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SOLUȚIILE ADOPTATE LA I.M. LIVEZENI 
pentru introducerea complexelor, sînt cele mai bune ?

SECTORUL V AL I.M.

ANINOASA

MULT TIMP IN RESTANȚA

Astăzi prezentăm concluziile 
prof. univ. dr. ing. Andrei Magyari

A-

Impresia cu care am Ieșit din mină:

Pregătirile au fost 
făcute în pripă - 

dacă s-au făcut totuși 
pregătiri

In cadrul dezbaterii organizate de ziarul nos
tru, am solicitat sprijinul tovarășului rector al 
Institutului de mine din Petroșani, prof. univ. 
dr. ing. Ilie Constantinescu, care a avut ama
bilitatea de a desemna un specialist din cadrul 
catedrei de mașini miniere — pe tovarășul pro
fesor dr. ing. Andrei Magyari, să ne însoțească 
în subteranul minei Livezeni, pe traseul pe care 
se introduce complexul de tăiere și susținere 
mecanizată.

Este de necrezut, dar 
realitatea nu poate fi con
testată, ca la o mină nouă, 
care era încă în deschidere, 
cînd nu numai că se vorbea 
de mecanizarea lucrărilor din 
subteran, dar în Valea Jiu
lui se introducea chiar pri- 
rr'Ul complex mecanizat, să

existe condiții atît de puțin 
propice introducerii utilaje
lor moderne, de mare pro
ductivitate, cum sînt comple
xele de taiere și susținere 
mecanizată. Mă refer atît 
la puțul nr. 1, cît și la sec
țiunile galeriilor principale,

secțiuni reduse față de gaba
ritul acestor utilaje.

Dar tocmai aceste condiții, 
care sînt cunoscute, trebuiau 
să determine conducerea în
treprinderii, specialiștii minei 
să pregătească temeinic, din 
timp, introducerea complexu
lui. Aceste pregătiri însă se 
pare că au fost făcute în pri
pă, dacă au fost făcute to
tuși pregătiri, pentru că im
presia cu care am ieșit din 
mină, după ce am văzut în
tregul traseu pe unde se in
troduce complexul actual și 
pe 
în 
nu 
un 
le, 
un 
în 
ansamblele complexului, 
cadrelor mai bine zis, 
descărcate din mașini direct 
pe pămînt, în noroi. Se putea 
amenaja - fără eforturi deo
sebite și cheltuieli prea 
mari - o platformă de des
cărcare, dacă nu betonată, 
cel puțin din lemn, platformă 
ce putea fi acoperită. In fe
lul acesta, s-ar fi evitat pă
trunderea impurităților, a no
roiului, în piesele cu mare 
finețe de execuție, ale siste
mului hidraulic. Celelalte pie-
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unde se va trai introduce 
curînd încă unul, este că 
s-au făcut, de fapt, nici 
fel de pregătiri prealabi- 
că nu s-a lucrat după 
program stabilit. Concret: 
incinta puțului nr. 1, sub- 

ale 
sînt

Raportează 
398 tone 
depășire 

Sectorul V de la I.M.
ninoasa, mult timp situat în 
urma celorlale sectoare ale 
minei, a reușit să iasă din 
impas trecînd în rîndul co
lectivelor de muncă cu pla
nul depășit. Joi, 9 martie, 
a.c. minerii din acest sector 
acumulaseră de la începutul 
lunii un plus de 398 tone de 
cărbune. Revirimentul -se da- 
torește depășirii productivi
tății muncii cu 200 kg/poșt 
la nivelul sectorului, contri
buției deosebite aduse de 
brigada condusă de Petru 
Roman, care a depășit pro
ductivitatea planificată ~ cu 
1 000 kg/posf și de brigăzile 
conduse de Constantin 
Broască și luliu Demian care 
au realizat sporuri de pro
ductivitate de 600 kg/post.

Constantin DANILA, 
corespondent

PREPARAȚIA PETRILA

Cărbune 
cocslflcabil 

peste prevederi 
Colectivul preparato

rilor Petrilei a pășit în 
primele zile din noua 
lună cu depășirea subs
tanțială a principalilor 
indicatori de plan, fapt 
concretizat în îmbună
tățirea cu 2,8 puncte a 
extracției în cărbune 
special pentru cocs și cu 
0,6 puncte a recuperării 
industriale. Colectivul 
continuă astfel succesele 
lunii februarie, cînd, 
prin sporirea indicilor 
specifici de preparare, a 
livrat suplimentar 3 453 
tone cărbune destinat 
cocsificării și peste 6 300 
tone brichete. (Gheor- 
ghe ARȘOI, corespon
dent).

în pagina a 3-a

Solemnitatea depunerii 
jurămîntului în fața 

președintelui Republicii, 
tovarășul 

NICOLAE CEÂUȘESCU
Corespunzător prevederilor 

legii, joi, a avut loc solem
nitatea depunerii jurămîntu
lui de credință și devotament 
față de Republica Socialistă 
România, în fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re

publicii Socialiste România, 
de către membrii guvernului 

recent numiți prin decret pre
zidențial.

Au depus, totodată, ju- 
rămîntul alte cadre din con
ducerea unor ministere și 
instituții centrale, de aseme-

nea recent numite în aceste 
funcții prin decret preziden
țial.

în încheierea solemnității 
depunerii jurămîntului de cre
dință, secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
felicitat călduros pe tovară
șii nou-numiți, urîndu-le suc
ces deplin în îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspunde
re ce le revin, a hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului.

„Cel mai ban
are o mie

Privindu-I pe tînărul ma- 
trițer Doru Mircea, de la a- 
telierul de montaj pompe al 
S.S.H. Vulcan, mi-am amintit 
de un cîntec pe care-l fredo
nează copiii în joaca lor de 
lîngă blocuri „Sîntem pitici... 
Și-avem și barbă, și opinci 
Și-un metru două 'și cinci 1“ 
Doru are mai mult ca înălți
me și ca vîrstă. Este seralist, 
în anul trei, la liceul indus
trial din Vulcan. Dar poartă 
încă întipăriră pe chip copi
lăria din care n-a ieșit defi
nitiv.
- Timpul liber ? repetă el 

întrebarea. Ni-I petrecem fru-

66

de chipuri
mos, facem excursii la cabana * 
Vîlcan... Cînd a fost zăpadă, 
ne-am construit un fel de să
nii cu ghidop și cîrmă cu ca
re veneam pînă jos.

- Dorule, cine este cel mai 
bun din atelierul vostru ?
- Jina este cel mai bun I 

Lăcătușul loan Jina. Are expe
riență și este foarte bun și 
foarte conștiincios.

II întreb pe Jina :
— Spune-mi, care e cel mai 

bun dintre voi ?
- Doru, dinrre tineri. Și 'nea

Marin LIVEZEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Ce mai trebuie făcut ia CANTINELE MINIERE 
pentru ca mincarea să fie și mai bună

Grija pe care partidul și statul nostruGrija pe care partidul ți statul nostru o poartă mi
nerilor se manifestă în măsurile care au fost adoptate 
pentru mecanizarea și modernizarea proceselor de pro
ducție în subteran, dar și prin îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de trai. In acest sens, semnificativ este faptul 
că minerii beneficiază printre primii de substanțiale mă
riri ale retribuției. Din toamna anului trecut, cei care lu
crează efectiv în subteran primesc gratuit o masă consis
tentă.

In dorința de a afla modul cum sînt gospodărite fon
durile alocate pentru masa minerilor, am participat la un 
control, care a cuprins majoritatea cantinelor și micro- 
cantinelor miniere din Valea Jiului, control în care am 
primit sprijin din partea reprezentantului Ministerului Co
merțului Interior, Verginio O. Revelant, a directorilor de 
întreprinderi comerciale din Hunedoara - Pompiliu Trifan, 
Petroșani - Cazimir Davidovici, Vulcan - Emil Abalașei ți 
Lupeni - Ion Pîrvulescu.
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Aprecieri unanime : 
Hrană consistentă, 

gustoasă

Dintru început, trebuie 
să spunem că mînca- 
rea oferită minerilor 
din Valea Jiului, atît celor 

care intră în șut, cît și celor 
care sînt abonați sau flotanți

ai cantinelor, este gustoasă, 
îndestulătoare. Această con
statare reiese și din desele 
controale făcute de repre
zentanții organelor județene 
și municipale de partid și 
sindicat, ale factorilor cu 
răspunderi sanitare, ai direc
ției și întreprinderilor co
merciale din municipiul nos
tru. Concluziile acestor con
troale (ne-au fost puse la 
dispoziție) concordă cu opi
niile celor care servesc ma
sa la cantinele miniere. Pă
reri asemănătoare s-au re
liefat și în timpul raidului 
nostru, din partea specialiș
tilor care ne-au însoțit. De 
cîte ori ni s-a părut necesar, 
ne-am convins noi înșine de 
calitatea meniurilor și a pre
paratelor culinare/ declarîn- 
du-ne mulțumiți.

