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Pentru
oamenii muncii

Șeful echipei de zidari 
structor Emil Surdu de la lotul 
de execuție a blocului 1-M.

Savin șî maistrul corr
al T.C.H. verifică planul

---------------------- -------------|

Luna mai - lună de vîrf 
în realizarea" producției fizice

Cum ne e tradiția munci
torească, sărbătoarea Tntîiu- 
lui Mai a fost întîmpinată de 
colectivele întreprinderilor 
miniere ca și din celelalte 
unități economice cu re
zultate din ce în ce mai 
bune în producție, rod al 
mobilizării plenare în ma
rea întrecere. Vizînd unită
țile miniere este demn de 
relevat faptul că minerii de 
la Uricani au încheiat și 
luna aprilie cu planul de
pășit, totalizînd mai mult 
de 11 000 tone de cărbune 
extras suplimentar de la în
ceputul anului. Rezultate bu
ne la sfîrșitul lunii aprilie în
scriu și colectivele de la 
Vulcan, Paroșeni și Pefrila. 
O privire mai atentă, asu
pra „mersului" producției 
fizice evidențiază pregnant 
sporirea extracției de căr
bune aproape la fiecare u- 
nitate, redresarea unor mi
ne care și-au realizat și de
pășit aproape constant sar
cinile zilnice. Consemnăm 
în această ordine de idei 
recordurile de producție zil
nică realizate de minerii Lu- 
peniului de la trecerea la 
actualul program de lucru, 
ca și promisiunile - bazate 
pe rezultate concrete - ale 
secretarului comitetului de 
partid de la Lonea. Și mi
nerii Aninoasei, ca și cei 
de la Dîlja, au depășit mai

Brigadierul Viorel Corcheș, un destoiniețef de formație de la mina Petrila, formație 
care se menține constant în fruntea întrecerii. In clișeul nostru, la ieșirea din mină, brigadie- 
rul împreună cu ortacii lui după o zi rodnică. Foto : Ion LICIU
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comerciale au fost desch’i- 
se, în preajma zilei de 1 
Mai, în orașul Petrila. Este 
vorba despre magazinele 
nr. 14 - încălțăminte - mer
cerie și nr. 15 - tricotaje - 
aparținînd de I.C.S.M.I. Pe
troșani, amplasate la par
terul unui modern bloc de 
locuințe dat în folosință în 
cartierul 7 Noiembrie. La 
deschidere, cele două u- 
nități au oferit cumpărăto- 

multe zile la rînd sarcinile 
zilnice' fiind evidentă ten
dința firească de redresare 
a producției. Spunem fi
rească, deoarece măsurile 
aplicate au creat condițiile 
necesare realizării planului. 
Vorbind despre aplicarea u- 
nor măsuri, trebuie subli
niate cele luate de Biroul 
comitetului municipal de 
partid - care a analizat in 
cursul lunii aprilie activita
tea minei Livezeni - mă
suri a căror aplicare, atît 
de către conducerea Combi
natului minier Valea Jiului 
cît și cea a minei Livezeni 
vor trebui să ducă la redre
sarea producției acestei mine, 
ca de altfel și a minei Băr- 
băteni.

Așa stînd ’lucrurile, luna 
mai pune în fața colective
lor miniere sarcina sporirii 
continue a producției fizice 
- domeniu spre care trebu
ie să-și îndrepte întreaga a- 
tenție organele și organiza
țiile de partid, conducerile 
tehnice și fiecare condu
cător. al producției de la 
brigadier pînă la director. 
Aceasta cu atît mai mult 
cu cît aplicarea măsurilor 
adoptate în adunările ge
nerale ale oamenilor mun
cii au creat condiții dintre

• (Continuare în pag. a 2-a} 

rilor un fond de mgțfă de 
peste 2,5 milioane lei. (I.M.)

CONFIRMÎND încă o da
tă valabilitatea zicalei 
„prietenul adevărat, la
nevoie se cunoaște", un
grup de uteciști de 
preparația Coroești au fost • 
recent părtași la un 
de solidaritate umană, 
du Panțoc, Viorel

act
Ra- 

Stoica, 
Tiberiu Groza, Ernest Kis
ner, Izidor Barabaș și Du
mitru Ene, secretarul or
ganizației de bază U.T.C. 
nr. 6 transport, au donat o- 
norific sînge pentru salva
rea colegului lor de muncă,

Din primul schimb 
— cărbune peste 

plan
PRELIMINARUL - DEPĂȘIT 

CU 100 TONE
Prin cele 100 tone căr

bune extrase peste preli
minar în primul schimb de 
lucru al lunii mai, minerii 
de la Dîlja confirmă prin 
fapte hotărîrea k de a 
continua cu și ma. bune 
rezultate eforturile depuse 
in luna aprilie. Tn acest 
prim schimb toate sec
toarele au produs peste 
plan.

120 TONE PESTE 
PREVEDERI

Tot ieri, după schimbul 
I, de la I.M. Uricani dis
pecerul Virgil Chiriac ne-a 
transmis vești de bun au
gur de la colectivul frun
taș pe Valea Jiului în pri
mele patru luni ale anu
lui. Aici, preliminarul 
schimbului a fost depășit 
cu 120 tone. Șuvoiul cel 
mai substanțial a „curs" 
din abatajele brigăzilor 
conduse de Gheorghe 
Scorpie și Tra’an Poo din 
sectorul III, Constantin So- 
rescu, sectorul II, și Proco- 
pie Moater din sectorul I.

Petru Pantelimon, a cărui 
viață era în pericol. Prie
teni adevărați ! (Ștefan 
Nemecsek).

LA I.M. BÂRBĂTENI au 
fost amenajate trei săli 
de clasă destinate cursuri
lor de calificare, perfec
ționării calificării și poli
calificării personalului 
muncitor din subteran. Cu 
acest prilej s-au inaugurat 
și cursuri de calificare pen
tru mineri, de perfecționa
re pentru mecanicii de lo
comotivă și de policalifica
re pentru întreg personalul 
minei. (V.S.).

din Valea Jiului

208 de no! 
apartamente

La sfîrșitul lunii aprilie, la 
Uricani, constructorii de lo
cuințe au predat, în cartierul 
Bucura, un nou bloc, cu 30 
apartamente. împreună cu a- 
cestea, numărul apartamente
lor finalizate în Valea Jiului 
de la începutul anului se ri
dică la 200.

Un nou bloc, cu 20 apar
tamente, urmează să fie dat 
în folosință în luna mai la 
Lupeni, în timp ce construc
torii din Petroșani depun e- 
forturi stăruitoare pentru a 
preda, tot în această lună, 
în cartierul Aeroport, alte 42 
de apartamente.

La I. M. Aninoasa

POLI CĂLI F I C A R E A,
deși se impune cu necesitate,

plutește încă în sfera
Exploatarea și întreținerea 

corectă a mașinilor și utila
jelor de înaltă tehnicitate 
cu care sînt dotate minele 
Văii Jiului este posibilă nu
mai dacă cei care lucrează 
cu ele posedă o bună pre
gătire profesională, cunoș
tințele necesare. De aceea 
frecventarea cursurilor de 
policalificare este condiția 
primordială realizării unei 
calificări . corespunzătoare. 
Dar ființarea lor este con
diționată. de doi factori : 
organizarea riguroasă a 
cursurilor și dorința oamenilor 
întru dobîndirea cunoștin
țelor în urma cărora să poa
tă stăpîni' tehnica din do
tare.

