupări definitorii . și 
pentru birourile organiza
țiilor dc bază îri care se
cretari sînt Mărioara Lun- 
gu și Gina Iloș, organiza
ții unde se acționează stă
ruitor și cu promptitudine 
pentru înfăptuirea hotărî
rilor de partid, ă sarcinilor 
economice ale colectivelor. I
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„G“, unde cîțiva gospodari 
aranjau părculețul din fa
ța blocului. Le reținem nu
mele; Ion Cojocarii, Ion 
Budrălă, Gheorghe Roma- 
nescu, Aurel Stanciu, Va
sile Vășcuță, Angela Cojo
carii și Otilia-Stark.

O notă bună pentru uni
tățile meșteșugărești ș'i lu
crătorii comerciali. Ion 
CucU, șeful unității. de 
croitorie nr. 6, și colegii de 
muncă Marfa Manea, 
Gjjeorghe Hângu ,și Eeațe- 
rina Șușu, au curățat, în 
cîtevă ore, zona verde din 
fața unității,-au săpat-o și 
au tăiat crengile uscate 
di h: sălcii. La fel a făcut și 
personalul cantinei-restau-

Invățămîntul superior minier
(Urmare din pag. I)

metodele de elaborare și 
interpretare care, odată 
asimilate, solicită și pro
duc ele însele informații și 
date.

Obiectivul fundamental 
al dezvoltării învățămîn- 
tului superior minier con
stă în integrarea tot mai 
puternică cu producția și 
cercetarea reprezentînd te
meiul sigur al pregătirii 
viitorilor specialiști în mi
nerit. Prin practici nova
toare de integrare a învă- 
țămîntului cu cercetarea, 
proiectarea și producția, 
școala superioară minieră 
a reușit să depășească gra
nițele separatoare dintre 
activitatea de cercetare și 
cea didactică, dintre in
strucție și nevoile produc
ției nemijlocite. In acest 
sens s-au stabilit strînse 
legături și relații între 
componentele si sternului 

-integrat : prestigioși . ..spe
cialiști clin sfera produc
ției,' cercetării, .proiectării 
participă la activitatea di
dactică (cursuri, semina- 
rii, conducerea lucrărilor 
de diplomă etc), iar, la 
rîndul lor, cadrele didacti
ce universitare efectuează 
stagii de perfecționare în 
producție, așigurînd asis
tență tehnică.

Element deosebit de im
portant al integrării, sta
giile de practică producti
vă ocupă o poziție deose
bită în planurile, de învă- 
țămînt avînd obiective

In lumea
(Urmare din pag. Ii

o jumătate dc zi. Cei 180 
de copii înscriși*: la grădi
niță vin dimineața la ora 
6 și, abia după amiaza, că
tre ora 18, sînt conduși a- 
casă de părinții: lor. Și 
cresc. Cresc și se formează, 
învață și. sînt educați, ar
monios, sub toate aspecte
le. Pentru că, pe lingă dez
voltarea intelectuală, aici 
copiii se dezvoltă și fizic, 
prin activități în aer liber, 
cresc viguroși.

Ceea ce nc-a surprins la 
grădinița eu orar prelun
git nr. 3 din Petroșani a 
fost întîlnirea cu o mulți
me de perechi de frați care

Șantier de
rant. „A venit tot schimbul 
liber pentru curățenie în 
jurul cantinei, ne relatea
ză Victor Alstanei, șeful 
unității. Poate doriți să-i 
notați i Ioana Despa, Maria 
Moldovan, Aurora Florea, 
Marin Burice ..și Maria 
Sașz"

După ora 11, bulevardul 
Victoriei, de la un capăt la 
altui, și strada Republicii 
sclipeau;, dc ctirățehie.- Nu 
exact : ..-ii deloc. Trotuare
le dir. fața magazinului c- 
rau măturate si stropite. 
Ultiiîi'ele grămezi de gunoi, 
strînse de elevi de.la*sco- 

proprii, realizate prin stra
tegii adecvate dc instruire 
prin care ne străduim să 
realizăm interdependența 
strînsă dintre cunoaștere 
— învățare —- muncă. Prac
tica studenților institutu
lui nostru, desfășurîndu-se 
în regim de încadrat, asi
gură multiple funcții for
mative și constituie un 
mijloc important de con
tact nemijlocit al tineretu
lui cu viața economică.

Studenții noștri de as
tăzi sînt inginerii, oamenii 
de știință, profesorii, cerce
tătorii de mîine cărora li 
se vor încredința atribuții 
de mare răspundere în 
producție, în cercetare. Iată 
de ce coloana vertebrală a 
dezvoltării și . moderniză
rii învățămîntului supe-, 
rior minier o constituie u- 
nitatea organică a învăță
mîntului cu cercetarea și 
producția, păstrînd un e- 
chîlibru continuu între 
instruirea teoretică și cea 
practică, aplicativă.;

Orientările și obiective
le stabilite la Congresul al 
XIII-lea al partidului, pro
gramele adoptate la Con- 

, greșul Științei și învăță
mântului, stimulează cer
cetarea științifică ce consti
tuie pentru cadrele didac
tice .și studenții institutului, . 
o preocupare majoră vi- 
zînd în .principal rezolva
rea problemelor impor
tante ale întreprinderilor 
miniere ale Văii Jiului. Ca
drele didactice și studenții 
institutului, în strînsă co

Copiii — viitorul țării

de basm a grădiniței
ri frecventează. Gemenele 
bana și 'Andreea: Ioan . (a 
iuror mamă lucrează la... 
maternitate I), apoi Cle
mentina .și ■ Adelina lones- 
cu, Codruța și Gabriel Ma
nea, Gabriela și Tiberiu 
Coconet, Cristian și Moni
ca Nedeleu sînt doar cîtevă 
dintre exemple. * —• - .y ;

Lâ grupa mu a asistăm 
la împărțirea păpușilor, 
în general, copiii sînt cu
minți, Ne-au dovedit-o Aii- 
cuța Laura Lăban, Codru
ța Moldovan, Laura Mun
tean u și Ani ța Banii, care 
se jucau cuminți și răs
pundeau frumos la între
bări-, i.

primăvară
Iile generale nr. 1 și 4, e- 
rau încărcate în mașini.