Anchetă realizată de
Ion VULPE

(Continuare în pag. a 3-a)

O MĂSURĂ BINEVENI
TA. In două unități de ali- 

Imentație publică din Pe
troșani - patiseria „Mine- 

, rul" și restaurantul „Car- 
pați" - au apărut anunțu
ri cu litere de o șchioapă 
- „Fumatul opriți". Este o 
măsură binevenită pe care 
o dorim aplicată - dar mai 
ales respectată și în alte u- 
nități de alimentație publi
că. (D. G.).

MANIFESTED
VITATE față de sugestiile 
și propunerile
cu privire ia îmbunătățirea 
serviciilor publice, condu
cerea cooperativei „Deser
virea" din Lupeni a înfiin
țat un- atelier de reparat 
instrumente muzicale și a 
reamenajat cîteva din uni
tățile din subordine Prin
tre unitățile renovate și rea- 
menajate se numără unita
tea de coafură și cosmeti
că din cartierul Braia. 
(V. S.).

RECEPTI-

cetățenilor

EXCURSIE. Azi, 10 
tie, un grup de femei 
comuna Amnoasa au 
car într-o excursie la 
va și Orăștie. Cu acest 
lej vor vizita unele între
prinderi și noile unități co
merciale din cele două o- 
rașe. Excursia a fost orga
nizată din inițiativa Comi
tetului comunal al femeilor 
din Aninoasq. (Iosif ȘIMO, 

învățător).
EXPEDIȚIE SPEOLOGICA. 

Cinci tineri speologi ai 
cercului „Piatra roșie" din

mar- 
din 

ple- 
De- 
pri-

Petrila au organizat, dumi
nică, o ieșire în zona cars
tică Peștera din Retezat. 
Deși echipați cu o vestimen
tație neadecvată (Asociația 
sportivă „Jiul" Petrila pro
mite de mai multă vreme 
dotarea cercului...), ei au 
cartat „Peștera din pește
ră". în orice caz, nu erau și 
în căutarea unui sediu, cu 
toate că și acesta le lipseș
te deocamdată. (I. V.).
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Cei din stația CFR spun că era dimineață, pe la 11, 
directoarea școlii nr. 7 din Petroșani, Ecaterina Mirea, pu
ne minct in foc că se intimpla la vremea cînd „se ingina 
ziua cu noaptea". Precis nu știm nici noi, n-am stat 
de vorbă cu cei doi prieteni, Constantin Ifrim, din clasa a 
V-a 8 și Cristian Plăcintă, dintr-a Vl-a A, care se hotări- 
seră, in acea zi geroasă de februarie și cu cifră de ghi
nion, să plece după mugurei. In drumul lor, pe linia de 
cale ferată, au văzut o șină ruptă. Au alergat spre stația 
Livezeni și i-au povestit șefului de tren Teofil Mistău ce-au 
văzut. Intervenția promptă a ceferiștilor a preintimpinat 
astfel un eveniment cu urmări grave. După aceea, ceferiș~~~ 
tii n-au uitat, insă, să trimită, pe adresa școlii, o scrisoa

re caldă de felicitare.
...Despre cei doi copii s-a vorbit in toate detașamen

tele de pionieri, ba chiar și la serbarea pe care elevii au 
dat-o in cinstea femeilor din cartier. Directoarea ne spunea 
că cei doi nu prea străluciseră la carte, dimpotrivă aveau 
unele probleme. Dar, cînd au văzut de ce prețuire se bucu
ră intervenția lor salutară, s-au schimbat radical. Ziua de 
13 februarie o insemnat, pentru ei, o zi de restructurare a 
conștiinței. A lost ziua in care, deși nu s-a scris in nici un 
catalog sau carnet de note, au primit primul 10 cu feliei- ■ 
țări din partea ceferiștilor, a profesorilor care ii educă, a ; 
colegilor și a tuturor care au aflat despre fapta lor dem- i 
nă de toată lauda. (Ion FIASTRU)
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Pe agenda organizațiilor 
de partid

Activizarea maiștrilor în vederea 
întăririi disciplinei

„MĂRȚIȘOR"

In activitatea sectorului VII 
de la I.M. Lupeni s-au cons
tatat abateri de la discipli
na muncii, care au stînjenit 
bunul mers al producției. In 
fața lor, biroul organizației 

de bază nu a stat pasiv. Ac
țiunile întreprinse au avut în 
vedere asigurarea locurilor 
cheie ale producției cu mem
bri de partid, cadre cu o 
temeinică pregătire politică 
și profesională, repartizarea 
concretă de măsuri fiecărui 
comunist, pe locuri de mun
că și schimburi - toate ■ q- 
cestea fiind subordonate u- 
nei idei centrale : întărirea 
continuă a rolului de condu
cător politic al organizației 
de bază.

Din contextul măsurilor în
treprinse se detașează cele 
privind activizarea maiștrilor 
minieri și electromecanici, al 
căror rol este binecunoscut 
în procesul de producție. 
Astfel, în adunările generale 
ale organizației de bază au 
fost viu dezbătute neajunsu
rile din activitaiea unor 
maiștri, în activitatea cărora 
și-a făcut loc o îngăduință 
rău înțeleasă a abaterilor 
săvîrșite în brigăzi. S-a ară

Creșterea răspunderii în domeniul 
’ prestărilor

ta cooperativa „Deservi
rea" din Lupeni, îmbunătăți
rea organizării producției și 
a muncii, asigurarea din 
timp și la nivel corespunză
tor a contractelor economi
ce, mobilizarea secțiilor la 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor cantitative și cali
tative sînt preocupări cărora 
biroul organizației de bază 
le acordă o atenție sporită.

Din activitatea anului tre
cut s-au tras mai multe în
vățăminte. Lipsa de contrac
te ferme, la nivelul planului, 
pentru secțiile cu producție 
de serie - cum este, bună
oară, croitoria — a condus 
la scăderea realizărilor. La 
aceasta s-ci adăugat execu
tarea unor lucrări care nu 
întotdeauna au răspuns e- 
xigențelor calitative. Conș- 
tienți de toate aceste nea
junsuri, membrii biroului or
ganizației de bază au acțio
nat din timp pentru ca anul 
1978 să înregistreze îmbună
tățiri substanțiale. Biroul a 
îndrumat și sprijinit condu
cerea cooperativei în acțiu
nile de dotare a secției croi- 

Pe șantierul de cons
trucții din Lupeni.

tat că; în contrast cu activi
tatea responsabilă depusă de 
majoritatea maiștrilor, unii 
dintre ei trec , cu vederea a- 
bateri cum ar fi nerespecta- 
rea timpului de lucru (mai 
concret : părăsirea locului.de 
muncă înainte de terminarea 
schimbului). Pe de altă par
te, unii maiștri nu asigură 
întotdeauna o plasare opti
mă a .locurilor de muncă, nu 
urmăresc realizarea cores
punzătoare a lucrărilor de 
întreținere. Au fost cazuri 
chiar, cînd unii muncitori 
calificați au fost plasați la 
lucrări auxiliare, în timp ce 
la locurile de muncă cheie 
au fost plasați muncitori ne
calificați.

Dezbaterea deschisă a tu
turor acestor neajunsuri în 
organizația de bază, măsu
rile întreprinse de birou îm
preună cu conducerea sec
torului, au condus la elimi
narea în bună măsură a nea
junsurilor din activitatea 
maiștrilor. Cu toate acesiea, 
activizarea lor în îndeplini
rea sarcinilor ce le revin ră- - 
mîne înscrisă ca o preocu
pare majoră pe agenda de 
lucru a organizației.

de servicii
torie de serie cu mașini de 
cusut noi, moderne, de asi-- 
gurare a contractelor econo
mice. In urma acestor mă
suri, față de nivelul anului 
1977, s-a ajuns în luna fe
bruarie a acestui an la o 
producție medie de peste' 2 
ori mai mare.