La I.M. Aninoasa am cău
tat răspuns la întrebarea : 
cum sînt organizate cursu
rile de policalificare ? Șeful 
biroului personal, învățămînt 
și retribuție, subinginerul 
loan Liszka, ne-a dat cîteva 
date de referință. Astfel, am 
aflat că . „policalificarea 
numai că e întîrziată, 
te mult rămasă în 
cerințelor. încă din 
martie a început un 
cu 45 de mineri și 
mineri pentru meseria 
lăcătuș, însă cel de 
la care vor participa 
trolăcătușii, nu a fost 
ceput. Probabil în cursul lu
nii mai va fi organizat și se

nu 
e foar- 

urma 
luna 
curs 

ajutori 
de 

mineri, 
elec-

în-

FOTOCINECLUBUL de laț 
preparația Coroești a de- I 
butat public prin realizarea | 
fotografiilor unor fruntași 
în producție din întreprin
dere și prezentarea lor la 
panoul de onoare din o- 
raș. Membrii fotocineclubu- 
lui au realizat, de aseme
nea, un prim scenariu cu 
tematica din domeniul pro
tecției muncii și lucrează 
în prezent la al doilea. 
(Ș.N.).
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Preiente românești 
la tîrgurile internaționale de carte

După recentele tîrguri in
ternaționale de carte de la 
Bruxelles și Bologna, țara 
noastră va participa luna a- 
ceasta la alte două mani
festări similare, prilejuri de 
prezentare a valorilor pro
ducției noastre editoriale — 
volume de literatură social- 
politică, științifică, tehnică, 
beletristică, de artă, pentru 
copii și tineret. Este vorba 
de tîrgurile cu tematică ge
nerală de la Nisa și Varșo

speră că-l 
motiv 40

De ce această întîrziere ? 
Cauzele sînt mai multe. A 
fost invocat faptul că pen
tru a fi cuprinși în acest 
curs de policalificare și lă
cătușii de la sectorul II, s-a 
așteptat introducerea și mon
tarea unei combine în sub
teran la care participă toți 
electrolăcătușii. Ar fi o scu
ză, însă montarea unei com
bine nu durează chiar atîta 
timp.

Tot ca o cauză a amînă- 
rii deschiderii cursului a fost 
invocată și aceea că multe 
cadre tehnico-inginerești se

vor urma aproxi- 
de lăcătuși I"

Un miner numit...
lN I

P
etrila, 27 aprilie 

1978. Zi in care 
soarele zîmbește a 

primăvară plină și in care .„ Scriu reporterii ziarelor din 
„frontalele" orizontului 14 
trimit la suprafața produc
ții record. Mă aflu de ci- 
teva ore bune in preajma 
lui Eugen Voicu, dar _ ce 
înseamnă un schimb în 
mină pentru un șei de bri
gadă care trăiește prin 
8 500 tone suplimentare, 
producția a 17 zile și 
nopți pline, cu depășiri cu 
tot, cîștigate furtunos in 
prima treime a anului ? 
Și, mai ales, cum poți 
concentra intr-o însemnare 
de cîteva pagini densita
tea unor fapte ce nu stau 
fa îndemîna oricui ?

La I.M. Petrila (și poa
te pe întreaga Vale a Jiu
lui), ortacii lui Eugen Voi
cu se află, cum li-i felul, 
In frunte. Inițiativa „Briga
da înaltei productivități" 
iși găsește exprimarea la 
vatra unei întreceri socia
liste spectaculos desfășu
rate. Vin minerii din alte

P
etrila, 

1978.

soare

s
I

via, manifestări programate 
între 12 și 17 mai și, res
pectiv, 17 și 22 mai.

Pentru cel de-al doilea se
mestru al anului se anunță 
cunoscutele tîrguri interna
ționale de carte de la Bel-. 
grad și Frankfurt pe Main, 
confruntări literar-editoria- 
le pentru care sînt pregăti-. 
te alte sute de volume ro
mânești.

(Agerpres) {

incertitudinilor
află la reciclare și nu 
cine să susțină 
vorba doar de __ __ ,...
principali și doi ingineri, din 
care un șef de sector). " 
greu să credem cl L 
noasa r
și alte persoane, în afara 
celor patru, care să fie în 
măsură să țină lecții. Dacă 
ar fi fost numai cele două 
motive, probabil că întîrzie-r 
rea cursurilor de policalifi
care n-ar fi fost așa de ma«: 
re ; am aflat însă că nici să
lile la școala de calificare 

C. IOVĂNESCU

arâ 
lecțiile (e 
doi maiștri

t 
că la Ani- 

nu s-ar mai fi găsit
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părți să vadă, să se con
vingă și să învețe metode 
mai eficiente de muncă.

țară, transmit comentarii 
în undă și imagine cu căl
dură, cu entuziasm. Briga
da lui Eugen Voicu atacă 
cu indirjire zăcămintul, 
pune in valoare infinite 
rezerve creatoare. Nu-i un 
miracol, cum zic minerii, 
nici nu are cum să fie, 
pentru că totul ține de 
om, de gindire, de orga
nizare, de exprimare pa
triotică în muncă,'de luci
ditate in acțiune.

Despre Eugen Voicu nu 
poți scrie decit cu pana 
înmuiată in cerneala e- 
sențelor tari, în cuvinte 
înaripate, admirativ și re
cunoscător. O inițiativă 
pornită la începutul lui 
1978 in Vale, a cuprins ra
pid Valea, incit pe Eu
gen Voicu, pe șefii de. 
schimb, i n c e p i n d

Ștefan GHEORGHIU

(Cont, in pag. a î-a)
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De la Mureș, mai departe!...
In zilele din urmă învă

țasem, pe cîmpul de bătălie, 
mai mult decît ne-am fi în
sușit într-o îndelungată pe
rioadă. de pregătire și de 
manevre. Pe linia întîi orice 
greșeală, se plătește scump. 
Dușmanul te momește, aș
teaptă o slăbiciune, ca să 
te facă una cu țarina. O 
greșeală cît de mică, nSfo- 
losirea atentă a terenului te 
face țintă sigură.,; Iar duș
manul nu ierta nimic. In 
drumul nostru de la Bra
șov spre Mureș am deprins 
cooperarea cu unitățile so
vietice, am cunoscut os
tașii acestei armate vite
ze și capabile de trainice 
suduri sufletești. în multe 
cazuri ne-am întrajutorat, 
conlucrînd cu măiestrie 
ostășească, zdrobind îm
preună rezistența fascis
tă. Orașul Tg. Mureș, pe 
care l-am eliberat, . râmî- 
nea în spatele nostru, in
tegrat pentru veșnicie în 
trupul vetrei strămoșești.

Urmărirea dușmanului 
dincolo de rîu n-a însem
nat o simplă formalitate. 
Lupta a continuat zi și 
noapte, pas cu pas. Pămîn- 
tul cucerit în interiorul 
Trasilvaniei, spre granița 
care ne chema să o eli
berăm, l-am stropit cu iz
voare de sînge. Creasem 
dincolo de rîu un nou cap 
de pod. Trecînd la cuce
rirea poziției germano- 
horthyste de pe creasta 
malului puternic fortificat, 
am fost întîmpinați cu o 
ploaie de gloanțe. De pe 
o culme, care predomina 
înălțimile, hitleriștii băteau 
teritoriul ocupat de noi, 
metru cu metru. Pierderile 
umane, care și astfel e

rau serioase, trebuiau e- 
vitate neîntîrziat. De cu
cerirea acestei culmi - che
ie depindea Soarta între
gii noastre operațiuni din 
zona amintită. Batalionul 
7 vînâtori, greu încercat și 
pînă la Mureș, a - primit 
ordinul să cucerească po
ziția prin asalt direct. în- 
fruntînd cu dîrzenie 7 ura
ganul de foc ce venea de 
pe culme, am îndeplinit mi
siunea cu cinste. Pierzînd 
acum punctul cel mai fa

File glorioase din cartea marilor 
tradiVi de luptă ale poporului român
vorabil, inamicul a fost 
silit să cedeze în zilele 
următoare întregul sis
tem de apărare și să se re
plieze adine spre vest. 
Martorii oculari din
părțile locului s-au bucu
rat de eliberare, dar au 
trăit alte cîteva zile gre
le ,trebuind să suporte 
bombardamentele tur
bate ce veneau atît asu
pra luptătorilor, cît și asu
pra satelor prin care tre
ceam, fără să ne oprim. 
Locuitorii au văzut vite
jia ostașilor Corpului de 
munte care cucereau Cor- 
hățelul și Nazna, a divi
ziei 6 gardă sovietică, care 
intra în Curteni și Sîntana. 
Diviziile,românești 3 și 6 
infanterie' treceau prin Mu
reșeni spre Morești și din 
Crisfești spre Sîntioana.

