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Cu planul semestrial îndeplinit
A

Reuniune 
europeană 
La Sala Palatului Repu

blicii Socialiste România a 
început luni dimineață, re
uniunea europeană pregătii 
toare a Conferinței Nați
unilor Unite pentru șt ință și 
tehnolog'e în slujba dezvol
tării, care va avea loc ia 
Viena în cursul anului vi
itor. ■

La ședința inaugurală au 
participat tovarășii Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Suzana Gâdea, mi-, 
nistrul'"educației și învăță- 
m'ntuîui, Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de 
Științe Agrico'e și Silvice, 
Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de Științe 
Sociale și Politice.

Sectoarele II și 111 
la I.M. Uricani

de

II 
rîn-

Colectivul sectorului 
de la I.M. Uricani, din 
dul căruia s-au remarcat 
în mod deosebit frontaliș- 
tii din brigăzile conduse de 
Constantin Sorescu și La- 
urențiu Kelemen, și-au de
pășit sarcinile de plan pe 
semestrul I. Printr-un spor 
al productivității muncii 
pe sector de 130 kg/post, 
minerii sectorului au obținut 
o depășire a sarcinilor se
mestriale de 5185 tone 
cărbune.

; Nici ortacii lor de la 
V__________________________

sectorul III nu s-au lăsat 
mai prejos. Minerilor de 
la abatajele brigăzilor con
duse de Gheorghe Scor
pie și Ștefan Baciu, care 
au avut merite deosebite 
în realizarea și depășirea 
planului semestrial al sec
torului, li s-au alăturat, în 
lupta cu timpul, și cei de 
la pregăt’ri, în mod deo
sebit cei conduși de 
Budescu. Depășind 
ductivitatea muncii 
nificată la nivelul

Simîon 
pro- 
pla- 

secto- 
rului cu 373 kg/post, 
au obținut o depășire 
sarcinilor de plan, pe 
mestrul I cu 3664 de tone.

ei 
a 

se-

Sectoarele V si VII de 
la I.M. Vulcan

De la I.M. Vulcan am fost 
informați, că două sectoa
re, sectoarele V și VII, și-au 
real'zat și depășit sarcini
le de plan pe semestrul I 
al anului. în fruntea 
trecerii socialiste s-a 
tuat, prinlr-o depășire 
productivității muncii
363 kg/post la nivelul sec
torului și 660 kg/post în 
cărbune, minerii sectorului 
VII care au obținut un 
plus de producție, la semes
tru, de 1414 tone. Rezul- 
tate deosebite, la acest sec
tor fruntaș, au obținut mi-

in-
si-
a

cu

nerii din brigăzile condu
se de Constantin Popa (a- 
bataj mecanizat) și Ion Ca
lotă.

La sectorul V, cel de-al 
doilea sector cu planul se
mestrial îndeplinit, de la 
această întreprindere, prin 
contribuția brigăzilor con
duse de minerii 
Baltac, Dumitru 
loan Bud și Szabo Balas, 
au fost obținute producti
vități superioare sarcini
lor de plan cu 184 kg/post 
la nivelul sectorului, și 
cu 550 kg/post în căr
bune. Sectorul a acumulat 
un plus de 557 tone căr
bune.

Mihai 
Săbău,
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Calitatea apartamentelor SPORI
• rezultat firesc al muncii constructorilor
• exigență aflată mereu în atenția benefi

ciarului

Volumul sporit de aparta
mente care se vor —!:— 
acest an în toate 
le din Valea Jiului 
fața constructorilor 
punderi. Și aceasta 
în privința ritmului 
care trebuie să c 
execuția, ci și în 
privește asigurarea 
lucrărilor. Vorbind de cali
tatea apartamentelor, se ce
re precizat, că majoritatea o- 
biectivelor începute în cursul 

se execută con- 
noi, dis-

reaiiza în 
iocalități- 
pune în 
mari răs- 
nu numai 
intens în 

desfășoare 
ceea ce 

calității

biectivelor 
acestui an 
form unor proiect! 
punîna de camere spațioase 
și soluții Optime de așezare 
a încăperilor în cadrul fie
cărui apartament, incluzând, 
de asemenea, finisări de ca
litate superioară. Așadar, 
condiții generale de confort 
îmbunătățite. O altă trăsă
tură a acestui an este aceea 
că majoritatea blocurilor se 
execută prin procedee teh
nologice industrializate, ast-

fel încît respectarea întocmai 
a normelor de calitate im
pune pentru fiecare operație 
în parte condiții ae execuție 
ireproșabile.