Realizările vorbesc de la 
sine despre preocuparea 
sporită a organizației de 
bază, a biroului său, pentru 
înlăturarea neajunsurilor. De
sigur, pîrghiil.e prin care s-a 
acționat nu. au fost doar ce
le. amintite, respectiv dota
rea și asigurarea contracte
lor. S-a avut în. vedere, deo
potrivă, îmbunăiățirea orga
nizării muncii pe schimburi, 
ridicarea gradului -de califi
care a membrilor coopera
tori, întărirea disciplinei, a 
răspunderii față de realiza
rea exemplară a sarcinilor 
de plan, față de executarea 
la un înalt nivel calitativ a 
tuturor prestărilor de servicii 
către populație.

Vasile COCHEC1 
activist de partid

• (Urmare din pag. I)

se componente ale sistemului 
hidraulic — distribuitoare, 
lacăte, furtune de înaltă pre
siune - ar fi trebuit depozi- 
rate într-un spațiu închis, 
care, de asemenea, putea fi 
amenajat, și nu lăsate sub 
cerul liber. Tot în cadrul pre
gătirilor de la suprafață ar 
fi trebuit ca pentru punctele 
de racordare la susținere a 
sistemului hidraulic să existe 
dopuri din lemn, sau hîrtie, 
cel puțin. Dar cum acest lu
cru nu s-a făcut, în aceste 
puncte de racordare pătrund 
impurități, atît la suprafață, 
cir și în timpul transportului 
din subteran, și-i obligă în 
camera de montaj să execute 
lucrări suplimentare, demon
tarea părților sensibile și „su
flarea" lor pentru a îndepăr
ta impuritățile. Oricît de con
știincios s-ar executa aceste 
operațiuni, totuși nu cred că 
sînt îndepărtate toate impu
ritățile care pot crea greu
tăți în funcționarea utilajului 
și pot conduce la o Uzură 
prematură a acestuia.

In ceea ce privește soluți
ile adoptate pentru transpor
tul și. montarea în subteran, 
nu mă voi opri decît asupra 
a două aspecte : transportul 
pe planul înclinat și condițiile

In anul 1978 zestrea de locuințe a orașului Vulcan se va îmbogăți cu aproape 
200 apartamente Foto : Ion LEONARD

în miezul problemelor de producție, 
social-culturale și obștești

Desfășurată în spirit critic 
și autocritic, conferința oră
șenească a femeilor din Vul
can a constituit un bun pri
lej de analiză a conrribuției 
aduse de femeile din acest 
oraș la îndeplinirea sarcini
lor economice, cultural-edu
cative și obștești izvorîte din 
hotărîriie celui de-al Xl-lea 
Congres și ale Conferinței 
Naționale ale partidului.

Atît darea de seamă pre
zentată de tovarășa Marioara 
Mihuț, președinta comitetu
lui orășenesc dl femeilor din 
Vulcan cît și discuțiile purta
te au scos în evidență con
tribuția celor 2 000 de femei 
care la locurile lor de mun
că participă activ la reali
zarea sarcinilor de plan și a 
anga|amentelor asumate în 
întrecere, rolul social, cultu
ral și educativ al femeilor 
care la nivelul orașului re-, 
prezintă 51 la sută din tota
lul populației.

In cuvîntul său, tovarășa 
Elena Mărgineanu, președin
ta comisiei de ternei de la 
preparația Coroești, a scos 
în evidență contribuția adusă 
de cele 350 de ternei ce 
muncesc în această întreprin
dere la îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan. A- 
proape 40 la sută din numă
rul muncitorilor de la pre
parați© sînt femei. Avem în 
preparați©, relata vorbitoa
rea, . ternei ce lucrează la 
pupitrul de comandă, labo
rante, preparatoare, cantara
gii, profesii însușite prin 
cursurile de calificare organi
zate în cadrul. unității. Deși 
arri obținut rezultate bune, nu 
ne mulțumește modul în care 
ne-am ocupat de educarea 
tinerelor, de întărirea disci
plinei în muncă. Comisia de 
femei trebuie să cunoască 
totodată și viața de familie 

din camera de montaj. Pă
rerea mea este că la trans
portul pe plan înclinat se. 
putea recurge la o altă so
luție decît cea adoptată - 
tîrîrea pieselor pe vatră - 
adică montarea unui sistem 
monorai cu o grindă în profil 
l> suspendată la tavan cu ian- 

Pregătirile au fost 
făcute în pripă

țuri de transportor. Monta
rea se putea face rapid și 
fără cheltuieli mari, iar sis
temul era mult mai eficient. 
Pe lîngă faptul că se reducea 
cu mult timpul de transport, 
putea fi evitată și pătrunde
rea impurităților în sistemul 
hidraulic. Dar, și în aceste 
condiții, pentru o bună parte 
din piesele sistemului hidrau
lic-pentru cele cu dimensiuni 
mici, dar foarte fin executa
te - se putea recurge la con- 
tainerizarea lor, și se puteau 
transporta tot prin tîrîre. 
Această posibilitate, ca de 
altfel și transportul cu insta- 

a tinerelor, iar tovarășele 
mai .în vîrstă să împărtășeas
că din experiența lor. In în
cheiere, vorbitoarea a pro
pus, înființarea, la nivel de 
oraș, a unei creșe- săptămî- 
nale.

Comisia de femei, arăta 
Mihaela Cucu, președinta co
misiei de- femei de la S.S,H;> 
mobilizează muncitoarele la

Conferința 
orășenească a 
femeilor din 

Vulcan
realizarea unei producții de 
calitate. Comisia acționează, 
de asemenea, pentru atrage
rea femeilor la activitățile 
social-culturale și obștești, de 
educare a tinerelor pentru 
muncă și viață.

La I.M. Vulcan, spunea to
varășa Salvina Oargă, pre
ședinta comisiei de femei 
de la mină, muncesc 4 peste 
200 de femei. Ele își aduc 
contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor de creștere a pro
ducției de cărbune, participă 
efectiv la acțiunile de înfru
musețare ă incintei întreprin
derii, la muncile patriotice cu 
caracter edilitar-gospodăresc 
din localitate. Comisia de fe
mei de la mina Vulcan va 

Tinerii sprijină producția
Tinerii sectorului III de ia fronturilor de lucru cu ma- 

I. M. Uricani au participat teriale. S.-au evacuat 80 de 
duminică la o acțiune de stîlpi hidraulici și armături 
curățire a căilor de acces, , .. .
evacuarea elementelor.de penfru •’econd.ț.onare, iar 
susținere deteriorate, pre- m abataje s-au introdus 
cum și la aprovizionarea conducte de aeraj. (C. I.j.

lație monorai, merită studia
tă cel puțin pentru introdu
cerea celui de al doilea com
plex.

Camera de montaj este cel 
de-al doilea aspect la care 
spuneam că mă voi referi. 
Cea existentă este redusă ca 
spațiu și nu are nici poditură 

corespunzătoare, iar vatra nu 
este plană. De aici apar 
greutăți în montare, în fixa
rea articulațiilor, care se face 
cu unele eforturi și manevre 
suplimentare ; de aceste nea
junsuri trebuie să se țină sea
ma la construirea celeilalte 
camere. La introducerea com
plexelor în abataj și punerea 
lor în poziție de lucru poate 
că era mai bine să se recur
gă la soluția adoptară de 
mina Paroșeni - cadrul mon
tat să fie transportat tot 
prin tîrîre, dar pe o placă 
metalică, pentru că la încli
narea care există — peste 25 

trebui să acorde însă mai 
multă atenție combaterii ab
sențelor nemotivate, să acți
oneze pentru respectarea 
programului de lucru și în
tărirea disciplinei.

Cultivarea spiritului de cin
ste și corectitudine în rîndul 
celor 337 de femei care mun
cesc în unitățile comerciale 
și de alimentație publică din 
orașul Vulcan, ridicarea con
tinuă a calificării profesiona
le, servirea civilizată, com
pletarea studiilor, spunea to
varășa Ana Ghiduț, sînt doar 
cîfeva din problemele ce 
trebuie să fie în permanență 
în atenția comisiei de fermei, 
a comitetului sindicatului din 
comerț.