Părăsind liniștea ora
șului Deva, un mare fiu 
al poporului român, pri
eten apropiat al coman- ' 

dantului Corpului de munte, 
a obținut încuviințarea să 
fie martor ocular al vite
jiei armatei noastre. Din 
partea înaltă a orașului, 
de acolo de unde era zo
na observatoarelor vânăto
rilor de munte, Doctorul 
Petru Groza a privit îrtcrîn- 
cenarea cu care s-a tre
cut Mureșul, a simțit du
rerea pierderii de vieți 
omenești. Cîțiva ani după 
aceea, pe cînd Dr. Petru 
Groza era președintele

Consiliului de Miniștri, 
semnatarul acestor rînduri 
era ofițer în Comandamen
tul grănicerilor din Bucu
rești. L-am întîlnit o dată 
în fața Universității. Tra
versa bulevardul. L-am 
salutat ostășește. S-a o- 
prit, s-a uitat lung la mi
ne, m-a luat de braț, 
așa cum obișnuia cu cei 
pe care îi cunoștea mai 
bine, și am făcut calea îm
preună, pînă la clădirea 
Marii Adunări Naționale. 
Pe drum mi-a spus :

- Nu mai știu cum te 
cheamă... Am cunoscut a- 
tiția I... Te știu, ă, te 
știu din Deva,.. Pa. -se că 
ai fost coleg de școală cu 
feciorii mei.. Am auzit a- 
poi că ai părăsit școala ca 
să pleci voluniar cu vînă- 
torii... Te știu, bine, gră- 
nicerule, de cînd treceai 
Mureșul, încadrat în Cor
pul de munte. V-am pri
vit de la observatorul ge

neralului -Ion Dumitrache... 
Măi, ce fapte eroice au. 
scris diviziile voastre!

După 9 octombrie 1944 
s-au executat regrupări și 
schimbări de dispozitive. 
A trebuit să ne deplasăm 
în marșuri forțate de 30- 
50 km pe zi, înfruntînd 
toamna ploioasă, drumu
rile desfundate, podurile 
distruse, noroaiele cleioa
se. Ne așteptau noi zone 
de dispunere. Pe creasta 
principală a Munților A- 
puseni luptau alți frați 
de-ai noștri, vînâtori de 
munte și ei, cu aceeași vi
tejie și dăruire. Ei i-au iz
gonit pe dușmani spre nord, 
cucerind localitățile Gilău 
și Ciucea, apoi au tăiat 
axa de comunicații Cluj— 
Oradea. O parte a corpu
lui de munte a eliberat o- 
rașul Gherla. Spre sfîrșitul 
decadei a doua a lunii 
octombrie 1944, Divizia 2 
munte, în colaborare cu 
trupele sovetice, a ajuns 
aproape de Valea lui Mi
hai. Centrul Transilvaniei 
era curățit pretutindeni. Pe 
aliniamentul Cărei - Sa- 
tu Mare urma să fie în- 
frînfă ultima rezistență din 
țara noastră a armatelor 
a 6-a și a 8-a hitleriste și 
a 2-a și a 3-a hortyste. A- 
ceastă victorie avea să 
marcheze desăvîrșirea e- 
liberării României de sub 
jugul fascist. Noi, ne-am 
continuat drumul, din lup
tă în luptă, pînă la vic
toria finală.

Aurel D. CAMPEANU, 
ofițer (r) în cadrul 

batalionului 7 vînStori 
munte Deva - Zalău 1

Unul din magazinele alimentare ale Văii Jiului în care 
clienții sînt serviți întotdeauna operativ, în condiții civilizate 
- magazinul hr. 277, Lupeni, condus de N'colae Florea.

Foto : Ion LICIU

POLICALIFICAREA
• (Urmare din pag. •) 

nu sînt suficiente. Singura 
sală unde se pot desfășura 
cursuri este sala de ședințe 
în care se țin și ciirsurile de 
cali icare (unul de mineri și 
unul de electricieni), și, e- 
vident, ședințele. Să fie a-, 
ceasta o piedică ? Cursul de 
mineri se terminase la data 
documentării noastre. Cel 
de electricieni (de două 
ori pe săptămînă) se . va în
cheia în iunie. ■ Ședințe nu 

sînt chiar zilnice îneît să 
nu se găsească loc și pentru 
încă 2-3 ore de curs în a- 
ceastă sală. în plus, am 
aflat că mai există și alte 
săli ; cu bunăvoință, ar pu
tea fi și acestea folosite.

Așa cum ne-a fost înfăți
șată situația de către res
ponsabilul cu problemele 
învățămîntului din întreprin
dere se desprinde o primă 
concluzie: organizarea
cursurilor de policalificare la 
I.M. Aninoasa are încă mul
te lacune.••••••••••••••••••••••• ••••••••••*••••••••••••••••••••••««•••••

Chiar nu vrea conducerea I. G. C. L Luna mai —
să țină seama de nevoile oamenilor?! » (Urmare dm uag 1)

2 mai. Zi de sărbătoare. 
Ora 7,30. in Piața Victoriei, 
- locui de plecare al curse- 
jlor spre Telescaun și cabana 
IRusu - numeroși cetățeni aș- 
iteptau autobuzul sau autobu
sele care să-i ducă ia punc
tele de agrement unde să-și 
ipetreacă împreună cu famili- 
lile cîteva clipe de odihnă 
[în mijlocul naturii. Nerăbda
rea crește pentru că.. Dar, 
io ora 8, sosește în stație au
tobuzul pentru Telescaun - 
iqutobuz cu o capacitate de 
numai 18—20 de locuri — în 
care se înghesuie, claie pes
te grămadă, într-o harababu
ră greu de închipuit și mai a- 
jles de descris, peste 60 de 
bărbați, femei și copii. Cu 
-chiu cu vai, ajungem la des
tinație.

Din păcate, vremea bună 
nu a durat prea mult. In ju
rul prînzului a început să 
plouă, și ploua cu găleata. 
Doar căldura lipsea ca șă 
spunem că ploua ca în plină 
vară. Zgribuliți de frig, uzi 
pînă la piele, turiștii din zi 

. de sărbătoare s-au strîns la 
stația Telescaun unde trebuia 
să sosească la ora.16 auto
buzul pentru oraș și care se 

I lăsa așteptat.
l

Ora 17. In stația Telescaun 
sosește., paznicul telescaunu- 
lui, Lascu, cu vestea : „Cine 
vrea să meargă acasă cu ma
șina să coboare la podul, de 
jos.. Cine nu, treaba lui. A- 
șa a spus șoferul". Clipele de 
uluială au trecut și oamenii 
- ce puteau face ? - au por

nit într-o cursă contra crono
metru, prin ploaia torențială, 
cu copii în brațe, flecare cum 
putea.

La pod, după o cursă de 
aproape 2 km, îi aștepta con
ducătorul autobuzului 31-HD 
-3974, împreună cu taxatoa
rea, de loc liniștiți și chiar 
mai țîfnoși decît pasagerii.

Taxatoarea cu un ton răs
tit : „Să nu mă întrebați pe 

mine că nu sînt eu șoferul I 
Eeee I" Șoferul, cu același 
ton : „Eu sînt șofer, eu cunosc 
mașina și știu ce fac. Cui îi 
place bine, cui . nu..." Din toți 
cei care au ajuns la pod, 200 
s-au urcat în mașină, iar pe 
jos au rămas mai bine de 30 
de persoane. Intre cei 200 de 
„norocoși" se aflau, ca și la 
plecare, femei și copii de 
toate vîrstele.

Să mai întrebăm de ce nu 
s-a pus un număr, mai mare 
de autobuze pînă la Tele
scaun și cabana Rusu în pli
nă zi de sărbătoare ? Să mai 
întrebăm de ce șoferul și ta
xatoarea au fost obraznici 
și au oprit unde au vrut și 
unde au crezut ei de cuviin
ță ? Să mai întrebăm condu
cerea I.G.C.L. ce are de gînd 
să facă cu transportul în co
mun spre punctele de agre
ment în zile de sărbătoare ? 
Sau ce măsuri va lua împo
triva celor vinovați ?