Pentru ca să satisfacă a- 
semenea cerințe, comparti
mentul investiții al E.G.C.L. 
- întreprindere economică 
beneficiară — trebuie să-și 
îmbunătățească, în primul 
rînd, propria activitate. A- 
ceasta presupune ca execu
ția lucrărilor de pe șantiere
le de locuințe să fie urmă
rită sistematic, insistînd ast- 

___ ______ _\i par- 
beneficiarului să „acope- 
fiecare operație în par- 

' : care 
aparta- 

i pre- 
VțyiHtVC, k-Ui iOI It IU I 111 Iff!’ 
bunătățirea soluțiilor din 
proiecte, acolo unde se cons, 
tată că este necesar, fie în 
rebutarea lucrărilor în cazul 
cînd constructorul nu a res-

pectat cu toată exigența pre
vederile d n documentații, 
ca și luarea de măsuri pen
tru remedierea lor operati
va sînt condiții care trebuie 
să (ie asigurate la fiecare 
punct de'lucru înainte de 
recepția obiectivelor.

Cu prilejul ultimelor dări 
în folosință de noi aparta
mente în blocuri, calificative
le acordate de către comisi
ile de recepție au fost de 
„bine" și „foarte bine". Fao

Ing. Alexiu PONICZKY, 
compartimentul investiții 

I.G.C.L. Petroșani
ai

• (Continuare în pag. a 2-a)
■ tiu '.JlJlUIIIUt It, llt>lM II 
fel încît controlul din 
tea 
re"
te, îndeosebi cele de 
depinde calitatea 
mantelor. Prin măsuri 
ventive, cpnstîrid . fie în 
bunătățirea soluțiilor
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Mineri din brigada lui 
Constantin Nica 
I.M. Livezeni.

Deosebită 
pentru asigurarea sănătății 

oamenilor muncii
La sp’talul din Petroșani a 

avut, loc, recent, o ședința 
de analiză a calității a- 
sisteriței medicale ' acorda
tă personalului muncitor prin 
intermediul dispensarelor 
de întreprindere.

Au . part cipat directorii 
spitalelor din orașele mu
nicipiului, medic i de la dis-

din București
Desele mele șederi la 

București mi-au oferit po
sibilitatea să aud și să 
văd multe. Dar de fieca
re dată cînd am auzit 
de prezența unor oameni 
din Valea Jiului, aici, 
am I ă s a. t totul bal
tă pentru □ mă in

teresa de ei, pentru a-i 
vedea. Am fost martorul 
unor manifestări culturale 
sau sportive susținute în 
Bucureși de către conce
tățenii mei din Vale. Fie 
că era vorba de corul e- 
levilor din Petrila, de bri
găzi artistice, de forma- 

actori ai teatrului

pensarele de întreprindere, 
bite cadre medicale din 
treprinderi.

înscriindu se pe linia 
cendentă a preocupării 
tru creșterea calitativă 
asstenței medicale, an; 
calității muncii medicilor de 
întreprindere, a preocupării 
lor 
lui 
în 
zii 
ța

în-

pentru scăderea 
de morbiditate 

evidență unele 
îmbucurătoare, 
medicală a personalului 

muncitor din întreprinderile 
municipiului nostru este asi
gurată la un nivel corespun
zător prin 11 dispensare de 
19 medici și 35 de cadre 
cu pregătire sanitară 
die. Concomitent, în 
patru orașe din Valea 
ului funcționează patru po
liclinici și tot atîtea spita
le. Aceasta asigură fiecărui 
om al muncii accesibilitate 
crescută la medic, o asisten
ță de urgență și tratament 
la orice oră din zi sau din 
noapte. în-’vederea scurtă
rii-timpului de stabilire a 
diagnosticului, pe lingă dis
pensarele întreprinderilor mi
niere s-au înființat puncte 
de laborator, iar recent și la 
I.M. Dîlja a luat ființă ’un 
punct de fizioterapie. Medi
cii de la dispensarele de în
treprindere au fost îndru
mați pe linie profesională 
de către cadre medicale de 
la cl-inicile de bol: profesiona
le de la București și Timi
șoara.