— Putem spune eăs a 
fost o zi îri care, intr-ade
văr, spiritul de bun gospo
dar a fost la înălțime, ne 
spune tovarășul loan Ru- 
joi,. vicepreședinte al con
siliului popular. S-a muncit 
bine și cu spor în toate 
cartierele orașului, din Co- 
roești și pînă la Sohodol. 
Am fost sprijiniți, în a- 
ceastă acțiune, de ț.minele' 
Vulcan și Paroșeni, de 
fcGCL, care au pus la dis
poziție cinci, âutoîneărcă- 
toarc, 14 mașini de trans
port, două atelaje și auțo- 

laborare cu specialiștii din 
cercctare-proiectare și pro
ducție, constituiți în comi
sii mixte rezolvă, an de 
an, o serie de probleme de 
importanță vitală pentru 
economia națională. Temele 
de cercetare științifică vi
zează introducerea în cir
cuitul ecdnomic a noi re
surse de cărbune și mine
reuri, meca izarea și auto
matizarea proceselor teh
nologice miniere, îmbu
nătățirea constructivă ă te
nor mașini și utilaje mi
niere îri vederea reducerii 
importului, reducerea con
sumului dc energie și uti
lizarea rațională a aceste
ia, perfecționarea metode
lor de preparare, introdu
cerea tehnicilor moderne 
de calcul, cibernetizarea 
și robotizarea activităților 
din subteran, șl de la su
prafață.

In i acest cincinal, în de
cursul căruia România va 
trece de la stadiul de țară 
în curs de dezvoltare la 
stadiul de țară mediu dez
voltată, se impune, așa 
cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceayșescu în cu- 
vîntarea la Congresul Ști
inței și Invățămîn țului i 
„Să facem totul pentru ri
dicarea nivelului învăță
mîntului la cerințele noii 
•revoluții teh n i co-.ș tiinț: ifi- 
ce, la cerințele societății 
multilateral dezvoltate"-.

. —- Liniște ! La ipasă mi 
se vorbește.

In ziua vizitei, la masa 
de prînz, copiii mîncâu 
cioibă a Ia mm si fnptn- 
ră de pui. Bucătăreasa șe
fă, Ana 'Gută, ne- spunea 
< i nu î ușor să cetești pen
tru 3o0 „gurițe" pe'zi (mi- 
ul m iuri, prînzul. gusta

rea de la ora 16). li dăm 
.dreptate. - ............. - ■.. -
' ■ — Liniște, dorm copiii. ;
Și, ca prin minune, 188 
câpșoare se așează pe per
nă și visează frumos. Este 
de fapt un vis devenit rea
litate. Ceea ce n-au vi it 
bunicii lor : condiții mi
nunate pentru creșterea și 
educarea copiilor, : 

stropitoarea. Pentru o bu
nă mobilizare ‘ a cetățeni
lor, în această zi au fost 
prezenți, în mijlocul oa
menilor, deputății, între
gul aparat al Consiliului 
popular. Cu ce ne putem 
niîndri în urma acțiunii de 
duminică ? Orașul a îm
brăcat o haină de primă
vară, arată primenit. In 
cartierul. Brazi, au fost 
plantați 800 dc pini, iar 
nu peste mult timp, .pe zo
nele verzi, proaspăt săpa
te, vor fi plantate flori 
multicolore.*. Toate acestea 
pentru a imprima orașului 
un a'-pect care să placă nu 
miii'i.i locuitorilor săi, dar 
și celor care vin să-1 vizi
teze.

, MUNCA patriotica, 
. Zilele trecute, tinerii or
ganizației U.T.C. nr. 4, din 
cadrul Complexului CFR 
Petroșani au descărcat, din 
vagoane, 20 de tone de ni
sip. S-au evidențiat Maria 
.Tănase, Pavel Rus, Vasile 
Cicoiu și Ștefan Ciucu. 
(Isidor MARIAN, coresp.)

' ÎMPĂDURIRI. Astăzi 
s-a declanșat campania de

împăduriri, pe rază Oco- 
■" Iplui silvic Petroșani. Lu

crările ău început în zona 
minei Vulcan, unde vor fi 
plantate cu salcîm, pin, 
înăces și cetină, 14 hectare. 
De subliniat faptul că su
prafața respectivă este o- 
cupată, în prezent, cu hal
de de steril. In felul aces- 

• tâ,' ea va fi redată circui
tului ^economic.. (S.B.j

EXCURSJE. Un traseu 
interesant (Kiev — Pya
tigorsk — Orjodikidze —* 
Tbilisi — Erevan — Mos-

stratul de zăpadă din Pa-
' * ■' ÎL'52\

ama-
lune-

cova), este lixat pentru ex
cursia în U.R.S.S, organi- ring, el este de... plus 
zată de Filiala Petroșani de. centimetri. Aviz 
a O.IT Deva. Excursia va torilor de sporturi... 
avea Ioc' între 23 mal — 8 coase. (S.B.) 
iunie. Și încă un amănunt: , 
plecarea se va face cu tre
nul, iar întoarcerea cu a- 
vionul. (G.C.)