Astfel de întrebări s-au 
mai pus și nu o dată, dar 
s-au primit., justificări. Or, 
noi nu de justificări avem ne
voie, ci de fapte.

Ing. Emeric FARCAȘ, 
director adjunct al Direcției 

comerciale Petroșani 

cele mai favorabile creșterii 
productivității muncii și, pe 
această cale, a producției fi
zice planificate, așa cum a 
subliniat secretarul generai 
al partidului la recenta Ple
nară a C.C. ai P.C.R. și la 
Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Aceasta însă implică or
ganizarea riguroasă a pro
ducției și a muncii, asigu
rarea unei aprovizionări teh- 
nico-materiale corespunză
toare, coordonarea atentă 
a sistemelor de transport 
subteran și desigur, întărirea 
ordinii și disciplinei sub 
toate aspectele. Facem, î- 
nainte de toate, trimitere la 
folosirea deplină a fondului 
de timp disponibil și a tim
pului de lucru. Nu este însă 
mai puțin adevărat că și în 
aprilie nu s-a realizat o 
însemnată cantitate de căr
bune datorită numărului ri
dicat de defecțiuni înregis
trate, îndeosebi, la utilaje
le de transport.- Pentru pre- 
întîmpinarea acestor de
fecțiuni este 
serioșii din

necesar ca me- 
compartimente-

lună de vîrf
le electromecanice să des
fășoare o muncă preventivă, 
profilactică chiar - dacă poa
te fi numită așa - pentru 
depistarea la timp a punc
telor slabe și a locurilor în
guste din transport.

Nu ne-am propus - și es
te greu de realizat - o ra
diografie detaliată a pro
ducției lunii aprilie, dar con
siderăm că trebuie trase cî
teva concluzii care să de
termine acțiuni menite să 
ducă la creșterea produc
ției de cărbune. Pe lingă
cele la care ne-am referit
deja, considerăm ca fiind 
deosebit de importantă a- 
ceea vizînd aplicarea fer
mă, la fiecare loc de mun
că, a măsurilor stabilite.
Organelor și organizațiilor 
de partid, consiliilor oame
nilor muncii le revine sar
cina urmăririi și controlu
lui aplicării acestor măsuri 
zi cu zi, decadă cu decadă, 
astfel ca nici un termen sca
dent să nu fie depășit. Nu
mai în acest fel va putea 
crește mereu producția fi- 

indicator la care luna 
trebuie să fie lună de

vîrf. . ‘ '

zică, 
mai

Am fi dorit să verificăm | 
și cataloagele cursului Ia | 
care participă cei 45 de ; 
mineri pentru meseria de I 
lăcătuș. Nu le-arh putut da 
însă de urmă. Am aflat, că I 
ar fi închise într-un sertar. I 
Am fost nevoi)! să ne mul- 6 
țumim cu explicațiile sin- 1 
cere, de altfel, ale tovarășu
lui loan Liszka : ..Maj mult 

'de 25-27 de oameni nu vin 
la cursuri. Adică ceva mai 
mult de jumătate. Oamenii 
vin și ne întreabă ce fo
loase direcțe le aduce oo'i- 
calificarea, însă noi nu , 
știm ce să le spunem, că j 
nu avem instrucțiuni pre- ; 
cise“.

Am aflat in felul acesta 
și răspunsul la întrebarea ■ 
ce le lipsește qninosenilor 
șă-și organizeze mai bine 4 
cursurile de policalificare ? Și I 
dacă de lă. cei care au | 
sarcina să se ocupe de pre
gătirea forței de muncă oa
menii nu pot afla ce-i in
teresează, nu înseamnă că 
în toată întreprinderea nu 
există totuși cineva care să , 
b poată face. j

Tovarășul Adrian Pop, se- . 
cretarul. comitetului U.T.C. I 
cu probleme organizatorice, 
ne asigură că s â discutat I 
cu aproape toți tinerii și au I 
fost îndrumați către cursu- ] 
rile de calificare și policali- | 
ficare, qrătîndu-li-se ovqn- . 
tqjele acestei pregătiri a- I 
tît pentru ei, cît și pentru în- . 
treprindere, realizarea sar- | 
cinilor de plan constituind • 
interesul tuturor, i I

' Prin modernizarea tehnologiei
eficiență

< ' Poligonul de prefabricate 
din Livezeni al T.C.H. a fost 
dotat de curînd cu un □- 
gregat de sudură prin punc- 

i te. Moderna instalație este 
utilizată pentru confecționa
rea carcaselor metalice ale 
prefabricatelor folosite în 
execuția pereților exteriori 
ai blocurilor de locuințe.

Pe această cale se obțin 
numeroase avantaje tehni- 
co-economice. în primul rînd, 
s-au putut reduce cheltuieli
le de transport prilejuite de 
aducerea elementelor de 
armătură de la Bîrcea. Un 
Avantaj esențial constă în

ridicată
creșterea volumului de mun
că vie ai colectivului încor
porată în produsul finit - 
prefabricatele de beton, res
pectiv îmbunătățirea rapor
tului dintre producția netă 
și producția globală - e- 
lement esențial al eficien
ței economice. Utilizarea su
durii prin puncte la confec
ționarea armăturilor, în com
parație cu procedeele cla
sice folosite de către echi
pele de fierar-betoniști, se 
caracterizează, de aseme
nea, prin sporirea substanți
ală a productivității mun
cii, . i ■ ; i ■ îmbinare armonioasă a pi»c.c-«4ui citadin din .Mato» Jiului de azi. Foto : Ion LEONARD
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I Drumurile spre 
au numele lor, pe care

ortacii mei sînt 
și 

să

• {Urmare din pag. I)
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munca, nu ma puteam 
bili în Valea Jiului - 
spune Geza Antal, 
cum să nu am - continuă 
el - cînd merg să rezolv 
o problemă a unui ortac 
din brigadă și o rezolv, 
iar apoi îl văd liniștit, cu 
tragere de inimă. Pentru că 
nu-mi plac frunțile încre- 

Geza Antal - brigadier la țite și vorbele tari, ci cai

pre-
solida, 
cunos- 

m merit/

de robustă, ci printr-o 
gătire profesională 
prin stăpînirea de 
tințe avansate în 
prin inteligență novatoare 
și înțelepciune integral va
lorificată. Oamenii adevă- 
rați trăiesc prin specializare 
pe post, dar și prin îndemî- 
narea de a executa un an
samblu de lucrări, prin 
policalificare. Se vorbește 
tot mai mult despre necesi-ț 
tatea „minerului tehnician", 
stăpîn pe front, dar și pe rne- 
canizare, gata să facă , fa
ță tuturor sarcinilor, mar 
mult sau mai puțin dificile.

De 11 ani, de cînd con
duce 70 de ortaci, Voicu s-a 
dovedit un priceput profe
sor al educației minerești. 
„La noi, nemotivata e caz 
rar și cu totul întîmplător".’ 
Acestea sînt cuvintele pe ca
re le auzi -cînd întrebi des-. 
pre modul în care se mani
festă conștiința umană 
cinstea de a fi membru 
unei brigăzi cum nu 
multe. Apoi ținuta, în i 
și în afara ei. „Ș 
pinge ortacul pletos, 
cum petrecerea în 
te sau în familie nu-i pentru 
minerul făr' de cravată". Și 
astfel înțelegi că viața a- 
cestei brigăzi nu se desfă
șoară doar în cadrul limitat 
al galeriilor, că are o arre 
de exprimare mult mai lar
gă, în familie, la o petre
cere colectivă în care 
sărbătoresc succese și 
totdeauna într-o stare 
bunăcuvință aleasă. „Nu 
uita disciplina la gura 
nei, la ieșire, așa cum

le chibzuit stabilite pe
schimb și individ, convin
gerea că așa și nu altfel 
trebuie. acționat, lucru bun 
cum e „Norocul bun“ al mine
rului prin tradiție și nu alt
fel. Cînd combina stă, cînd 
banda înțepenește în role, 
doare, și cine nu-i interesat 
ca durerea să țină cît mai

de la tinerii Ștefan Alba și 
Dumitru Pantîcu și terminînd 
cu Pavel Crăciun, în prag 
de pensie, pe ceilalți ortaci 
de-o neasemuită bravură, îi 
găsești acum exprimați și 
la Vulcan, la Lupeni sau A- 
ninoasa, pretutindeni unde 
există zăcămînt și se scoate 
cărbune.