Au fost întreprinse, așa 
cum au subliniat printre al-

Viorel STRAUT

ind’ce- 
a pus 
conclu- 

, Asisten-B.T.T. PETROȘANI orga
nizează pentru tinerii ama
tori de drumeții două in
teresante excursii. Este vor
ba de excursia cu trenul 
în R.P. Polonă care va a- 
vea loc în perioada 9-20 
iulie și excursia cu avio
nul în U.R.S.S., care se va 
organiza în perioada 26 
iulie — 9 august (M.P.).

LA CĂMINUL CULTU
RAL DIN CIMPA a avut 
loc sîmbătă schimbul de 
experiență cu tema „Con-r 
tribuția bibliotecii publice 
la popularizarea cărții a- 
teist-științifice*. La întîiriire, 
organizată de bibliotecarii 
orașului Petrila, au partici
pat lucrători din biblioteci
le orășenești ale județului. 
Cu același prilej s-a des
fășurat un concurs „Cine 
știe cîștigă". (N. Gogelescu)

RÂSPUNZÎND unor mai 
vechi cerințe exprimate de 
locuitori, în plănui lucră
rilor gospodărești, de a- 
menajare a străzilor din 
orașul Lupeni au fost în
scrise și lucrările necesare 
asigurării unei bune cana
lizări și arterei principale, 
în zona pieței agro-alimen- 
tare. Începute de citeva 
zile, lucrările se desfășoa
ră într-un ritm alert. (I.M.)

EXTINDEREA PIEȚEI DIN 
PETROȘANI. în zona cen
trală a Petroșaniului au 
început lucrările de extin
dere a pieței agroalimenta- 
re. Pe lingă vechea hală, 
în partea de jos a pieței 
va fi construită o hală 
nouă, un modern magazin 
alimentar cu autoservire 
și alte dotări. (V.S.).

me- 
cele

Ji- pefroșănean, fie că 
vorba de 

sportive ale 
noastre

1 
j era 

tîlniri 
chipelor 
Petroșani, de fiecare dată 
m-am bucurat . văzîndu-i 
și am trăit cu sufletul la 
gură alături de ei succe
sul sau insuccesul.

Am văzut 
impresii ale 
expozițiilor 
unor grupuri 
niști, tineri și 
Valea Jiului, 
denți mineri, 
constructori etc. au viz;- 
tat Muzeul de isorie a 
partidului, Muzeul satu
lui, expozițiile din cadrul 
pavilionului de lîngă Ca
sa Scîntei', Muzeul de ar
tă etc. De cîte ori am în- 
tîlnit înscrisul : „un grup 
din Valea Jiului" am tre
sărit și am simțit cel mai 
curat sentiment de mîn- 
drie. In una din zilele tre
cute, la București ... _ 
chemat la telefon un grup 
de mineri din Vale, 
își pun cu bărbăție, sem
nătura muncii lor pe fron
tispiciul viitorului metrou 
bucureștean. M-am bucu- 
Tat și-am acceptat cu plă
cere invitația de a ne în- 
tîlni.

Vaîeriu COANDRAȘ

în-
e-

din1

(Continuare în pag a 2 aj
de 
cu

tă 
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Șt. Nemecsek

Sesiunea de vară a 
examenelor studentesti 

J ->

odată, repartizarea pen
tru viitoarele lor locuri de 
muncă in întreprinderile 
miniere din țară.