METEOROLOGICA. Ter- . sețarea zonelor verzi 
mometrele stației 
din 1 
trat, luni dimineața, 
ora 7, cea mai scăzută t<’m 
peratură din țară, minus din această veritabilă 
șapte grade. Cît despre brieă de frumos, (S.B.)

de A 
■ie- I 
<ea I 
tne ■

CONCURS. In data 
20 martie, la Școala gene 
rală nr. 5 Lupeni va avea 
loc un concurs gen „Cine 
știe, cîștigă", cu tema „Rea
lizări în anii socialismului".

CINEMATECA. Iii pro- aceasta man if estarți'vor
gramul din această Săptă- participa <0. de pio.nit.ri, 
mină al cinematecii sînt in- (S.B.) -

Rubrică realizată de 
C.T. DIACONII

CENACLU, Mîine, înce- 
>2 pînd cu ora 17,30, va avea 

loc, la redacția ziarului, 
întâlnirea creatorilor lite
rari, membri ai cenaclu
rilor din municipiu. (Al. H.)

■ . ' FLORI. Sera de flori a
• IGCL Petroșani se află, il

eum, în toiul •pregătirii ră
sadurilor pentru înfrumu- 
aciaica din

meteo municipiu. Peste un milion ciuse, lumeie
,7. "/■ \ 7^-“a r!. — ——-

la begonii pînă la trandafiri 18 martie și „Gustul mie-
rii“ (englez), joi,* 20 mar

fa- tie. Spectacolele vor începe 
la ora 18, (S.B.)

„Vrăjitoarele.
Petroșani au înregis- de flori, de la petunii și din Salerq." (francez), marți,

și lobelii, vor fi „livrate"

I flwiul
I
I
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De la „tablă", pe tabelă...
O reușită sărbătoare a schiului

JIUL — UT A 2—0 (0—0). 
Cu Vaăcea în formație, Jiul 
și-a propus o altă formulă 
de joc, în care tripleta o- 
fensivă își sporește consi
derabil potențialul și aria 
de manevră. In primul sau 
meci oficial sub culorile 
minerilor din Vale, .pene
trantul înaintaș n-a făcut 
parada tuturor calităților 
sale, dar a demonstrat, pe 
lîngă apetitul de gol, știin
ța jocului fără balon, care 
îl recomandă uner duble 
vigilențe. Jiul s-a detașat 
în repriza secundă, în com
pania textiliștilor arădeni, 
fiindcă a reușit să-și păcă
lească adversarii prin două 
soluții strategice de mare 
rafinament. Mai întîi, cînd 
fundașii marginali, în spe
cial Petre Grigore, au de
venit extreme în faza de 
atac, evantaiul primei li
nii s-a deschis sensibil, a- 
poi, cînd Vancea a „diri
jat" cuplul central defen
siv advers spre dreapta. A- 
cește restructurări dictate 
ale raportului de forțe aii 
permis mijlocașilor local
nici să combine mai efi
cient, să servească baloane 
utile în adîncime sau la 
întilnire, diagonalele pe 
direcția inversă de atac au 
debusolat apărarea adver
să, ' talentatul și . precisul 
Lovas fiind silit Să se de-, 
clare învins.

Concret, Mulțeseu.a șutat 
în zid patru lovituri libere 
(min. 20, 22, 43, 44), ne
șansă a avut și Vancea (20, 
29), Lovas și-a etalat clasa, Sever NOIAN

o singură dată,' învins de 
„capul" lui Mulțescu (23) 
a fost salvat de Bubeja. 
După pauză însă „seria" P. 
Grigore a avut un epilog 
trist pentru oaspeți, în min. 
49 — contrat cu o „talpă", 
fundașul sting a obținut o 
lovitură liberă, executată 
de Mulțescu la Găman; urî 
șut sec în stingă lui Lovas 
și ,1—0. Replica oaspeților, 
să amintim că doar rapor
tul faulturilor (uneori foar
te dure) le-a fost superior, 
a fost modestă, de la am
biția egalului în prima re
priză, cînd au contat prin 
ocaziile lu> Cura (10) . și 
Țîrlea (35) ștacheta ambi
ției a coborît spre final, 
la limitarea scorului. Am 
asistat, în consecință, la 
mai multe ocazii ale Jiu
lui, la faze fierbinți în ca
reul lui Lovas, la o gre
șeală a lui Bîtea (58). din 
fericire pentru el balonul 
a ajuns în aut de poartă, 
la multe ratări — Vancea 
(65). Lăsconi (80), Mulțescu 
(82) etc, dar scorul a fost 
stabilit încă din min. 62, 
cînd cursa lui iSăsconi, mai 
laborios ca extrem stînga, 
n-a putut fi curmată de 
Lucaci, Bîtea și, în ultimă 
instanță, de Lovas : 2—0.

Victoria Jiului s-a contu
rat așadar după pauză, s-a 
asigurat nu doar prin su
focarea adversarului, ci în 
obținerea ei „unsprezecele" 
din Vale a apelat la baga
jul tehnieo-tactic, îmbogă

țit în retur, sporul combi
națiilor surpriză, dar și 
stereotipiilor tactice reflec- 
tînd rafinament și varieta
te, deci un adevărat salt 
calitativ. In formă deose
bită ni s-au părut Lăsconi, 
P. Grigore, Mulțescu, Gă
man și, parțial, Stana. A- 
părarea Jiului, deși solici
tată arareori, prezintă însă 
inexplicabile carențe mai 
ales în perimetrul central, 
soluția fortuită Merlă — 
Szekely neavînd sorți de 
izbîndă, după părerea 
noastră, mai ales în depla
sare. In același timp, Sze
kely se simte mai în lar
gul lui spre careul advers 
decît în cel propriu.