Propuneri privind îmbună
tățirea activității, mobilizarea 
îa îndeplinirea sarcinilor 
de plan, educarea tineretului 
prin muncă și pentru muncă, 
educația sanitară în familie, 
atragerea femeilor la activi
tățile cultural-educative, la 
acțiunile de înfrumusețare a 
orașului au făcut și tovarășe
le Eva Vasilca, Maria Rujoi, 
Ana Elvireanu și celelalte 
vorbitoare.

Comitetul orășenesc nou 
ales, comisiile de femei din 
întreprinderi și cartiere, au 
datoria de a munci fără pre
get pentru traducerea lor în 
viată. : .

D. CRIȘAN

de grade - linie ferată, ca 
la Lupeni, nu se putea mon
ta. Legat de introducerea ca
drelor în abataj aș vrea să 
mai amintesc starea necores
punzătoare a cablurilor de 
la trolii care, așa cum sînt 
acum, uzate, despletite nu a- 
sigură suficientă siguranță în 
transport și pentru securita
tea oamenilor care participă 
la transportul lor.

Ca p concluzie generală : 
micile neajunsuri - „mărunți
șurile" - cărora specialiștii 
de la I.M. Livezeni nu le-au 
acordat atenție suficientă 
în timpul pregătirilor prelimi
nare, deși repet, impresia cu 
care am ieșit din mină este 
că nu s-au făcut nici un tel 
de pregătiri, creează proble
me destul de serioase în in
troducerea, montarea și pu
nerea în poziție de lucru a 
complexului. Or, rezolvarea 
acestor „mărunțișuri" trebuie 
să stea în atenția conducerii 
întreprinderii, a specialiștilor 
minei, mai ales că mai au de 
introdus încă un complex, 
care, în nici un caz nu va fi 
ultimul.

I 
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I 
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I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I

Să fi dorit Alexandru 
Mureșan să dăruiască fi
inței iubite un mărțișor 
mai acătării decît ceilalți 
semeni ai săi ? Mai de
grabă credem că nici 
n-a avut un asemenea 
gînd, înaintea primei di
mineți de primăvară, cînd 
a fost surprins în Petro
șani 
cuțit.
te - ■ 
că așa e obiceiul, în 
fel de cazuri (a se 
prevederile Decretului 
153/1970) lucrătorii 
miliție i-au oferit 
„mărțișor" în valoare 

purtînd un ditamai .
Avea cu totul al- 

gînduri. Dar, pentru 
' ’ ' ' ast-

citi 
nr. 
de 
un 
de 

■ 500 lei, pe care nu; l-au
dat, ci l-au luat de la : 
Alexandru Mureșan, drept 
amendă pentru abaterea 
sa de la normele de com
portare ’civilizată.

OALELE SPARTE...

Hotărît lucru, Gheor
ghe Loghin a avut ghi
nion, cînd. s-a decis Să 
poposească la un pahar în 
restaurantul Parîng din 
Petroșani. A devenit așa, 
deodată, viteaz și i s-a 
părut că toată lumea are 
ceva deosebit cu el. In 
consecință, a provocat 
un scandal de „pomină,, 
soldat cu atîtea oale spar
te... Va ține minte multă 
vreme urmările' luif - dar 
mai ales amenda pe care’ 
a trebuit s-o plătească 
(1 500 lei), pentru „plă-. 
cerea" pe care a avut-o 
de a tulbura liniștea unui 
local public. In care in
trase destul ffe liniștit la 
un pahar... Oare cîte pa
hare or fi fost ? I

„COLEGI!"

Lui Ion Sălăjan și 
tavian Pintea fe-a ,

I

au pri- 
rigoare 
produs 
de ur- 

însă. II 
și au 
primă-

Oc- 
fost 

tare ciudă pe colegii lor 
de lă căminul constructo
rilor din Aeroport, pentru 
că dormeau îh loc să ur
mărească crugul- stelelor 
ia întîlnirea dintre ano
timpuri. Or fi: lucrînd ei 
în prima zi. de primăvară, 
dar să nu „simtă" pasiu
nea lor de. astronomi? 
Erau așa de tulburați de 
acel moment cosmic, dar 
mai ales de... alcool, în- 
cît abia după ce 
mit amenzile de 
pentru scandalul 
și-au dat seama 
mări. ' Prea tîrziu 
începuseră iarna 
fost potoliți abia 
vara. E drept că a fost o 
chestie doar de cîteva 
ore, cînd au produs spec
tacolul lor de mărțișor. 
Premieră absolută, dar se 
pare că spectacolul a 
căzut, din lipsă de ve
dete...

Rubrică redactată de
Ion VULPE

1 cu sprijinul căpitanului 
I Emil CÂMPEANU

I

!

PEDEAPSĂ MERITATĂ

județean 
condamnat la 
cu moartea, 

infrac-

Tribunalul 
Harghita a 
pedeapsa 
pentru săyîrșirea 
țiunii de omor, deosebit 
de grav, pe numitul Bă- 
leanu Gheorghe, infrac
tor recidivist, care a omo- 
rît, în scop de jaf, trei 
persoane.

Hotărîrea de condam
nare a fost confirmată de 
Tribunalul Suprem.

Cererea de comutare a 
pedepsei cu moartea fi
ind respinsă, hotărîrea a 
fost executată.

I

locului.de
elementelor.de
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetâțenesc
Cititorii au cuvîntul„ACȚIUNEA PRIMĂVARA"

Unii participă prin muncă, alții prin... vorbă
Zilele frumoase cu care a debutat această primăvară 

au favorizat începerea în multe cartiere și străzi a acțiu
nilor gospodărești și de înfrumusețare. In alte locuri, însă, 
se mai așteaptă...

Unitate de voință 
și acțiune

Dintre sutele de cetățeni 
participanți la primele acțiuni 
de curățenie și înfrumusețare 
desfășurate în cartierul Cas
tanilor i-am recunoscut pe ce
feristul Gheorghe Grigore, 
împreună cu colocatarii săi, 
maistrul mecanic Vasile Mu- 
reșan, minerul Vasile Lingurar, 
mecanicul Gh. Iliescu și veci
nele Natalia Chilion și Didina 
Schiuleac. Gospodarii harnici 
au făcut curățenie în fața și 
în spatele blocului 16 în care 
locuiesc. Pe zona verde a blo
cului vecin, nr. 18, au ieșit la 
muncă Margareta Varzaru, E- 
lisdbeta Pato, Ioana Dragu, 
Maria Kovacs, Ghizela Bene- 
dek, Aglaia Mihăilescu, Ana 
Lâpădătescu, Ion Boncz, loan 
Ungureanu, Andrei Meszaros 
și loan Radu. Și aici locul hîr- 
tiilor și pietrelor l-a luat or
dinea, curățenia. In aceeași 
efervescență gospodărească, 
aceeași dorință de frumos și 
acțiune au fost cuprinse și 
străzile 7 Noiembrie - blocu
rile D-1 - D-4, Liliacului,
Călea Brăii și altele.

Lecțfe practică
Am asistat la o lecție des

chisă de educație prin muncă 
a copiilor, Robert Szell, Lilia
na Busuioc, Melinda Kovacs, 
frații Matei Viorel și Victoria, 

Ilustrată pe adresa i
i
i i
i

*

*

gospodarilor
Pe strada Republicii din Petroșani (în 

dreptul stadionului) au „răsărit ca din pă- 
mînt" munți întregi de pămînt vegetal re
zultat din excavările ce se fac în vederea i 
construcției unui nou ansamblu de locuințe. 
Lucrările în construcție evoluează rapid 
astfel încît, în cîteva zile, aceste mormane I 
de pămînt se vor amesteca cu moloz și vor | 
fi expediate pe... malul Jiului. Nici un gos- 
podar însă, acum cînd încep lucrările de I 
primăvară pentru amenajarea de spații | 
verzi, nu se gîndește că acest pămînt ar fi , 
mai necesar pentru spațiile verzi decît.. 
aruncat cine știe pe unde 1 Oare acest pă- I 
mînt vegetal e mai ușor de adus... din deal? i 
(i- Q ,

Szilagy Liliana au lucrat cot 
la cot cu părinții și vecinii lor, 
la înfrumusețarea spațiilor 
verzi din preajma blocurilor. 
La fel s-a procedat și ia blo
cul X unde au lucrat împreună 
cu părinții lor Mihaela Traif, 
copiii Daniela, Sorin și Lămîi- 
ța Toderașcu. Eleva de liceu 
Elena Szabo a avut în preajma 
ei pe vecina Viorica Birtaian, 
funcționară la poștă.