Sînt zile încărcate de 
emoții, zile care sinteti
zează atît pregătirea stu-

Unul dintre evenimente
le de primă importanță 
pentru invățămîntul supe
rior minier din Petroșani - 
sesiunea de vară a exa
menelor - a început de 10 
zile și concentrează toată 
atenția din Institutul 
mine. In bibliotecă, pe 
loarele institutului și 
căminele studențești
instaurat iarăși binecu
noscuta atmosferă speci
fică, cu totul particulară 
acestui moment cu 'sem
nificație de bilanț 
pregătirea viitorilor 
cicliști in minerit.

Odată cu sesiunea 
vară a examenelor 
dențești se află în 
de desfășurare și exame
nele de stat alo linei pro
moții de ingineri și sub- 
ingineri care așteaptă tot-

In fotografie, verificări 
practice la examenul de 
topografie generală.

în cărțile de 
muzeelor și 
semnăturile 

de excursio- 
vîrstnici, din 
Elevi și stj 
preparatori, 

au

m-a

care

5
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Nu „șablonul 
producției

' Activitatea comercială din 
An.rjbasa cunoaște, de la an 
lă an, o continuă dezvoltare 
a bazei șale, materiale ,- prin
tr-o aprovizionare ritmică și 
var ăia sort mental se aco
peră cerințele consumatori
lor, mai aies că fondul de 
marfă, îmbunătățit structu
re , inregrsr. eoza elocvente 
creșteri cantitative și calita
tive. ,Un recent raid -. an
chetă,- organizai prin cîteva 
'unități comerciale dm Ani
noasa, a evidenția: insă și 
preocuparea pentru as gura- 
rea une. se viri ireproșabile 
« c.iențiior, în acest sens re- 
marcindu-se unitățile Carne 
nr. 113, Autoservirea nr. 39, 
Text le nr. 10 etc. Pe alocuri 
însă apar unele deficiențe 
cataloga.e drept „mărunte", 
care gievează însă asupra 
servirii, multe din ele perpe- 
tuîadu-se.

' data cînd 
mentarea, 
carne se afla, p. intr-o inex- 
pli.cab lă întlmplare, o can
titate de carne, de vită, 
mult peste posibilitățile de

Spre exemplu, ia 
efectuam docu- 

în unitatea de

cu

des'ăcere a e unității.
— Nu știm de ce ultima 

■dâră ni s-a adus și reparti
ția cuven tă Vuicanulji, re
marca vînzătorul Victor An- 
-ghelo u. Normal ar fi fost 
să primim 500 kg, nu 1017.

In ă'te unități vizitate se 
resimțea nevoia unor con- 
diji ma bune de păstrare 
a mărfurilor. în acest sens 
casiera Ellșabeta Szucs, de 
Io autoservire, ne semnala :

- Nu avem posibilitatea 
șă păstrăm preparatele de 
carne și salamul. Am avut 
un dulap frigorific, dar cînd 
l.C.S.A.P.-ul s-a despărțit în 
îre întreprinderi distincte, 

mi s-a luat. Ne lipsesc une- 
’Îe sortimente de băuturi îa 
-sfert, transportul de la lift 
ia galantare se desfășoară 
greoi, întrucît nu dispunem 
de un cărucior.

Magazinul alăturat de tex
tile ar fi trebuit să f e vizi
tat mai des de merceologii 
întreprinderi1, întrucît unele

Cronica filmului

“ culinar, ci diversificarea 
îmbie la „poftă bună!“

mărfuri căutate de cumpără
tori (covoare de tufting de 
culoare neagră sau roșie, 
perdele etc.) lipsesc din raf
turi, de mai multă vreme, 
dar stăruie o serie de măr
furi care nu răspund prefe
rințelor lor; iată de ce niulți 
cetățeni din An’noasa iau 
drumul Petroșgniului sau 
Vulcanului după cumpără
turi. în, librăria din centrul 
comunei, responsabila Arno- 
Ton Jbavină ' nu • ne-a putut 
pune la dispoziție măcar un 
timbru f scai de 3 lei sau

mingi, 
de be-

ițj

ti icicleie, 
sau recente apariții ... __ 
leir'siică. Lucrătoarele de la 
Metalo-chimice puseseră la
cătul pe ușa magazinului, în
trucît una era plecată la de
pozit, iar cealaltă să... de- 

•pună banii la poștă (în tim
pul programului).