Virtuțile învingătoarei, 
repetăm, evidente după 
pauză, relevă creșterea po
tențialului ei ofensiv, dar, 
atenție, urmăritoarele sînt 
încă în plasa liderului. E- 
tapa a doua a returului are 
darul să clarifice, 'vîrful 
piramidei seriei a III-a în
fruntă „nisipurile mișcă
toare" din Banat. Cine ob
ține puncte în deplasare 
continuă cursa, în cazul 
liderului se detașează !

JIUL : Homan — V. Popa 
(Florescu),* Merlă, Szekely, 
P. Grigore — Stana, Mul
țescu, Găman — Băluță, 
Vancea, Lăsconi.

Straja, masivul monu
mental și mereu seducător 
loc de suflet al schiului și 
al schiorilor, a găzduit prin 
cea de-a XV-a ediție a Cu
pei veteranilor una din 
cele mai reușite ediții ale 
acestui tradițional festival 
al zăpezii și sărbătoare a 
celor care, cu tenacitate și 
dragoste neslăbită față de 
munte și mai ales față de 
semeni, s-au dăruit, dece
nii de-a. rîndul, promovă
rii și afirmării schiului.

Straja — cabana și pîr- 
tia ;— i-a așteptat pe ve
terani împodobită ca de 
sărbătoare. De la sosire și 
pînă la plecar?, de la tra
diționala urare „Bine ați 
venit, dragi veterani, la 
Straja !“, rostită de gazde 
și scrisă pe eșarfele legate 
de brazi și pe frontispiciul 
cabanei, și pînă la festivi
tatea de premiere, de la 
confruntările cu pîrtia du
ră și pînă la- proiecțiile de 
diapozitive despre frumu
sețile muntelui.

A fost o ediție reușită 
pentru că au pus suflet și 
iscusință în pregătirea ei 
gazdele — organele locale, 
inclusiv cele sportive, din 
Lupeni. Să argumentăm 
cu ceea ce era mai impor
tant : deși înghețul a trans
format în multe locuri și 
așa pretențioasa pîrtie sla
lom într-un... patinoar în
clinat, prin grija gazdelor, 
pîrtia a fost amenajată, 
îuvelată din timp, oferind 
celor 100 de concurenți 
condiții bune de întrecere, 
Desigur, plăcile de gheață 
dintre porți au prezentat 
multe dificultăți, punînd 
la încercare capacitatea 
de efort a concurenților 
dar— deși cu multe căză
turi spectaculoase — con- 
eurenții au făcut față cu 
dîrzenie dificultăților, au 
fost la înălțime; competiția 
a fost viu disputată, prin 
viteze mari, diferențele de 
timp realizate fiind mini
me, iar virtuozitatea cori- 

eurenților a fost răsplătită 
cu generozitate de asisten
ța... mai numeroasă ca pri
cind. Prietenii, soțiile, schio
rilor. foarte multi copii 
n-au părăsit, .„amfiteatrul 
dintre brazi" ore in șir. 
Pentru că după proba de 
fond a urmat o lungă pau
ză pînă la proba de schi 
alpin, organizatorii sperînd 
că soarele deosebit de dar
nic .își va lăsa urmele pe 
pîrtia înghețată. Dar . soa

rele a fost cu dinți, iar 
vîntul rece a făcut ca pîrtia 
să rămînă tot înghețată. In 
tot acest timp, galeria entu
ziastă a fost la înălțime, 
răsplătind cu aclamații pe 
concurenți. Aceeași atmos
feră entuziastă și în conti
nuare, aclamațiile fiind răs
plata cuvenită hazului 
stîrnit de Zoltan Ușurelu, 
metamorfozat în... momîr- 
lancă venită cu... laptele 
pe pîrtie, .precum și de 
demonstrațiile lui Dumitru 
Bîrlida, Carol Lauran și 
loan Sîn, costumați și ei... 
de epocă. A urrbat apoi, în 
premieră la Lupeni, con
cursul de jocuri pe zăpadă 
„Ștafeta veteranilor". între 
echipajele din Lupeni, Vul
can, Petroșani și. Deva, 
.precum și concursul pe 
doage, tot în premieră, or
ganizat de veteranii din
Reșița. . ....

După frumoasa zi înso
rită. petrecută ț>e mirifica 
„scenă deschisă dintre 

brazi" — pîrtia-slaTom , — 
manifestările de entuziasm 
și bucurie, au continuat în 
cabană. A fost bucuria 
revederii după an an cu 
veteranii... veteranilor î 
Ilie Munteanu din Pre
deal, fost instructor al 
multor generații de schiori 
din Valea Jijllui, Gheorghe 
Tampa din Petroșani, fost 
monitor și campion națio
nal, care a dus faima schiu
lui din Vale și la concursuri 
internaționale, cu Nelu 
Colda din București, cu 
Vasile Pop, Adalbert Kato, 
Arpad Heghediis, Ioșif Ra- 
colța, Ioan Munteanu, Io
sif Tellman, Simion C16- 
flica, din Vale, cu vetera
nii din Reșița în frlinte 
cu inimosul Ladislau Orz, 
cu cei din Deva și Hune
doara și chiar din alte o- 
rașe. Au urmat proiecțiile 
de diapozitive realizate de 
Francisc Nemeth și Vasile’ 
Pollak, festivitatea de pre
miere, cînd meritele vete
ranilor, virtuozitatea con
curenților, au fost răsplă
tite cu frumoase trofee și 
diplome. Cu sinceră căldu
ră și dragoste au fost feli
citați veteranii, inclusiv 
nea Tpmiță Hațeganu, din 
Petroșani care, în 15 mar- 
tie. a împlinit frumoasa 
vîrstă de 71 de ani. Cu sin
ceră și exuberantă bucurie j 
au trăit orele, zilele reîn- 
tîlnirii tradiționale, toți 
participanții — omagiu ge
neros adus virtuozității 
sportive, schiului, priete
niei și iubirii între oameni.