La blocul nr. 16 am găsit 
la lucru un mare număr de 
bărbați.

- Le-am scutit pe femei de 
această dată, ele urmînd să 
se ocupe de reamenajarea 
grădinii șr plantarea florilor 
- ne-au lămurit Coloman Var
ga, membru al comitetului a- 
sociației de locatari și Gheor
ghe Prața, responsabilul scă
rii a ll-a.

lată exemple oferite elevi
lor lldi Varga, Mihăilă Ungar, 
Daniela Papete, Mihaela Lu- 
cuța și tuturor celorlalți pre- 
zenți la acțiunea de înfrumu
sețare.

Gospodarilor 
din blocul 14 II s-a 

tocit inițiativa ?
Ani de-a rîndul, locatarii 

blocului 14 de pe Aleea Cas
tanilor s-au întrecut pentru 
frumos în bloc și în jurul lui. 
Multi dintre ei au fost exem
ple. Comitetul blocului era 
consultat în probleme de gos

podărire și de grădinărie de 
către alte comitete.

Unde or fi acum acești gos
podari ? La foaie blocurile 
din acest frumos cartier al 
orașului nostru, bunii gospo
dari au profitat de ultimele 
zile de adevărată primăvară. 
Numai ei, locatarii blocului 14 
n-au organizat nici o acțiune, 
N-au simțit imboldul „vecini
lor" de a nu se lăsa, mai pre
jos ?

Absența 
gălăgioșilor

Cornel Negrilă, din blocul 
nr. 5, scara a ll-a apartamen
tul 20 din strada Spiru Haret 
se numără printre cei nemul
țumiți de unele aspecte ale fe-' 
lului în care este gospodărit 
orașul Lupeni. Dacă această 
poziție de nemulțumire expri
mată și susținută de numeroa
se sesizări și reclamații ar fi 
urmată de fapte, adică de o 
participare concretă a nemul
țumitului la acțiunile menite 
să înlăture aspectele negative 
și să înfrumusețeze orașul, nu 
ar fi rău. Dar cînd toată su
flarea străzii Spiru Haret era 
- duminică, 5 martie a.c. - cu 
uneltele pe zonele verzi, el, 
Cornel Negrilă a lipsit. La fel 
a procedat și loan Luca, un alt 
bun numai de gură din ace
lași bloc, scara a lll-a, apar
tamentul 37. Cu asemenea 
„participare", zonele verzi, 
cartierul, orașul nu se vor în
frumuseța niciodată.
Margareta și Avram MICA, 

Ion ZELENEAC 
corespondenți - Lupeni

Noul si
trebuie

Recent, cofetăria /Scala" 
din orașul Petrila a fost do
tată cu mobilier’ modern. As
pectul interior al unității, 
Schimbat mult în bine, te îm
bie să zăbovești cîteva cli
pe pentru a-l admira. Con
sumatorii de dulciuri. și răco
ritoare, dintre care, foarte 
mulți copii și tineri, se simt
ine în ambianța proaspătă, 
econfortantă creată de noua . 
dotare. Dar, qmintindu-ne de 
obiceiul prost și dăunător al 
unor tineri de a încrusta di-

A fost, dar...
După șut, acasă, aș fi vrut 

să beau o bere. Am luat sti
clele pentru schimb și fn-am 
dus la unitatea de, patiserie 
nr. 84 din cartierul Bucura. 
Era bere la sticlă, într-ade- 
văr. Cînd mi-a venit rîndul 
vînzăfoarea M. Dîlgoci a 
spus Că nu mai are bere, 
deși, în față mea a acoperit 
cu halatul două lăzi de bere. 
Era de față și minerul șef de 
brigadă, Aurel Șoșoi. Insis
tențele de a fi serviți au fost 
zadarnice.' Cerîrid condica 
de sugestii și reclamații, ne-a 
răspuns pe un ton ridicat.

- Nu vreau s-o dau 1
De altfel condica nici nu 

se afla la locul ei, ci pusă 
la adăpost de privirile prea 
curioase. Deranjează și fap
tul că această unitate mo
dernă este pur și simplu 
transformată în bufet și, con
trar normelor comerțului nos
tru socialist, sînt serviți 
clienți în stare de ebrietate.

Regretabil este faptul că

frumosul 
păstrate
ferite figuri și . mîzgălituri în 
mobilierul unităților comer
ciale, ne vedem obligați să-i 
avertizăm pe acești „sculp
tori" nepoftiți ai cofetăriei 
„Scala" să ne scutească de 
șansa de a le vedea... zgîrie- 
turile. li sfătuim, desigur să 
se lase de acest urît obicei 
și să păstreze noua dotare 
a cofetăriei pentru ca i oi, 
consumatorii să beneficiem 
cît mai mult timp de ea.

Vasile BELDIE, 
corespondent

toate acestea se petrec sub 
privirile îngăduitoare ale res
ponsabilului de unitate al 
cărui nume nu l-am putut 
identifica. - ’

Gheorghe SAMOILA, 
Uricani

Răspundem
GHEORGHE PLEȘCAN, 

Lupeni: Din cele relatate de 
dv., nu reiese la ce între
prindere ați apelat : pentru 
remedierea defecțiunii și nici 
numele complet al persoa
nei care v-a adresat cuvinte 
jignitoare. Dacă defecțiunea 
n-a fost remediată reveniți, 
dîndu-ne datele necesare 
pentru a vă purea ajuta.

I. UNGUREANU, Petrila : 
Aveți dreptate. Fiecare lo
cuitor este obligat să-și cu
rețe șanțul și trotuarul din 
fața casei. Cazul la care vă 
referiți trebuia pus în discu
ția locatarilor Sau sesizat 
consiliului popular, spre a 
lua măsuri în consecință.

NICOLAE BIRDEA, Vulcan: 
Intr-adevăr, e neplăcut să ți 
se inunde apartamentul din 
neglijența locatarului de la 
etajul superior. Neplăcut e 
și să-ți inrre praful pe geam 
cînd același locatar își scu
tură preșurile și păturile în 
balcon. Problemele respecti
ve trebuie discutate de comi
tetul de bloc sau de asocia
ția de locatari.

GHEORGHE BUENA, Pe
trila : Intrucît. din scrisoarea 
dv. nu rezultă la ce între
prindere sau instituție mun
ciți, nici la cine ați apelat 
concret pentru rezolvarea 
celor sesizate, vă invităm la 
redacție pentru clarificări su
plimentare.

Rubrică realizată de 
D. CRIȘAN

• (Urmare din pag. I)

Cadar dintre ceilalți... Și 'ned 
Săbău...

„Ceilalți" nu sînt decît doi, 
Mihai Cadar și Alexandru Să-i 
bău, care au trecut cu puțir» 
de 50 de ani.

- Numai noi doi sîntem maț 
„frecuți" ca vîrstă, spune lă- 
cătușul Mihai Cadar. Restul, 
puștime 1 Dar, sînt foarte buni 
toți 1

După cele zise, lăcătușul îi 
învăluie cu o -privire caldă. , 
Sînt toți acolo, în atelierul 
cald, robotind în jurul piese-t

„Celmai bun*
are o mie de 

chipuri

Ce mai trebuie făcut la CANTINELE MINIERE
• (Urmare din pag. I)

Porționare
cu... ochiometrul

Așa cum am subliniat, mîn- 
carea minerilor este consis
tentă, gustoasă. Poate fi 
și mai bună ? - ne-am în
trebat și am căutat un răs
puns. Pe alocuri, am deslușit 
și unele aspecte negative. 
Astfel, dacă în ceea ce pri
vește asigurarea fondului de 
marfă necesară pentru apro
vizionarea ritmică nu sînt 
probleme, nu sîntem de a- 
cord cu întocmirea actelor 
financiare, în speță bonul 
.colectiv pentru eliberarea a- 
fimentelor, la multă vreme 
după ce acestea ies din ma
gazie. Se creează unele dubii 
în întocmirea evidenței, fa
cilitate de apariția produsu
lui finit înainte de întocmi
rea actelor. Este cazul unită
ților din Lupeni și Uricani. 
Din lipsa balanțelor semiau
tomate și a altor mijloace 
de cîntărire, porționarea căr
nii se face cu... ochiometrul 
sau cu cîntare nereglate (Lu
peni, Anmoasa). Din comodi
tate, alteori din ignoranță, 

nu se ține cont de 
„Ghidul orientativ culinar 

pentru cantinele-restaurant", 
înlocuindu-se o serie de ali
mente (untura cu uleiul la 
Uricani, morcovii - stoc su- 
pranormativ la Lupeni — cu 
...pasta de tomate). Mai mult 
chiar, bucătăreasa Maria Co
pil de la Paroșeni ne decla
ra candidă :
- Eu nu lucrez după rețe- 

tar, ci fac mîncare ca acasă.
Se pare că nu peste tot 

se știe că atunci cînd există 
rețete proprii ale bucătarilor, 
ele trebuie evidențiate într-un 
caiet special, în care se spe
cifică alcătuirea rețetei (ali
mente, gramaj) cît și a pro
dusului finit.