Sistemul de extracție năs
cut în brigada lui Euqen 
Voicu de la Petrila, deloc 
complicat, se întrepătrunde « 
într-o bogăție de însușiri mi
nerești puse cu înțelepciune 
în valoare. Trei fronturi în 
neostenită mișcare, malea- 
bilitate strategică în ataca
rea punctului principal de 
lucru, armonizare a forțe
lor în acțiune, solidaritate și 
întrajutorare la greu. Mai 
întîi de toate, preluări de 
schimburi în mers, asigura
rea continuității prin , du
blaje în operația predare- 
primire. Cînd intri în mi
nă, nu poți intra cu mina 
goală, întotdeauna existînd 
cerințe de aprovizionare, ne
voie de lemn și metal, de 
piese de schimb, de diferite 
unelte și aparatură de o- 
rientare. Și-apoi precizia din 
planul de bătaie, atribuțiuni-

Cînd toți 
mulțumiți, atunci sînt 
eu. Numai așa poți 
faci lucru

Brigada lui Geza Antal 
și-a realizat întotdeauna 
planul și în cei 18 ani de 
cînd este brigadier a 
săpat peste 1 km de ga
lerii. Oamenii s-au afirmat 
în brigadă, acolo au cres
cut în meserie. Acest 
cru îl pot 
Constantin

abataje 
t le

i păstrează pentru că poar- 
i tă amprenta vredniciei
> bărbaților care le-au ză- 

mislit și care au lăsat în
t urmă cale liberă milioane- 
’ lor de tone de cărbune 
1 necesar țării. Și poate de 

aceea urcînd planul lui

sectorul VII al I.M. Vulcan mul și lucrul bun, de ca- 
- încercam să găsesc în l‘ , ' '

< fiecare armătură un punct făcut bine nu numai că
> de reper care
1 nească, atît 

pe el, cît 
și pe ortacii 
lui, care i-au 

t dat, în semn 
’ de prețuire,
1 porecla
| „omul
< mina
! aur".

Cuvinte 
re nu știam 

l de unde vin
’ decît ■ după
r ce sursa de

lumină 
avertizat, 
timp

i cam

litate, în galeriei Un lucru

e-
Yl-

cit mina
să-l defi- te apără, de accidente, dar

care

onorează

titlul

de miner
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aur"

Bărbați

de calitate.

lu- 
bine 

Karol
spune mai
Purcaru,

Antal, fra-
tele br iga-
dierului, Mi-
hai Cons-
tanti n, loan
Bodescu, toți
mineri șefi
de schimb.

„Brigadierul
nostru este
foarte * i-
nimos, ne
orgânizeazâ

în așa fel
munca în-
cît nu râ-
mînem nici-
odatâ sub
planu spu-
ne șeful de
schimb Mi-
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Un miner

puțin, locul de muncă 
fie vindecat cit mai 
nic ? Cu socoteală 
fără inutilități și derută 
mai ales, fără a clinti 
menii din rosturile lor 
rești.

Un front de lucru pregă
tit ca la carte nu poate du
ce decît la producții supli
mentare. Omul, cum spune 
proverbul, și aici sfințește 
locul, nu oricum, nu doar prin 
prezență fizică, fie ea cît

să 
grab- 
însă,

Și, 
oa-

fi-

si
i al 

sînt 
mină 

Șutul res- 
așa 

societa-

5
i-
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frontul de lucru. L-am gă
sit muncind, alături de or
taci, sus, la capătul suito
rului de aeraj de pe stra
tul 18. De 21 de ani a 
deschis numai drumuri sub
terane. La 27 de ani era 
brigadier și experiența, a- 
cumulată îi dă dreptul să 
afirme că nimic nu e trai
nic, fără încredere în tine, 
în forțele tale, în oaemnii 
cu care lucrezi cot la cot, 
că nu poți realiza ceva 
bun fără a cunoaște oa
menii cu care lucrezi, 
greutățile și bucuriile lor.

■ț- Eu unul dacă n-aș fi ■, 
avut o satisfacție, acea , 
satisfacție pe care ț<-o dă fără

îți dă încredere în 
Mașina de perforat 
întrerupe convorbirea, 
vesc mîinile neostoite 
brigadierului și pentru 
clipă am impresia că 
aflu într-un sanctuar 
cinstei și demnității, 
drăznesc, totuși, să-j i 
pun o întrebare :

- Aveți nemotivate 
brigadă ?

- De vreo 6 ani nu 
vem așa ceva.

- Cum de ați reușit ?
- Nu sînt un om aspru, 

încerc să fiu mereu <

hai Constantin, mîn- 
drindu-se că brigada 
lor și-a depășit 
planul lună de lună și în 
primul trimestru al acestui 
an. „Iar noi îl sprijinim. — 
continuă el - și cred că 
oricare dintre noi dacă ar 
face o nemotivată, i-ar pie
ri puterea să ne privească 
în ochi“. Deneș Lenghel și 
Mihai Hurezan, ajutori mi
neri, loan ignat, vagonetar 
și noii angajați din briga
dă, Petre Gnghiuș și Petre 
Pleșa pot spune oricînd cu 
mîndrie că brigadierul le-a 

jojji u, fost călăuză în meserie, că 
drept gustul succesului nu se 

cu oamenii. îmi place să menține decît cu dăruire^în 
lupt împotriva celor care 
ar vrea să tragă chiulul, 
muncind de mîntuială sau 

tragere de inîrpă.

tine, 
ne 

Pri- 
ale 

o 
mă 
al 

în
moi

în

a-

muncâ, cu simțul răspunde
rii.

Gheorghe POPESCU, 
lăcătuș miner

'ți
*

E.ectricianul Aurel Bildea și inginerul Zeno Bar, șeful for
mației service, conlucrează la efectuarea probelor de atelier 
aie combinei KW-B care în curînd va fi introdusă în subteran 
la mina Paroșeni.

Electricianul Aurel Bildea și inginerul Zeno Bar, șeful for
mației service, conlucrează la efectuarea probelor de atelier 
aie combinei KW-B care în curînd va fi introdusă în subteran 
la mina Paroșeni.

se 
în- 
ae 

poți 
mi-

, .... ,, __  na
te poți lepăda de bunele de
prinderi sociale atunci cînd 
ai coborît în șut1’. „Eu unul — 
zice Eugen Voicu - nici în 
somn nu uit că^înt miner, 
că am o profesie frumoasă și 
de răspundere, care merită 
să fie cinstită și înfățișată 
cum se cuvine, adică în splen
doarea ei“.

Așadar, consemnînd 
ceasta profesiune de 
dința, nu știu ce s-ar 
putea adăuga în plus 
pre profesiunea de

a- 
cre- 
mai 
des- 

, . miner
și despre mineritul de cali
tate.

Anchetă

Tinerețea, vîrsta afirmării
In cele ce urmează, ne-am propus să purtăm discuții 

prin cîteva întreprinderi, avînd ca interlocutori tineri mun
citori, pe care i-am rugat să ne răspundă la întrebarea : 
„Care este vîrsta afirmării Astăzi vom relata răspun
surile a cinci tineri din secția de reparații electromecani
ce din cadrul sectorului V al I.M. Uricani, secție în care, 
așa cum ne-a spus maistrul Victor Patalita, vîrsta medie 
a lucrătorilor este de 23 ani.

losif MARCUS, 25 ani, for
jor, secretarul organizației 
U.T.C. din secție: „La a- 
ceastă întrebare aș răspun
de prin a vă arăta felul în 
care tinerii din atelierul nos
tru își îndeplinesc 
ce le stau în față. în 
care lună acestea sînt 
pășite cu 10-15 la sută. Pie
sele și reparațiile efectuate 
sînt de calitate bună, 
spune chiar că nu 
rebuturi. Exista la 
o suspiciune din 
nor vîrstnici, dar

sarcinile
fie-: 
de-

pot 
avem 

început 
partea u- 
uteciștii au

trecut acest „examen" di
ficil, astfel încît azi ne pu
tem mîndri că am cîștigat 
pe de-antregul încrederea 
celor mai vîrstnici, a în
tregului colectiv. Această 
apreciere are la bază am
biția tinerilor de a se per
fecționa în profesia aleasă.