Pentru că la reușita edi
ției au concurat și zăpada 
și soarele, sportivitatea și 
buna organizare, dar mai 
ales acel sentiment al ti
nereții fără bătrînețe care 
i-a legat dintotdeauna pe 
veteranii schiori — dra
gostea față de semeni.

Ioan DUBEK

Clasamentul Cupei veteranilor
EDIȚIA A XV-A, 1986

Spectacolul fotbalistic a fost prezent în partida inaugurală a returului, 
dintre Jiul și CSUT Arad. In imagine, o fază în care portarul oaspeților reține 
șutul lui Găman (din nou prezent pe tot terenul .'). Foto : Alexandru TĂTAR •

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATE TEHNICE : Jiul Petroșani — UTA 

2—0, Gloria Bistrița — Unirea Alba lulia 4—1, FC 
Maramureș —- Aurul Brad 2—0, Mureșul Deva — 
CIL Sighet 5—0, Armătura Zalău — Metalul Bocșa 
2—0, Minerul Cavnic — CFR Timișoara 3—0, Olim
pia Satu Mare — Minerul Lupeni 3—0, CSM Reșița 
— înfrățirea Oradea 1—1, Strungul Arad — Meca
nica Orăștie 0—t); ,

CLASAMENT
. 1. Jiul Petroșani 18 13 2 3 32—11 28

2. Gloria Bistrița 18 11 8 4 44—13 25
3. F.C. Maramureș 18 io 5 3 29—10 25
4. Olimpia Satu Mare 18 9 3 6 36—24 21
5. Minerul Cavnic 18 9 1 8 28—25 19
6. CSM Reșița 18 7 4 7 21—18 18
7. UT Arad 18 ' 9 0 9 24—-24 18
8. Mureșul Deva 18 9 0 9 22—26 18
9. CIL Sighet 18 8 2 . 8 20—28 18

10. Metalul Bocșa 18 7 3 8 23—36 17
11. Strungul Arați 18 6 4 8 25-25- 16
12. Mecanica Orăștie 18 6 4 8 27—30 16
13. Aurul Brad 18 7 2 9 16—21 16
14. CFR Timișoara 18 ' 6 3 9 17—20 15
15. Armătura Zalău 18 6 3 9 15—28 15
16. Unirea A.I. 18 7 0 11 24J 37 14
17. înfrățirea Oradea 18 4 5 9 12—20 13
18. Minerul Lupeni is 5 2 11 13-32 12

, ETAPA a XlX-a .(23 martie) : Aurul -Brad' =
Mineiul CnuK, Unirea vlba Julia — Strungul Arad, 
înfrățirea'Oradea —•'Mureșul Deva,’ Metalul Boclșa 
— FC Maramureș, Minerul Lupeni — CSM'Reșița, 
UT Arad — Gloria Bistrița, Mecanica Orăștie O- 
limpia Șalu Mare, CFR Timișoara — Jiul, CIL Si
ghet, — Armătura ZirlăU.

Campionatul județean
de fotbal

Victorie meritată
PARINGUL LONEA — 

RAPID SIMBRIA TRIAJ 
2—0 (0—0). In primul meci 
al returului localnicii și-au 
adjudecat o victorie meri
tată, în fața unui adversar

■ tenace, care a luptat I cu.
iîrdcare pentru un rezultat 
pozitiv. Partida a debutat 
cu atacuri în valuri ale ju
cătorilor gazdă, prima ma
re ocazie se petrece în min. 
15, cînd Mii’cea Mareș, la 
căpătui unei acțiuni per
sonale centrează în careu 
spre Nacreală, care iro
sește, dinte-o poziție exce
lentă,- deschiderea scoru- 

' lui. Mai consemnăm două 
: ocazii» de" gol' ale' localnici

lor, dar Preda greșește 
ținta. După pauză ■repre- 

' zentativa . minerilor din
Lunea iese mai decis la 
atac, după 15 minute, Ena-

■ che, viind sa trimită min
gea . portarului, greșește și 
înscrie în propria poartă, 
1—0. Golul înaripează găz-

■ dele, în min 88 noul . in-
...trodus Bădău... peceLluind

scorul : 2—0.
La juniori - 3-0.

Vasile BELDIE

SCHI FOND
FEMEI, caț. 51—55 ani, I Rozalia Drot- 

zinger (Lupeni); cat. 46—50. I Terezia 
Kato (Lupeni), II Rodica Flăidăr (Vulcan).

BĂRBAȚI, cat. 61—65 an;, I Andrei 
Anger (Petroșani); cat. 56—60 I George 
Lupaș (Lupeni), II Rusalin Modor, III 
Ernest Burian (ambii din Reșița); . cat. 
51—55 ani I Andrei Drbtzinger (Lupeni), 
II Simion Plev (Reșița); cat. 46—50 I Pe
tru Ambruș (Lupeni)-, II Adalbert Kra- 
kovski (Reșița); cat. 41—45 I Aron Peter,
II Iosif Peter (ambii din Lupeni), III Du
mitru Bîrlida (Petroșani); cat. 35—40 I 
loan Tețcău (Reșița), II Zoltan Ușurelu,
III Ladislau Mate (ambii din Lupeni).