Specialistul in... salate 
„plimbă" cratița, 

în loc să dea sfaturi
Salutăm inițiativa califică

rii unor cadre tinere, de a- 
semenea, acțiunea întreprin
să de M.C.I. de a repartiza, 
temporar, bucătari speciali
zați din alte unități din țară 
la majoritatea cantinelor mi
niere. Cum a fost însă înțe- 
țeasă uneori această măsu
ră, ne-am dat seama pe te
ren. Unele întreprinderi de 
alimentație publică din Tg. 
Mureș și București au trimis 

specialiști, care... abia s-au 
calificat în meserie sau care 
sînt dispuși doar să mute o 
crafiță de pe o plită pe 
alta, fără a fi în stare să 
învețe ceva personalul din 
bucătărie. Ilustrariv este ca
zul tînărului Valentin Ștefă- 
nescu de la I.A.P.H. Vulcan 
(București), care se dă drept 
specialist în... salate. Printre 
alte deficiențe mai semna
lăm: neafișarea planului me
niu pe o săptămînă (Lupeni, 
Vulcan), gătitul în... rate 
(„s-au... terminat fripturile" — 
argumentul unei femei de 
serviciu, în lipsa bucătăre
sei șefe de la Vulcan), ne- 
respectarea planificării me
niurilor, curățenia sub orice 
critică în sala de mese și 
bucătărie (Vulcan), comercia
lizarea unor resturi de mîn
care către particulari, deși 
există gospodării anexe (Li- 
vezeni) etc.

Cînd comitetul 
de conducere 

acționează formal...
Actualele deficiențe de do

tare sînt pe cale de rezolva
re, Biroul executiv al Consi

liului oamenilor muncii de 
la Combinatul minier Va
lea Jiului a întocmit necesa
rul de utilaje, reprezentantul 
M.C.I. a promis sprijinul în 
procurarea boilerelor, sobe
lor, meselor calde, cîntare- 
lor semiautomate și agrega
telor frigorifice, lată un lu
cru bun, care va contribui la 
îmbunătățirea mesei mineri
lor. Apropo, însă, de cele
lalte carențe sesizate cu oca
zia controlului de la sfîrșitui 
săptămînii trecute. Multe 
dintre ele ar.fi lipsit dacă 
comiretele de conducere ale 
cantinelor miniere și-ar fi 
făcut datoria cum se cuvine. 
Se știe, comitetul de condu
cere este un organism de 
largă reprezentare democra
tică, cuprinzînd delegatul u- 
nității miniere, reprezentanții 
sindicatului, U.T.C., comisiei 
de femei, ai minerilor care 
sînt abonați sau servesc ma
sa gratuită și șeful cantinei. 
Comitetul urmărește buna 
funcționare a cantinei, adop
tă hotărîri pentru dezvolta

rea activității sale, stabileș
te meniurile și preparatele, 

militînd pentru îmbunătățirea 
Calității lor, diversificarea 
sortimentală, asigură respec
tarea normelor igienico-sa- 
nitare, analizează și avizea
ză dările de seamă prezenta
te de șeful cantinei, răspun

de în fața organizațiilor ob
ștești, a conducerii unității, 
a oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate. Ei, bine, cum își face 
datoria comitetul de condu

iată cum, lăsînd totul în seama șefului de cantină, 
unele comitete de conducere acționează formal 
(nici pe hîrtie, am putea zice) și astfel, oricîtă bu

năvoință ar avea un sigur om (care, de fapt, trebuie con
trolat de comitet) nu poate să acopere toate sarcinile ca
re cad în seama tuturor. Asupra .acestei laturi a activită
ții cantinelor trebuie să-și îndrepte atenția comitetele de 
partid și ale sindicatelor de la minele noastre. Să-i mobi
lizeze pe reprezentanții minerilor, să acționeze pentru îm
bunătățirea continuă a meniurilor și a preparatelor culi
nare. Un control permanent, riguros, al activității desfă
șurate de colectivele cantinelor, iată calea care va face 
ca mîncarea minerilor să fie și mai bună, așa cum a ho- 
tărît conducerea de partid și de stat, personal tovarășul 
secretar general, Nicolae Ceaușescu, prin măsuri ferme, 
primite cu vie satisfacție de minerii Văii Jiului.

cere ol cantinei minei Lu
peni, de exemplu ? Ne răs
punde șeful cantinei, Radu 
Smaranda :

- Păi, să vedeți, lipsesc 
trei.

- Cine este președintele?
- A plecat în armară.

L-am rugat șă-i enumere 
pe cei rămași. N-a putut, în-, 
trucît „procesul verbal e la 
sindicat".

- S-au întrunit vreodată 
pentru a analiza vreo proble-, 
mă ?

—---- — .«rț

lor de la prelucrarea pe mo»! 
șinile de așchiere și al stan* 
durilor de verificare. O fetiși 
cană, Antoneta Tibrichi, sa 
pregătește să recepționeze în 
magazie „opera" zilei de azi 
- distribuitoare rotative, vei» 
tile și robinețr de înaltă pre-i 
siune, accesorii utilizate îr» 
susținerea hidraulică și multe 
altele.

Este greu, extrem de anevcri 
ios, să-ți alegi aici „subiec-f.* 1 
tul" pentru un portret. După 
cum spune 'nea Săbău, căruia 
demult, pe timpul uceniciei Iar 
Oradea, meșterul îi întorcea 
spatele să nu-r „fure" mese-, 
r.ia, după cum spune mește- 
rul Săbău de azi, zic, tinere-r 
tul are toate condițiile să ses 
dezvolte, să învețe. Sînt aju- 
tați de cei cu experiență și* 
ce-'i mai important, tinerii râs- 
pund cu dragoste și înțelege- 
re, au conștiința profesiunii 
alese. Doru Mircea, cu cei 19 
ani neîmpliniți ai săi, lucrea- 
ză de un an și opt luni în sec- 
ția de stîlpi hidraulici. N-cș 
lipsit și n-a întîrziat niciodaș 
tă. împreună cu ceilalți colegi; 
a dotat atelierul cu o creație 
de-a lor - standul de încercare 
sisteme hidraulice. Există și 
un spirit de competiție, de 
întrecere... Doru Mircea sa. 
întrece la lucru cu Rudolf 
Gartner, Gartner cu Alexan
dru Lăzăruț, la liceu, Lăzăruț 
la brigadă cu... Fire nevăzute 
îi leagă pe toți ca pe un mă-
nunchi de speranțe, căutări; 
împliniri. Este greu să-i. se
pari, să-i ierarhizezi. Și nici 
n-ar fi potrivit de vreme ce 
pentru Doru cel mai bun e 
Jina, pentru Jina - 'nea Să- 
bău sau Cadar, nu mai firi 
minte, iar pentru Lăzăruț este 
Gartner.

Am sentimentul că portretul 
pe care l-am dorit unicat și 
bine pronunțat, e în „derivă”. 
Acești tineri „De-un metru 
două' și cinci" știu ce vor de 
la viață.



4 Steagul roșu VINERI, 10 MARTIE 1978

Încheierea lucrărilor 
reuniunii de Ia Belgrad

’ BELGRAD 10 (Agerpres). - 
'Joi au luat sfîrșit lucrările 
reuniunii de la Belgrad a re
prezentanților statelor parti
cipante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa (CSCE), în ultima zi, 
în ședințe plenare' deschise, 
reprezentanții țărilor partici
pante au continuat să prezin
te declarații de închidere, în 
care au expus opiniile gu
vernelor statelor respective 
asupra rezultatelor reuniunii, 
cuprinse în Documentul final.