Noi 
pro- 
răs-

de a se autodepăși. 
aplicăm principiul : „Eu 
duc, eu controlez, eu 
pund !“ ’

_ Ion ȚIGĂNTELE, 26
,Acum 7

Școala

am,
ani,

profesională din Lupeni și 
am venit să lucrez aici, la 
Uricani, mă întrebam dacă 

-voi fi capabil să fac ■ fa
ță exigențelor ce le impu
ne munca într-un colectiv. 
După acești ani, pot afirma 
că am reușit acest lucru: 
lucrez cu pasiune și caut să 
mă perfecționez tot mai 
mult în meseria med. Cu al
te cuvinte, mă iau la între
cere cu mine însumi. Tot aici 
am fost primit în rîndurile co
muniștilor. Eu, unul zic 
așa : Nimic nu-i im
posibil, dacă ai voință ; pu
tem învinge orice obstacole, 
mai ales acum că sîntem ti
neri. ,. -ț; . Ț.

Maria CATRINA, 22 ani, 
sudoriță: „De doi ani de 
cînd sînt în această secție,

după absolvirea școlii pro
fesionale din Petroșani, cred 
că m-am integrat bine în co
lectivul de muncă. Nu 
spune că a 
deoarece toți 
neri, 
alizăm
ca și în căminul, pe care în 
curînd mi-l voi întemeia, să 
existe aceeași atmosferă de 
înțelegere, de stimă reci
procă, cu care m-am obiș
nuit aici, în acest colectiv 
muncitoresc. Eu una cred că 
nu e nevoie să așteptăm să 
încărunțim, pentru a ne a- 
firma !".

Petru IANC, 21 ani, elec
trician : „Nu vreau să 
luată ca laudă, dar eu

pot 
fost greu, 

-- .... sîntem ti-
dornici să ne re- 

în viață. Aș dori

fie
-- „„---- , sînt

foarte exigent cu mine în
sumi cînd e vorba de re
parațiile utilajelor din sub
teran. întotdeauna mă gîn- 
desc așa : de calitatea mun
cii mele depinde bunul mers 
al utilajelor în subteran și 
deci nu am voie să greșesc. 
Adică superficialitatea e i- 
nadmisibilă în meseria mea...

sumi cînd e. vorba de

Dacă există o vîrsta â a- 
firmării ? Cunosc i 
căror autori; sînt foarte 
neri... ~ 
vîrsta a afirmării".

Ion DOBÎRCEAN, 19 
electrician : „L i___ '
locul acestui colectiv 
1976. în prezent urmez treap
ta a ll-a a Liceului industri
al din Lupeni. Noi, toți ti
nerii secției de reparații e- 
lectromecanice ne-am stră
duit să fim la înălțimea 
sarcinilor ce ne-au fost încre
dințate. Și cred că sîntem, 
lucrînd cot la cot, cu toți 
ceilalți meseriași. Or aceasta 
e o dovadă elocventă a a- 
lirmărir'.

Acestea au fost opiniile a 
cinci tineri, meseriași și oa
meni de nădejde, de la I.M. 
Uricani. Din răspunsurile lor 
se desprinde concluzia că 
vîrsta tinereții este o vîrstă 
a afirmării, atunci cînd, bine
înțeles, există dragoste și 
dăruire pentru profesia alea-

inovații ai

Deci și tinerețea e o

am,
,Lucrez în ■ mij- 

’ din

A trecut abia un an de 
XX cînd Caila Florica a 

pășit pe . poarta 
1. F. A. „Vîscoza" Lupeni, 
In acest scurt răstimp, în via
ța ei s-au produs multe 
schimbări. S-a calificat la 
locul de muncă sub îndruma
rea tovarășei sale mai vîrst- 
nice, Elisabeta Birceanu și a 
devenit „cea mai bună pre
lucrătoare de fire din secția 
finisaj textil", după cum a-

Textilista
cu nume 
de floare

Text și foto : 
Gheorghe OLTEANU

electrician : „____
cînd am absolvit

Ieșit Mârcuș ion Țigânfele Maria Catrina Ion Dobîrcean

’ preciază maistrul Constanța
i Stan, secretara adjunctă a co-
j mitetului de partid pe fabri

că. Iar munca pe care o exe
cută Florica nu-i nicidecum 
ușoară, presupune multă a- 
gerime. Ea lucrează la două 
mașini „la patru fețe" pe ca
re se învîrt concomitent 400 
de fuse. Bucurii, satisfacții ? 
Am multe, ne spune zîmbind 
textilista cu nume de floare. 
Dar dintre toate, cele mai 
semnificative mi se par apliv 
carea măsurilor privind redu
cerea săptămînii de lucru și 
creșterea substanțială, de 15 
la sută a retribuției. Voi mun
ci și în viitor ca să mă bucur 
din inimă că fabrica noastră 
își va mări 
5 000 kg fire de mătase pe

• an, pînă în 1980. Aceasta În
seamnă noi locuri de muncă 
pentru femei. (V.S.)

capacitatea cu
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VIENA Conferința interparla
mentară in problemele securității 

și cooperării în Europa

«hbal R0Mfth|ft _ BU| 6Â81.
VIENA 3 (Agerpres). - 

La Viena au început lucră
rile celei de-a lll-a Confe
rințe interparlamentare în 
problemele securității și 
cooperării în Europa. Parti
cipă delegații ale grupurilor 
interparlamentare din țările 
semnatare ale Actului fi
nal al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa, observatori din 
partea altor grupuri națio
nale.

La lucrări ia parte o de
legație a grupului român 
al Uniunii Interparlamenta
re condusă de Tudor Dră- 
ganu, președintele Comisi
ei constituționale și juridice 
a M.A.N., vicepreședinte al 
grupului român.
, în alocuțiuneâ inaugura
lă, președintele Republicii 
Austria, Rudolf Kirchschla- 
eger, a subliniat rolul și 
contribuția parlamentelor și 
parlamentarilor în impulsio
narea procesului de edifi
care a păcii, securității și 
cooperării în Europa.

La rîndul său, cancelarul 
federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, referindu-se la li

Situația din
KABUL 3 (Agerpres). „Re

voluția noastră semnifică sfîr- 
șitul aristocrației și feudalis
mului în Afganistan", a de
clarat, într-un interviu acor
dat corespondentului agenției 
France Presse, Abdul Kadir, 
ministru al apărării în noul 
guvern afgan creat după lo
vitura de stat de la 27 aprilie.

Abdul Kadir a afirmat că

Cazul Aldo Mor o
ROMA 3 (Agerpres). - 

Guvernul italian va face, 
în următoarele zile, o nouă 
comunicare în Parlament pri
vind cazul Moro - a anunțat, 
în Camera Deputaților mi
nistrul de interne Francesco 
Cossiga. El a precizat că 
guvernul va face cunoscut 
vineri data dezbaterii din 
Camera Deputaților pe mar
ginea acestui caz.

Aceasta este cea de-a 
doua comunicare a guver
nului de la răpirea la 16 
martie a.c. a președintelui 
Consiliului Național al Parti
dului Democrat Creștin.

‘ Pe de altă parte, agenția 
France Presse anunță ares
tarea lui Libero Maesano, 
membru al unei grupări ex
tremiste, bănuit de a face 
parte și din organizația te
roristă autointitulată „Brigă
zile roșii". 

nele aspecte ale dezvoltă
rii relațiilor comerciale și 
cooperării intereuropene, a 
evidențiat consecințele ne
gative ale protecționismului, 
ce accentuează și mai mult 
dificultățile cu care este 
confruntat comerțul interna
țional.

în numele secretarului ge
neral ai O.N.U., secretarul 
executiv al C.E.E./O.N.U., 
Janez Stanovnik, a adresat 
un mesaj conferinței.