SCHI ALPIN
FEMEI, cat. 51—55 ani, 1 Rozalia Ko

vacs (Vulcan); cat. 46—50 I Terezia Kato 
(Lupeni); cat. 41 --45 I Lidia Chelaru, II

Maria Acs (ambele din Petroșani); cat 
35—40 ani I Lidia Kelț (Vulcan).
BĂRBAȚI, categoria peste 65 anî, I 

loan Munteanu, II Iosif Tellmăn (ambii 
din Lupeni), III Grigore Kdvacs (Vulcan), J 
IV Vasile Pop (Petrbșani); cat. 61—65 
Ladislau Biro (Tg. Mureș), II Ladislau Ora j 
(Reșița), III loan Oprișa (Deva); cat. 56—• • 
60 I Adalbert Kato, II Iosif Racolța (am- i 
bii din Lupeni), III loan Petrău (Vulcan); 
cat. 51—55 I Pavel Kovacs (Vulcan), II 
Ioan Moraru (Lupeni), III Iosif Zlăgneanu 
(Aninoasa); cat. 46—50 I Alexandru Acs 
(Petroșani), II Ioan On, III Mircea Suba 
(ambii din Lupeni); cat. 41-—45 I Dumitru 
Bîrlida. II Carol Lauran (ambii din Pe
troșani), III Gheorghe Marchiș (Lupeni) ; 
cat. 35—40 I Ioan Marinescu, II Iosif 
Schicht (ambii din Lupeni), III Marius 
Ungureanu (Deva). .

Un punct <le atracție : jocurile zăpezii au dovedit că și veteranii sînt plini 
de inițiativă și entuziasm, de har și fantezie. Foto : O. PĂRAIĂNU j
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Din tarile
la Celiabinsk a fost pro

dus primul lot al unui nou 
tip de tractoare de 820 CP 
destinate exploatării în' Si
beria și în nordul extrem, 
relatează agenția TASS.

Cu ajutorul unui buldo
zer, un asemenea tractor 
poate disl<x:a eu Ușurință 
straturi -de pământ sau ro
că ătft de înghețate, îneît 
pot rivaliza ca tărie cu be-

' torni®,':
Cabina tractorului 

izolată termic și are
l sigtem special de încălzire, 
I Iar subansambluriie mașinii 

au o fiabilitate sporită.

socialiste Rezultatele alegerilor

☆

Berlinul nu este numai 
centrul politie și adminis
trativ al R.D. Germane, ci

și cel mai mare centru in
dustrial al țării. Aici — 
precizează agenția ADN —, 
își desfășoară activitatea 
circa 170 unități de pro
ducție, profilate în Special 
pe ramurile electronicii, 
electrotehnicii, electrome
canicii, aparatelor de mă
sură și control, industriei 
chimice. Această concen
trare presupune o atenție 
deosebită, în direcția asi
gurării protejării mediului 
înconjurător. In consecin
ță, municipalitatea, cil con
cursul substanțial al între
prinderilor și al locuitori
lor orașului, se preocupă 
continuu de amenajarea u- 
nor parcuri, .spații verzi, 
concomitent cu adoptarea 
unor soluții tehnice pentru 
evitarea poluării.

Convorbiri est-vest germane
— transmite agenția ADN. 
Cele două părți au expri-

BERLIN 17 (Agerpres).
Cu prilejul inaugurării e- ...
dițieî de primăvară din a- mat dorința dezvoltării, în 

' continuare, a relațiilor co
merciale și economice, în 
avantajul reciproc. Au fost 
abordate, totodată, mij
loacele de salvgardare a 
păcii, care trebuie să pre
valeze în raport cu toate 
celelalte probleme.

cest an a Tîrgului interna
țional de la Leipzig, Erîch 
Ilonecker, secretar generai 
al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane, a avut 
o convorbire cu Eberhard 
Diepgen, primarul general 
al Berlinului Occidental

încheierea reuniunii
ANKARA 17 (Agerpres). 

La Istambul s-au încheiat 
lucrările reuniunii minis
teriale a Organizației Con
ferinței Islamice (OCI). 
Participanții au examinat, 
cu prioritate, probleme re
feritoare la creșterea co
operării, în diferite domenii 
între statele membre ale 
OCI ca o modalitate de 
a reduce, după cum s-a 
arătat în cadrul dezbateri
lor, dependență lor eco
nomică față de țările ia-.

i ministeriale a OCI
dustrializate occidentale, 
adopți nd o serie de reco
mandări în acest sens.

In cuvîntul de închidere 
a lucrărilor, președintele 
țării gazdă, Kenan Evren, 
a subliniat că dezvoltarea 
raporturilor de colaborare, 
pe baze reciproc avantajoa
se între țările ce fac parte 
dn această organizație va 
contribui la accelerarea 
progresului economic și so
cial al fiecăreia dintre ele.

legislative
PARIS 17 (Agerpreș). Re

zultatele alegerilor legisla
tive desfășurate duminică 
în Franța indică faptul că 
Adunarea pentru Republi
că (Partidul neogaullișt) și 
Uniunea pentru Democra
ția Franceză, precuift și 
alte partide de centru 
dreapta vor dispune îm
preună de 291 de locuri în 
parlament —- cu două mai 
mult decît majoritatea ne
cesară, transmite agenția 
France Presse.

Partidul Socialist Fran
cez, în prezent partid de 
guvernământ, a obținut 199 
mandate în Adunarea Na
țională, dovedindu-se în 
continuare principala for
mațiune politică a țării.

Partidul Comunist Fran-

din Franța
țional a obținut 33 de 
curi. Extrema dreaptă 
deține 1 mandat.

Au fost atribuite 575 
totalul de 577 de locuri 
Adunării Naționale,

lo-
va

nrra'.'.T-iHfn
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
SPECIALA „LOTO* 

DIN 16 MARTIE 1986
Fază I ;
Extragerea I > 69 81 40 ■ 

42 46 37 35 78 6 s
Extragerea a II-a i 21

mă- 18 38 1 36 34 79 30 10 j
Faza a II-a t
Extragerea a IlI-a j 

,• 51 48 85 43 50 67 70 j
Extragerea a IV-a î 

cmSroi , 69 62 5 31 40 ” â

FILME

din 
afe

Adunării Naționale, cele
lalte 2 revenind unor teri
torii de peste mări. Rezul
tatul votului pentru aces
tea din urmă va fi cunos
cut la 23 martie.