O situație oparte este în
registrată la restaurantul 
Pescăruș, cunoscut mai mult 
sub numele de grădină de 
vară. După ce ne-am tăcut 

■ loc printre munții de amba
laje („i.C.V.A. n-a mai dat 
pe la noi de multă vreme", 
se disculpa șefa de unitate 
Elena Sin), ne-am făcut „po
tecă" printre resturile de îi-, 
gări pînă la responsabilă. 
De remarcat că si .în cofetă
ria care aparține de restau
rant săiășlu.a neg! jenja, vîn- 
zătoa-ea Rozalia llinca avînd 
de gînd să facă curățen e; 
abia după sfatul nostru. Ne 
interesa preocuparea perso
nalului pentru ca 
lui să se d’sfingă

unitatea 
printr-o 

personalitate proprie în pri
vința preparatelor culinare.

Bucătăreasa Ditia Șerban 
ne-a oferit, pentru acea zi, 
ca meniu, doar o ciorbă ță
rănească și șnițel de porc, 
deși utilajele frigorifice erau 
doldora de carne.și de o 
cantitate apreciabilă de mici, 
care începuseră să-și piardă 
aspectul comercial.

- Orice am face, conclu
ziona responsabila, unitatea 
nu are vad. Preparatele 
noastre de bucătărie ajung 
însă și Ta bufetele „Unirea 
din Iscroni și „Izvorul rece 
chifieluțe, șnițele.

Afirmația responsabilei 
dezminte însă, dacă avem 
convorb tor pe omologul dîn- 
sei de la „Izvorul rece", Au
gustin Jugaru.

- Am prefera nu numai 
ch ftele și șn'țele. Spre e- 
xemplu, preparatele din or
gane : ficat, rinichi sau peș
tele prăjit, cîrnații, clătitele 
etc. îri 
cînd au 
pr'mim, 
fer, dar 
legere de la restaurantul 
Perla din... Vulcan. Comenzi 
am făcut și la grădina de 
vară din Aninoasa, dar nu 
se prea respectă.

Șă mai notăm că șeful 
complexului din Aninoasa, 
Voicu Ungur, viztează în 
fiecare zi unitățile comercia
le. Se pare însă că n-a ob
servat. m eii fără aspect co
mercial de la „Pescărușul", 
lipsa lor de la „Izvorul rece" 
și divergentele de op'nii din
tre cei doi șefi de unități, 
în concluz'e conducerea în
treprinderi comerc'ale mixte 
din Vulcan va trebui să în
treprindă măsuri eficiente 
mai ales în sectorul de ali
mentație publică, pent-u des
facerea unoi cantități sporite 
de băuturi ncalcoolice și slab 
alcoolizate, pentru ca, 
spiritul bogoei tradiții 
bucătăriei a'delene și 
preferințelor consumatorii 
să asigure o personalitate 
propr e fiecăreia dintre uni
tățile amintite, cu alte 
vinte să dispară, cît mai cu- 
lînd, „roadele" excesivei 
modifăți

St

a w t
Viitoarele confecționei e își însușesc primele cunoștințe chiar în secția în care 

vor munci: secția confecții a Fabricii de tri colaje din Petroșani. Foto: Ion LlCIU

a r u

zilele de retribuție 
mare trecere, noi le 
prin nota de trans- 
pe bază de... înțe-

(Urmare din pag. 1)

denților cit și preocupările 
de îndrumare efectuate de 
cadrele didactice. Dar, 
după cum aflam zilele tre
cute de la examinatori, 
actuala sesiune de exa
mene — care încheie un 
an de studiu — dovedește, 
prin răspunsurile exprima
te, prin precizia in for
mulări, asimilarea unor 
cunoștințe care se ridică 
la nivelul așteptărilor, 
cest fapt se datorează 
tît temeinicei pregătiri 
și cercetării științifice 
practicii in producție, ca
re dau un suport concret 
studiului din Institutul de 
mine. (T.S.)