în prima zi a lucrărilor, în 
ședința plenară a luat cu- 
vîntul șeful delegației ro
mâne. Relevînd semnificația 
conferinței, care are loc 
la scurt timp după încheie
rea reuniunii de la Belgrad 
și în împrejurări internațio
nale foarte complexe, mar
cate de menținerea în Euro
pa și în lume a numeroase 
probleme nerezolvate, vor
bitorul a subliniat impor
tanța deosebită pe care o 
acordă țara noastră pro
blemelor securității și co
operării în Europa, aplicării 
integrale a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki.

Afganistan
„99 la sută din populație a 
așteptat eliminarea regimului 
precedent; revoluția din 1973 
- a explicat el - nu a satis
făcut speranțele poporului af
gan".

Abdul Kadir a declarat că 
noul regim dorește să aibă 
relații normale cu toate țările 
vecine, fără preferințe sau 
excluderea vreuneia dintre e- 
le. El a subliniat : „mișcarea 
noastră este democratică, af
gană și a fost realizată de 
o manieră independentă".

LA BONN a avut loc, 
miercuri, o întîlnire între 
cancelarul federal al R.F.G., 
Helmut Schmidt, și primul 
ministru al Greciei, Cons
tantin Karamanlis, sosit în 
aceeași zi în capitala vest- 
germană. După cum preci
zează agenția D.P.A., în 
centrul discuției s-a aflat pro
blema proiectatei aderări a 
Greciei la Piața comună.

UN NUMĂR DE 42 de pro
fesori universitari și scriitori 
japonezi au cerut guvernului 
nipon să depună eforturi în 
vederea unei reduceri subs
tanțiale a arsenalelor milita
re în lume, în cadrul lucrări
lor sesiunii speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. consa
crate problemelor dezarmă
rii, care se va deschide la 23 
mai.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Ager
pres). - Un comitet plenar al 
sesiunii extraordinare a A- 
dunării Generale a ’O.N.U., 
ale cărei lucrări se desfă
șoară la sediul newyorkez al 
organizației, a aprobat „De
clarația asupra Namibiei-1 
și „Programul de acțiune 
pentru sprijinirea autodeter
minării și independenței na
ționale a Namibiei".

Documentul invită Aduna
rea Generală să determine 
condițiile și măsurile sus
ceptibile să asigure b in
dependență imediată și a- 
utentică pentru Namibia, 
să condamne și să respingă 
în mod categoric a priori 
orice reglementare internă 
pentru Namibia. Declarația 
menționează, de asemenea, 
că SWAPO (Organizația 
poporului din Africa de 
Sud-Vest) este singurul re
prezentant autentic al po
porului namibian.

0 nouă lege rasială in R.S.L
PRETORIA 3 (Agerpres). Re

gimul rasist sud-african a a- 
doptat o nouă lege care pro
movează discriminarea rasia
lă. In acest sens, ministrul 
sud-african pentru probleme
le africane, Connie Mulder, 
a anunțat în parlament că 
descendenții cetățenilor fos
telor bantustane - devenit 
„independente" - nu mai be
neficiază de dreptul de reșe
dință permanentă în zonele

Prezențe
MOSCOVA 3 (Agerpres). 

- Cu prilejul zilei tineretu
lui din Republica Socialistă 
România, la Standul româ
nesc din cadrul Expoziției 
de creație -tehnico-științifică 
a tineretului din unele țări 
socialiste - deschisă în pre
zent la Moscova - a fost or-

IN LUXEMBURG continuă 
să crească costul vieții. Nu
mai în luna aprilie au fost 
majorate prețurile la îmbră
căminte, încălțăminte și tex
tile. In medie, în perioada a- 
prilie 1977 - april.e 1978, 
prețurile în Luxemburg au 
crescut cu 3,1 la sută.

DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA CTK, inima artifi
cială implantată unui vițel, 
la 27 aprilie, continuă Să 
funcționeze normal, starea 
sănătății vițelului evoluînd 
bine. Medicii care au . rea
lizat operația consideră că, 
în cazul în care nu va a-

„Declarația asupra 
Namibiei"

La rîndul său, „Programul 
de acțiune11 cere tuturor sta
telor să facă tot ceea ce 
este posibil pentru a de
termina Africa de Sud să 
renunțe la pretențiile sale 
asupra Walvis Bay-ului, să 
se abțină de la orice co
operare cu această țară în 
domeniul nuclear, să nu 
furnizeze mercenari regi
mului de la Pretoria, să 
ferească resursele naturale 
ale Namibiei de exploatarea 
concernelor sud-africane, și 
străine, și să pună capăt tu
turor contractelor privind 
livrările de armament că
tre Republica Sud-Africană. 
Cele două proiecte au fost 
adoptate cu 88 de voturi 
pentru, 18 abțineri - între 
care cele 5 state occidenta
le membre ale Consiliului de 
Securitate, și Belgia, Italia, 
Luxemburg și Olanda. Un 
număr de 42 de țări au ab
sentat de la vot.

urbane, necesar pentru a pu
tea poseda o locuință. Acest 
„drept" este acordat automat 
copiilor de negri beneficiind 
încă de cetățenia sud-africa- 
nă.

in întreaga Africă de Sud, 
populația de culoare nu are 
dreptul le proprietate asupra 
pămîntului, cu excepția celui 
deținut în bantustane, dar 
care reprezintă numai 13 la 
sută din suprafața țării.

românești
ganizată „Ziua României", 
în sala principală a pavilio
nului expoziției a avut loc 
o întîlnire, la care au parti
cipat un mare număr de ti
neri din întreprinderile și 
institutele de cercetări ale 
capitalei sovietice, activiști 
ai Comsomolului.

părea o infecție sau o de
reglare accidentală în func
ționarea inimii de material 
plastic, vițelul va mai putea 
trăi mult timp,

AUTORITĂȚILE din Berli
nul occidental au arestat 
la sfîrșitul săptămînii tre
cute, un „grup local" al 
partidului neofascist 
„N.S.D.A.P.", interzis în 
Berlinul occidental, care 
sărbătorea, la un restaurant, 
ziua de naștere a... fuhre- 
rului. încăperea unde avea 
loc „ceremonia11 era pa
voazată cu un portret al lui 
Hitler și cu steagul neg.ru- 
alb-roșu. Perchezițiile efec
tuate ulterior' la locuințele 
celor implicați au scos la i- 
veală un bogat material pro
pagandistic neonazist care 
a fost confiscat.

j 2-0
Pe o vreme însorită, dar 

cu vînt care a bătui în ra
fale, miercuri, în prezența a 
peste 30 000 de spectatori, 
pe stadionul „23 August-1 
din Capitală, în cadrul „Cu
pei balcanice" la fotbal, s-au 
întîlnit reprezentativele Româ
niei și Bulgariei. La capă
tul unui meci în care repriza 
a doua a fost mai intere
santă, fotbaliștii români au 
obținut o meritată ...victorie 
cu scorul de 2-0 (1-0). Sco
rul a fost deschis chior 
în minutul 2 de către lor- 
dănescu, care a reluat ba
lonul în plasă în urma unei 
pase precise a lui Boloni. 
După pauză, echipa Româ
niei a dominat mai mult. în 
minutul 65, Boloni, a avut 
ocazia de a ridica scorul în
să balonul a întîlnit bara. 
Cel de-al doilea punct a fost 
înscris în minutul 74 de Bă
lăci, la capătul unei combi
nații spectaculoase.