☆
PARIS 17 (Agerpres). In 

Urma alegerilor parlamen
tare din Franța, relatează 
agențiile internaționale de 
presă, la eșalonul superior 
al puterii s-a creat o si
tuație fără precedent în în
treaga istorie a celei de-a 
V-a Republici: Președin
tele socialist, Francois Mit
terrand, care, potrivit con- 

cez a obținut 35 de manda- ștituției, își exercită func-
' ția mea doi am, va avea 

de-a face în parlament CU 
o majoritate de dreapta 
ostilă, precum și cu un po
sibil guvern al partidelor 
de dreapta.

te, Mișcarea Radicalilor de 
Stînga — 7, iar alte forma
țiuni de stînga — 9.

La prima sa participare 
la un scrutin. Frontul Na-

Condamnarea măsurilor represive 
ale regimului

NAȚIUNILE UNITE 17 
(Agerpres). Joseph Garba, 
președintele Comitetului 
special al O.N.U. împotri
va apartheidului, a con
damne t, intr-o declarație

de la Pretoria
la domiciliu pentru o pe
rioadă de cinci ani.

Asemenea acțiuni ale au
torităților sud-africane de
monstrează cu claritate cît 

___________  _ ___ _ . de departe de realitate. sfet 
dată publicității la sediul declarațiile lor privind do-

..............  ‘’ rința de a negocia cu re
prezentanți al populației 
de culoare, precum și de 
a se angaja pe calea elimi
nării politicii de apartheid 
și discriminare' rasială, a 
menționat el.

din New York al Națiuni
lor Unite, noile măsuri re
presive adoptate de regimul 
minoritar de la Pretoria 
împotriva unor lideri ai 
populației de culoare, ma
joritare în țară, Mkuselî 
Jăcfe și Henry Fazzie, că
rora li s-a impus arestul

ORGANELE puterii din 
două dintre marile cartiere 
ale orașului Tokio au pro
clamat zonele respective te
ritorii ale păcii. Mai bine 
de jumătate dintre distric
tele municipale din Tokio 
au fost declarate pînă 
prezent zone ale păcii, 
bere de arme nucleare, re
latează agenția TASS. Pe 
întreaga Japonie numărul 
localităților proclamate 
zone fără arme nucleare 
este de peste 900, în ele 
locuind mai mult de 50 la 
sută din populația țării.

SECTORUL construcți- 
ilor navale din Suedia este 
afectat de o criză puterni
că și de lungă durată, re
levă presa acestei țări, ei- 
tată de agenția TASS. Vo
lumul producției șantiere
lor navale s-a redus de la 
2,6 milioane tone, în anul 
1975, la 260 000 tone în a- 
nui 1984. In perioada res
pectivă, în cadrul șantiere-
■■***•■■■ ■■■•■■■■■■■■•■aaaaaaa ■«■■■■« ■■■««■■!■■■■■«■■«> aaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaBBaaaaaaaaB

în 
li-

lor navale suedeze au fost 
desființate 23000 de locuri 
de muncă, ceea oe a făcut 
ca, în prezent, fiecare al 
treilea lucrător din construc
țiile navale suedeze să fie 
șomer.

REPUBLICA MALI are 
în prezent o populație de 
8 090 0(H) de locuitori, rela
tează agenția TASS, rele- 
vînd, totodată, că aceasta 
a crescut în ultimii zece 
ani cu aproape 2 milioane 
de oameni.

POTRIVIT datelor oii- 
ciale publicate la Londra 
și reluate de agenția TASS, 
numărul șomerilor a cres
cut în Marea Britanic, în 
luna februarie, cu aproape 
5000, ajungînd Ia 3 210 000 
de persoane.

LA PHILADELPHIA s-a 
încheiat Conferința anuală 
a organizației americane 
„Medicii pentru răspunde
rea socială*. Reuniunea a 
adoptat hotărîri în vederea 
mobilizării opiniei publice 
americane Ia lupta pentru 
încetarea cursei înarmări
lor, pentru dezarmare, re
latează agenția TASS.

DUPĂ CUM a anunțat 
Ministerul Finanțelor al 
S.U.A^ în luna ianuarie 
1986 volumul comenzilor. 
industriale pentru nevoi 
militare a crescut în S.U.A. 
eu 3,2 miliarde dolari (45 
l?. sută) în comparație cu 
luna decembrie 1985, ajun
gând la suma de 10,3 mi
liarde dolari. In perioada 
de referință volumul co
menzilor industriale civile 
s-a redus cu 1,2 la sută, 
notează agenția TASS.

Agendă 
energetică

BEIJING (Agerpres). La 
Shanghai, cel mai mare 
centru Industrial al R.P. 
Chineze,, se desfășoară o 
amplă mișcare de economi
sire a energiei. In ultimii 
cinci ani, indică oficiul de 
statistică al orașului, a- 
ecastă mișcare a permis c- 
conomisirea a 3 380 000 tone 
de cărbune standard, can
titate echivalentă eu 
ducțîa anuală a unei 
mine de cărbune.

pro- 
mari

☆
TOKIO (Agerpres).

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Clinele electro
nic; Unirea : Secretul A- 
pollonlei; Parîngul ; Pa
loș contra paloș. 

■ PETRII,A: Lupii 
rilor.

LONEA: Așa bunic, așa 
nepot.

VULCAN — Luceafărul; 
Cu cerul sub picioare.

lupeni — ca
Burlacul căsătorit.