Președintele Anwar LI Sadat 
l-a primit pe tovarășul lan Coman

P CAIRO 9 (Agerpres). - 
Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohammed Anwar El 
Sadat l-a primit joi pe gene
ral-colonel Ion Coman, minis
trul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, 
care face o vizită în această 
țară.

în timpul primirii, președin
tei Egiptului a exprimat de
plina satisfacție față de 
cursul continuu ascendent al 
relațiilor egipteano-române, 
arătînd că vor fi luate' toate

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tensiunea 
se menține 

în Nicaragua
MANAGUA 9 (Agerpres).

- După cum relatează agen- 
- ția France Presse, alte patru 

persoane s-au refugiat în in
cinta ambasadelor Costa 
Ricăi și Venezuelei din Ma
nagua, ridicînd la 17 numă
rul cetățenilor nicaraguaieni 
refugiați în diverse ambasa
de după recentele manifesta
ții din Nicaragua, în cadrul 
cărora masele largi popu
lare au cerut înlăturarea de 
la putere a regimului dicta
torial al președintelui Anas- 
tasio Somoza și instituirea 
unui reqim democratic în 
țară.

Pe de altă parte, guvernul, 
din Managua a hotărît in
terzicerea colectelor publice 
în favoarea indienilor ce 
Copulează cartierul Monim- 

o, din orașul Masaya. Nu
meroase familii de indieni 
au rămas fără adăposturi, 
în urma ciocnirilor sîngeroa- 
se dintre populația locală și 
forțele militare, care au făcut 
uz de mitraliere și tunuri u- 
șoare pentru a infringe rezis
tența civililor.

Tn ședința plenară de di
mineață a luat cuvîntul șeful 
delegației române,- ambasa-. 
dorul Valentin Lipatti, care a 
înfățișat punctul de vedere al 
țării noastre asupra negocie
rilor desfășurate de-a lungul 
reuniunii, precum și în legă
tură cu rezultatele consem
nate în Documentul final.

Vorbitorul a adresat, toto
dată, mulțumiri guvernului și 
poporului țării gazdă pentru 
bunele condiții asigurate des
fășurării lucrărilor reuniunii.

măsurile pentru intensificarea 
și diversificarea cooperării 
dintre Egipt și România în 
toate domeniile de activitate, 
așa cum a convenit cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Situația din Ogaden
ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). 

- După cum transmite agen
ția TĂSS, citînd un comunicat 
al comandamentului opera
tiv al trupelor etiopiene, for
țele armate ale Etiopiei au 
eliberat complet orașul Fuk, 
situat la sud de Jijiga, pre
cum și orașul Dagabur.

în comunicat se mențio
nează că armata etiopiană 
își continuă ofensiva.

Consiliul de Securitate a luat Tn dezbatere 
situația din Rhodesia

NAȚIUNILE UNITE 9 (Ager
pres). - Consiliul de Secu
ritate a avut o nouă întru
nire în problema situației din 
Rhodesia. Reprezentanții Ve
nezuelei, Boliviei și Confe
rinței panafricane a biserici
lor și-au exprimat, în cadrul

MICA PUBLICITATE
VIND casă, singur curte. 

Petroșani strada Gh. Baritiu 
nr. 20. (117).

VIND casă, două camere, 
două bucătării, curte, ocupa- 
bilă imediat, strada Brazilor 
nr. 20, Petroșani. Inf. Tele
fon : 4 18 09 (Dodu Nicolae). 
(120)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Csiszar 
loan, eliberată de I.M. Petri- 
la. Se declară nulă. (118)

PIERDUT legitimație de

Vizita 
președintelui 
Tito în S.U.a.

WASHINGTON 9 (Ager
pres). - Președinții losip 
Broz Tito și Jimmy Carter au 
avut joi cea de-a treia și ul
tima întrevedere din cadrul 
vizitei președintelui iugoslav 
în S.U.A. Agenția Taniug pre
cizează că au fost examinate 
probleme ale actualității in
ternaționale și ale relațiilor 
dintre cele două țări.

Nicosia
A început procesul 

intentat 
celor doi teroriști
NICOSIA 9 (Agerpres).

La Nicosia a început proce
sul intentat celor doi teroriști 
care l-au asasinat, la 18 fe
bruarie, în capitala cipriotă, 
pe Youssef El Sebai, secretar 
general al Organizației de 
solidaritate a popoarelor 
afro-asiatice (OSPAA), di
rector general al Casei edi
toriale egiptene „Al Ahram".

Actul de acuzare, întocmit 
după audierile preliminare, 
arată că cei doi sînt vino- 
vați de crimă cu premedi
tare și, în conformitate cu 
legile cipriote, sînt pasibili 
de pedeapsa cu moartea.

Potrivit agenției Associated 
Press, procesul va dura apro
ximativ zec„ zile. - 

reuniunii, sprijinul față de 
lupta poporului Zimbabwe, 
desfășurată sub conducerea 
Frontului Patriotic, pentru li
chidarea rînduielilor colonia
liste și rasiste, pentru inde
pendență. Vorbitorii au res
pins așa numita „reglementa
re internă" în Rhodesia.

serviciu pe numele Gălățan 
Victor eliberată de
I.C.P.M.C. Petroșani. Se de
clară nulă, (119)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Otvos Be
la eliberată de C.M.V.J. Se 
declară nulă. (121)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matei I- 
leana, eliberată de I.C.S.M.I. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(122)

Tradiționala competiție

I CUPA ZIARULUI
I „•
i

i A devorat festival al
j schiului din Valea
| ’* Jiului, aflată la a
| IV-a ediție, CUPA ZIARU

INSTITUTUL DT MINE
PETRUS ANI 

încadrează de urgență 

un instalator și un muncitor 

necalificat pentru cantină
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12z1971 și Legii nr. 
571974.

Cererile de încadrare se depun la biroul 
plan-retribuire-personal, unde se pot obți
ne și relații suplimentare.

Telefon : 4 25 80 — 4 25 81, interior 151.

COOPERATIVA „DESERVIREA"
EUPENI
anunță

O ACTIVITATE NOUĂ:
• montări supape la brichete cu gaz
• reparat brichete cu gaz
• încărcat brichete cu gaz
Activitatea se desfășoară în cadrul sec

ției de ceasornicărie din complexul comer
cial Vulcan.

„S1LNGUL ROȘU“ 
LA SCHI

LUI „STEAGUL ROȘU" VA 
AVEA LOC DUMINICA, 12 
MARTIE 1978, pe pîrtia din 
Paring.

O competiție deschisă tu
turor vîrstelor - în cadrul 
„Daciadei" - la care pot 
participa toți iubitorii de 
schi, amatori și de perfor
manță.

Cîștigătorilor li se acordă 
numeroase trofee, cupe și 
medalii. Toți participanții 
vor primi diplome.

Transportul pînă la tele- 
scaun va fi asigurat per
manent de către autobuzele 
E.G.C.L., cu plecarea din 
piața Victoriei.

înscrierile pentru concurs 
- la secretariatul competi
ției, la baza didactică a 
I.E.F.S.

MEMENTO
î FILME
I •I PETROȘANI-7 Noîem- ) 
Ibtie : Din lumea filmului j 

de altădată ; Republica :

IRocky ; Unirea : Aripioa
ră sau picior ?; PETRILA: 
Contele de Monte Cristo;

I ANINOASA : Muscă si 
I fugi ; VULCAN : Mark 
I polițistul; LUPENI - Cul- 
I furai : Rîul care urcă mun- 
Irele ; Muncitoresc • - O- 

diseu și stelele ; URI-: 
CÂNI: Valea prafului de

I pușcă.

TV. '■

I 9,00 Teleșcoală ; 10,00
■ Telecinemateca ; 12,15

Corespondenții județeni 
transmit...; 12,30 Telex ;
12,35 închiderea progra
mului ; 16,00 Telex ; 16,05 I 
Teleșcoală ; 16,30 Curs de I 
limbă franceză ; 17,00 E- | 
misiune în limba germa- * 
nă ; 19,00 Rezultatele tra- I 
gerii loto ; 19,05 Film se- * 
rial pentru copii : „Cuo- I 
re" ; 19,30 Telejurnal ; ■
19,50 Viața în lumina nor- I 
melor eticii și echității so- | 
cialiste ; 20,15 Film artis- ■ 
tic : „Secerișul roșu". Pre- I 
mieră tv. Producție a stu
diourilor braziliene; 21,55 
Atelier de creație literar- 
artistică ; 22,30 Telejur
nal.