Arbitrul iugoslav V. Tan- 
zes a condus următoarele

în cadrul primei manșe a „Cupei balcanice" 
SLAVIA - JIUL 2-0 (1-0)

SOFIA 3 (Agerpres). - 
Ieri la Sofia, în cadrul „Cu
pei balcanice" intercluburi la

RUGBI Selecționata București —
Anglia B

La lumina reflectoarelor 
stadionului „23 August11 din 
Capitală a avut loc aseară, 
în prezența a peste 30 000 
de spectatori, meciul interna
țional amical de rugbi din
tre selecționata orașului 
București și reprezentativa 
secundă a Angliei. Rugbiștii 
englezi, au terminat învin
gători cu scorul de 22-3 
(13-3). Din echipa oaspete 
s-a remarcat în mod spe
cial fundașul Buschel, care 
a înscris 14 puncte. Cele 3 
puncte ale rugbiștilor ro
mâni au fost realizate de 
Durbac. Au jucat următoa-

CAMPIONATUL BALCANIC DE POLO PE APĂ
O remarcabilă victorie a selecționatei României

BELGRAD 3 (Agerpres). - 
Cea âe-a 10-a ediție - ju
biliară - a Campionatului 
balcanic de polo pe apă 
s-a încheiat la Hvar (Iugos
lavia), cu o remarcabilă vic
torie a selecționatei Româ
niei, care a terminat ne
învinsă competiția totalizînd 
7 puncte. Este pentru a pa

(1-0)
formații : România : Rădu- 
canu, Chergn (min. 24 M. 
Zamfir), Mehedințu, Ștefă- 
nescu, Vigu, Dumitru (min. 
46 Balei), -Boloni, lordănes- 
cu, Crișan, Radu II, Marcu ; 
Bulgaria : Staikov, Nikolov, 
Dimitrov, Tisanski, Bonev, 
Grancearov, Zradkov, Ka- 
serov (Milkov), Ivanov, Stan
kov (min. 70 Manolov), Țvet- 
kov.

în urma acestei victorii, 
indiferent de rezultatul pe 
care-l va înregistra în me
ciul retur (31 mai la Sofia), 
echipa României a cîștigat 
grupa a 2-a a „Cupei bal
canice", calificîndu-se pen
tru finala competiției. în 
prezent, clasamentul acestei 
grupe se prezintă astfel-:

România 3 2 1 0 7-1 5
Turcia 4 112 4-8 3
Bulgaria 3 1 0 2 3-5 2

în prima grupă a compe
tiției joacă echipele Iugosla
viei și Greciei.

(Agerpres)

fotbal, echipa locală, Slavia 
a întrecut cu 2-0 (1-0) pe 
Jiul Petroșani.

Vom reveni cu amănunte.

3-22 (3—
rele formații : "Selecționata 
București : Durbac, Al-
dea, Zamfirescu, Enache, 
Teleașe, Alexandru, Paras- 
chiv, Murariu, lonescu, A- 
chim, Pintea, Stroe, Corne- 
liu, Munteanu, Cioarec ; An
glia B : White, Raphael, 
Pryor, Boyle, Fidler, Johnson, 
Baker, Butler, Gifford, Cus- 
wort, Mogg, Bond, Jardine, 
Deming, Buschel. Jocul a 
fost arbitrat de P.E. Hughes 
(Anglia). Echipa secundă a 
Angliei va întîlni duminică 
la Constanța reprezentativa 
similară a țării noastre.

tra oară cînd echipa ro
mână cucerește . titlul de 
campioană balcanică.

în ultima zi a turneului, 
selecționata României a ter
minat la egalita’e : 6-6 (1—1, 
1-2, 2-2, 2-1) cu formația 
Iugoslaviei, iar reprezentati
va Greciei a învins cu sco
rul de 7-3 (2-1, 0-2, 1-0, 
4—0) echipa Turciei.

„DIN SENIN"

i

ș

Cu adevărat, regiunea 
nordică a .Franței pare a fi 
sortită surprizelor. După ce, 
la începutul lunii martie, un 
bloc de' gheață de aproxi
mativ 25 kilograme s-a pră
bușit „din senin" asupra u- 
nui sat din această zonă, 
stirnind panica adulților și 
bucuria copiilor ce primeau 
o nouă „jucărie", același 
fenomen s-a petrecut recent 
nu departe de prima locali
tate cu pricina. De astă-da- 
tă însă, seninul nu mai era 
„la figurat", ci „la propriu", 
pentru că Soarele strălucea 
cu putere, iar pe cer nu se 
afla nici un nor. Noul bloc 
de gheață s-a prăbușit in 
apropierea unui loc de joa
că al copiilor — speriați, de 
astă-dată — și s-a stărimat 
în zeci de bucățele. Ca și 
in primul caz, originea lui

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).
(Agerpres)

Faptul divers 
; pe glob
'.Jiu ■ ' . .

este, deocamdată, necunos
cută.

Repetarea fenomenului a 
determinat insă și o repe
tare a probelor de labora
tor efectuate asupra unor 
fragmente aparținind celui 
dinții bloc, concluzia fiind 
că este vorba de gheață 
provenind din apă absolut 
obișnuită.

DELICTE

Fiecare al zecelea jaf și 
fiecare al cincilea furt din- 
tr-un magazin comis în Ber
linul occidental are ca au
tor un copil sub 14 ani. A- 
ceste date au fost menționa
te cu prilejul unei dezbateri 

desfășurate in Camera De
putaților a orașului.

Numărul delictelor comise 
de copii și tineri este in 
continuă creștere. Astfel, a- 
ceste delicte au sporit Cu 
16 la sută în intervalul mar
tie 1976 — martie 1977. In 
cazul furturilor de buzunar, 
ponderea celor comise de 
copii și adolescenți a cres
cut chiar cu 82,4 la sută.

VACCIN
O echipă de cercetători 

de la „Guy's Hospital" din 
Londra anunță că a pus la 
punct un vaccin care acțio
nează in sensul -unei impor
tante reduceri a cariilor 
dentare. Prof, Thomas Leh
ner declară astfel, in revista 
„New Scientist", că, dacă 
viitoarele teste vor dovedi 
caracterul tolerabil, lipsit de 
efecte secundare, al vacci
nului, acesta va putea fi i- 
noculat pe scară largă.

Țara noastră a fost traversată 
de o depresiune atmosferică 

în cursul zilelor de luni și 
marți, țara noastră a fost 
traversată de o depresiune 
atmosferică, care a apărut 
cu trei zile în urmă deasupra 
Peninsulei Iberice, antrenînd 
o masă de aer rece, iar în 
partea ei anterioară aer 
tropical, creînd o diferență 
termică foarte mare. Ca ur
mare, vîntul s-a intensificat 
în toate regiunile, suflînd cu 
viteze de 40-70 km pe oră, 
iar în Cîmpia Dunării - pînă 
la 100 km pe oră, și în zo
nele de munte - 150 km
pe oră. Au căzut ploi în 
cea mai mare parte a țării, 
mai abundente în Banat și 
nordul Moldovei. La munte, 
ploile s-au transformat și în 
lapoviță și ninsoare.

In cursul zilei de miercuri, 
ploile s-au restrîns și âu 
afectat Maramureșul, Tran-

început 
vestul 

devenit 
slăbit

i mai 
excep- 

estul

silvania, Moldova, Bărăganul 
și Dobrogea.

Odată cu îndepărtarea 
perturbației atmosferice spre 
nord-est, vremea a 
să se amelioreze în 
țării, unde cerul a 
variabil, iar vîntul a 
în intensitate.

In cursul zilei de joi, cerul 
devine variabil 'în cea 
mare parte a țării, > 
tînd Maramureșul, 
Transilvaniei, Moldova, Bă
răganul și Dobrogea, unde 
timpul se menține rece și 
cad ploi locale. De aseme
nea, vîntul atinge viteze pî- 
nă la 70 km pe oră, predo- 
minînd din sectorul nordic. 
In celelalte zone, vîntul slă
bește în intensitate, iar plo
ile sînt locale.

MICA PUBLICITATE

motocicletă
250 cmc, preț

Petroșani,

VÎND Renault Gordini cu 
motor nou. Stoi Nicolae, 
strada Paroseni nr. 90, Vul 
can. (225)

VFND IJ. cu ataș, Vulcan, 
strada Republicii, bloc 
ap. 35.

VÎND 
nia de 
venabil.
Karl Marx nr. 21, ap. 2. (236)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Firon 
Costel, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.

D9, 
(235) 

Pano- 
con- 

strada

PIERDUT legitimație d< 
serviciu pe numele Tătar 
Petru, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.

(231) 
PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Ardelean 
Ștefan, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. Se declară hulă.

(232)

TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii, w