URICANI: Semion 
nev.

Dej-

20,00 Telejurnal.
29,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Teatru TV. Unii 

l-ar numi destin
de Titus Popovici.

21,50 Telejurnal

Faza • IlI-a i
Extragerea

83 46 20 78 6
Extragerea

64 14 7 65 84
Extragerea

81 §3 26 28 2 
Fond total

2 595 865 lei.

32

21

a V-a i
27 17 86 535 
a VT-a « 59 
18 54 24 521 
a VÎI-a < 67 
3T 13 72 «0. 
de clștigurii

Stația de utilaj, construcții 
transport Petroșani

strada MHiai Eminescu nr. 22
- 1NCADREAZA '

direct sau prin transfer

MEMENTO

următoarele categorii de personal:
* conducători auto, categorii de conducere 

. C-E, pentru secțiile Lupeni ?i Cîmpv lui 
Neag.

Condițiile de încadrare ?i retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea 12/1971 ji Legea
57/1974.

Personalul încadrat beneficiază de gra
tuitate la încălzire termică și Chirie pentru lo
cuințe.

Relații suplimentare la sediul unității si 
telefon 44594, 44781.

strada Crividia nr. 52
INCADREAZA

direct sau prin transfer

b

Pase în fața agravării 
problemei drogurilor, oE- 
eialîtățlle americane ar 
putea fi tentate să ia mă- , 
suri radicale, cui» ar fi 
testele de depistare la 3o- 
cuț de muncă. Spre a frîna 
un trafic de stupefiante 
cane se ridică la circa 116 
miliarde de dolari pe an 
și o creștere a consumului, 
îndeosebi de cocaină, o
comisie prezidențială a
recomandat înăsprirea lup
tei împotriva răspândirii 
stupefiantelor și a cerut ca 
toți angajații sectorului 
public și ai societăților ca
re lucrează pentru' stat să 
fie supuși unor teste de 
depistare a drogurilor.

Potrivit unor
oficiale, între 8 
milioane de americani 
fi consumatori mai

estimări 
și 20 de 

ar 
mult

(AGENȚIA
FRANCE PRESSE)

sau mai puțin obîșnuiți de 
cocaină (cinci milioane ar 
fi numărul dependenților 
de acest drog), în timp 

_■ alte 29 de milioane ar
ma marijuana. 5000 •

ta mereu altele — ar în
cerca cocaina în fiecare 
zi, mai ales în licee. In a- 
ceste instituții de învăță
mânt, 17,3 la sută dintre 

= elevi au încercat cel puțin 
o dată în viața lor drogul, 
iar 54,2 la sută — mari
juana

In fața acestei „serioase 
amenințări pentru securi
tatea națională", comisia 
prezidențială a cerut for
țelor armate să-și dea con
cursul spre a se încerca 
stăvilirea „invaziei aerie
ne, pe mare și terestre a 
acestei țări de către trafî- 
c'-mții de droguri".

ce 
fa
de

persoane — de data aeeas- (Agerpres)

TOKIO (Agerpres). Po
trivit unui studiu dat pu
blicității la Tokio, în anul 
2000 energia electrică tăg- 
nizată de centralele atomi
ce va ajunge la nivel mon
dial ia aproximativ 600 mi-, 
iioane KW, transmite a- 
gentia Associated Press. La 
finele anului trecut, erau 
în funcțiune 351 de reac
toare atomice, care furni
zau 253 milioane kW. In 
prezent se află în construc
ție 176 de centrale atomice, 
iar alte 130 sint în stadiu 
de proiect

☆
ULAN BATOR (Ager- 

prss) In apropierea capita- ; 
iei R.P. Mongole, Ulaiț 0a- - 
tor, se construiește prima \ 
casă care va fi încălzită cu i 
ajutorul unei instalații so- . 
lace. Asemenea .sisteme de 
încălzire aii fost testate în j 
deșertul Gobi, unde o . se- , 
rie de unități economice u- 
tilizează deja, cu bune re
zultate, energia soarelui.

Dispunând de un climat 
în care zilele însorite sînt . 
în medie de 300 pe an, 
dezvoltarea .acestei surse, e- , 
nergetiee are frumoase 
perspective în Mongolia.

- șef formație PSI (pompieri)
Cei interesați se pot adresa biroului OPIR 

al întreprinderii.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974, republicată.

Mica publicitate
bibliotecă (.periodice) pe nu
mele Ghica Cristian, .eli
berată de Institutul de 
Mine petroșani. O declar 
nulă. (6152)

PIERDUT autorizație de 
macaragiu nr. 60375/43 din 
19 octombrie 1978 pe nu
mele Găldean Angelica, e- 
liberată de ISCIR Sibiu. O 
declar nulă. (6151)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și autorizație de 
metrolog ,pe numele Ștefă- 
nesc Luca Eugen, eliberate 
de IPSRUEEM și ISCIL 
Deva. Le declar nule. (6150)

VINO urgent, casă cil 
grădină, ocupabilă imediat, 
Petroșani, Oltului 7. Tele
fon 41385. (6148)

VINP Dacia 1100, stare 
bună, preț convenabil. In
formații, stadionul „Jiul*. 
(6149)

VI ND Dacia 1300, pri
mele serii, preț convenabil. 
Furdui loan, Uricani, Bi- 
lugu nr. 6. (6153)

SCHIMB apartament trei 
camere. Aeroport, cu 2 ca
mere, telefon 44510, după 
ora 16. (6131)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚ DE FAMILIE

Surorile, fratele, cumnații și nepoții mulțumesc 
tuturor celor care au fost alături de noi în momen
tele de grea încercare pricinuite de pierderea celei 
care a fost

PROTZNER ELENA (TUNI) (6154)
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