RADIO ‘
5,00 Buletin de știri; I 

5,05 Ritmuri matinale; I 
6,00 Radioprogramul di- | 
mineții ; 7,00 Radiojur- > 
nai. Buletin meteo-rutier. I 
Sport-; 8,00 Revista pre
sei ; 8,10 Curierul melo- I 
diilor; 9,00 Răspundem * 
ascultătorilor 10,00 Bu- I 
letin de știri ; 10,05 Atlas I 
folcloric; 10,30 Sănăta- J 
tea; 11,00 Buletin de | 
știri ; 11,35 Discoteca „U" ■ 
- Julio Iglesias; 12,00 | 
Buletin de știri ; 12,05 .
Din comoara folclorului I 
nostru; 13,00 De la 1 la J 
3; 15,00 Student-club ; I 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 
Cîntece de Claudiu Ne- I 
gulescu ; 16,25 Coordona- I 
te economice; 17,00 Bu- I 
letin de știri ; 17,20 Pentru | 
patrie; 17,50 Cuvîntul | 
partidului - cîntece ; 18,00 I 
Orele serii ; 20,00 Mari . 
ansambluri folclorice ; I
20,15 O scrisoare și mai ■ 
multe întrebări; 22,00 O I 
zi într-o oră ; 23,00 Biju- I 
terii muzicale ; 23,00- I 
3,00 Non stop muzical I 
nocturn. i

MEMENTO

DUMINICĂ, 12 MARTIE
8,00 Sportul pentru toți. Gimnas

tica la domiciliu ; 8,15 Tot înainte !; 
9,05 Șoimii patriei ; 9,15 Film serial 
pentru copii „Comoara din insulă". 
Episodul 3; 9,45 Pentru. căminul 
dumneavoastră ; 10,00 Viața satu
lui ■ 11,40 Bucuriile muzicii, Omul 

și muzica lui : Zeno Vancea ; 12,30 
De strajă patriei; 13,00 Telex; 
13,05 Album duminical. Din sumar : 
Ora veselă ; Woody, ciocănitoarea 
buclucașă ; Tn pași de dans ; Șah 
mat in 15... minute!; 15,15 Notes..;
15,30 Povestea unui cîntec ; 17,00
Fotbal : F. C. Argeș - Steaua. Re
priza a ll-a. Transmisiune directă 
de ia Pitești ; 17,50 Film serial.
„Lima maritimă Onedin". Episodul 
29 ; 18,40 Micul ecran pentru cei 
mici ; 19,00 Telejurnal ; 19,20 File 
de istorie; 19,40 Antena vă apar
ține. Spectacol prezentat de jude
țul Caraș-Severin ; 20,40 Film ar
tistic. „Macbeth". Producție a stu
diourilor engleze ; 22,05 Telejur
nal. Sport.

t LUNI, 13 MARTit
15,00 Turneul internațional de 

box „Centura de Aur"; 16,00 Te
lex. Emisiune în limba maghiară;

19,00 Cîntarea României ; 19,20
1 001 de seri ; 19,30 Telejur
nal ; 19,50 Panoramic ; 20,25 Ro
man foileton. „Familia Palliser". E- 
pisodul 4; 21,15 Mai aveți o în
trebare ? ; 21,50 Cîntece interpre
tate de corul petroliștilor din Mo
roni ; 22,05 Cadran mondial ; 22,25 
Telejurnal.

MARȚI, 14 MARTIE
9,00 Teleșcoală; 10,00 Antolo

PROGRAMUL Ț\/
gia filmului pentru copii și tineret 
(reluare); 11,25 In alb și negru.
„Istețul Boomerang" (I) reluare ;
12,15 Telex; 15,00 Turneul interna
țional de box „Centura de Aur" ; 
16,00 Telex; 16,05 Teleșcoală;
16,35 Curs de limbă engleză ; 17,05 
La volan. Emisiune pentru conducă
torii auto; 17,20 Din țările socia
liste ; 17,30 Atenție la... neaten
ție ; 17,50 Intîlnire cu opera și ope
reta la Craiova ; 18,15 Laudă ver
bului „A fi" ; .18,30 Lecții TV pen

tru lucrătorii din agricultură; 19,00 
întrebări și răspunsuri ; 19,20 1 001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 
Roadele politicii partidului de dez
voltare economico-sociaiă a țării. 
Azi, județul Vaslui ; 20,20 Publici
tate ; 20,25 Teatru TV. „O întîm- 
plare ciudată" de Carlo Goldoni.
Premieră TV; 21,55 Din cîntecele
și dansurile popoarelor ; 22,20 Tele
jurnal.

MIERCURI, 15 MARTIL

9,00 Teleșcoală ; 10,00 Șoimii pa
triei ; 10,10 Intreuări și răspunsuri 
(reluare); 10,30 Teatru TV. „O în- 
rîmplare ciudată" de Carlo Goldoni 
(reluare); 12,00 Telex; 15,00 Tur
neul internațional de box „Centura 
de Aur"; 16,00 Telex; 16,05 Tele
școală; 16,35 Curs de limbă ger
mană ; 17,05 Tragerea pronoexpres;
17,15 Telecromcă pentru pionieri ;
17,35 Volei feminin : Dinamo Bucu
rești - Penicilina lași ; 19,00 Din 
cartea naturii. Vînători de pană ;

16,00
16,35

19,20 1 001 de seri; 19,30 Telejur
nal; 19,50 Noi, femeile!; 2C;,20 
Telecinemateca. „Lumea nouă". 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor suedeze. Partea a doua 
a filmului „Emigranții"; 22,20 Te
lejurnal.

JOI, 16 MARTIE
Telex ; 16,05 Teleșcoală ;

Curs de limbă rusă ; 17,05
Reportaj pe glob - Namibia ■ 17,25 
Consultații pridice ; 17,45 Balade
și vechi cîntece din Mehedinți ; 
18,05 România pitorească; 18,35 
Turneul internațional de box „Cen
tura de Aur" ; 19,20 1 001 de seri ;
19,30 Tele|urnal ; 19,50 La ordinea 
zilei în economie ; 20,00 Ora tine
retului ; 21,00 Teatru TV. „Este vi
novată Corina ?" de Laurențiu 
Fulga ; 22,20 Telejurnal.

VINERI, 17 MARTIE
9,00 Teleșcoală; 10,00 Telecine

mateca (reluare); 12,00 Corespon
denții județeni transmit... ; 12,15
Telex ; 15,00 Semifinalele turneului 
internațional de box „Centura de 
Aur" ; 16,00 Telex ; 16,05 Teleșcoa
lă ; 16,30 Curs de limbă franceză; 
17,00 Emisiune în limba germană; 
19,00 Rezultatele tragerii loto; 

19,05 Film serial pentru copii : 
„Cuore" ; 19,30 Telejurnal; 19,50 
Ancheta TV. Opinia publică în ac
țiune ; 20,20 Film artistic. „Fiecare 
moare singur". Producție a studio
urilor din R.F.G. ; 22,00 Revista li- 
teraf-artistică TV; 22,30 Telejurnal.

SÎMBĂTĂ. 18 MARTIE

12,00 Telex; 12,05 Roman-foileton. 
„Familia Palliser". Reluarea episoa
delor 3 și 4; 13,45 Muzică distrac
tivă ; 14,25 Ancheta TV. „Opinia
publică în acțiune" (reluare); 14,55 
Semifinalele turneului internațional 
de box „Centura de Aur" ■ 15,40 O 
viață pentru o idee - Emil Raco- 
viță ; 16,10 Melodii populare • 16,30 
Un fapt văzut de aproape - re
portaj ; 16,50 Agendă cultural-artis- 
tică ; 17,20 Clubul tineretului. Cara
vana clubului T... în județul Pra
hova ; 18,20 Săptămîna politică in
ternă și internațională ; 18,35 Anto
logia filmului pentru copii și tineret;
19,30 Teleiurnal ; 19,50 Teleenciclo- 
pedia; 20,30 Mari filme western,
„infrîngerea iui L. Wilkinson". Pre
mieră TV. Producție a studiourilor 
americane ; 22,00 Intîlnire cu sa
tira și umorul ; 22,40 Telejurnal.
Sport.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90. telefon 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). ȚIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