A- 
a- 
cit 
șl

Deosebită exigență 
pentru asigurarea 

sănătății oamenilor muncii
• (Urmare din pag. I)

ții în cuvîntul lor Emil 
Lepădata, secretarul comite
tului de partid de la spita
lul Petroșani, Isacu Fulviu, 
directorul spitalului din Vul
can, N i c o I a e Aldica, 
directorul spitalului din 
Lupeni, Gheorghe Drăghici 
directorul spitalului din 

. Petrilă, o serie de măsuri
în vederea scăderii morbidi
tății cu incapac'tate tempo
rară de muncă.

în cadrul acțiunilor ; 
fi'actice, în ultimul an 
fost controlați 
caravanei 
circa 70 la 
torii m’neri, 
prin analize

pro- 
i au 

cu ajutorul 
radiofotografice 
sută din munci
lor circa 5 000 
standard Ia la-

boratprul de pneoumoconio- 
ze. în cadrul întreprinderilor 
miniere au fost înființate 
noi posturi de prim ajutor 
medical în caz de accidente.

Analiza a scos în eviden
ță și faptul că există, încă 
medici care eliberează cu u- 
șurință certificate medicale 
și foi de boală unor oa
meni care nu sînt bolnavi, 
ci au fost văzuți în excursii, 
la cosit iarba sau chiar în 
localuri de alimentație 
blică.

în această situație 
nelor și organizațiilor 
partid și de sindicat 
instituțiile sanitare și

pu~
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f Deși nu beneficiază nici 
de avantajele pel,culei color, 
nici de ceie a.e ecranului 
panoramic, deși a fost turnat 
cu aproape patru decenii în 
urmă, „Corsarul" rămîne și 
azi același mare succes de 
public, care fusese la pre
mieră. Intr-un anumit sens, 
-reluarea filmului poate fi 
considerată premieră, pentru 
că realmente este premieră 
în ochii celor 'care nu l-au 
văzut pe Errol Flynn în rolul 
cutezătorului Tom Jeffries.

In afara virtuților sale ci
nematografice „Corsarul" es
te demn de atenție și dintr- 
un alt punct de vedere.Pus 
în paralel cu peliculele de 
ma tîrziu, aporținînd genu
lui de capă și spadă, filmul 
lui Michael Curt z dovedește 
o superioritate netă, ceea 
ce demonstrează că nu prea 
s-au înregistrat progrese re
marcabile în acest domeniu. 
Și - dacă e să fim foarte 
sinceri - cu excepția lui Jean 
Maras și Gerard Philip?, 
nici un alt actor de film n-a 
izbutit să atingă performan
țele 'ui Errol Flynn.

Nu se poate ști cu sigu
ranță (cu toate că alternati
va nu este exclusă) dacă pro
totipul lui Tom Jeffries este 
sir Walter Raleigh — ami- 
ralul-pirat al Elisabetei Tu
dor. Cert e, însă, faptul că 
scenariul lui Howard Koch și 
Seou I. Miller . sugerează 
posibilitatea sursei de inspi

rație. în primul rînd prin 
i minuțiozitatea cu care se re
constituie cea de-a doua ju
mătate a secolului al XVI- 
iea, periojdă de eflorescen-

ță a epocii elizabetane. Tom 
Jeffries nici nu pare 
un personaj fictiv 
tul galeriei 
figuri istorice la 
lează „Corsarul".

Vedem, așadar, 
rul nu se mulțumește, doar 
cu autenticitatea decorurilor 
și costumelor, tinzînd ca în 
filmul său să reînvie întrea
ga măreție a epocii elizabe
tane, cînd leul br fanic înce
pe să nutrească ambiții de 
mare putere maritimă, înfrîn- 
gînd, pînă la urmă, puierea 
Spaniei, scufundînd corăbiile 
semețe aie Invincibilei Arma
da. Bineînțeles, filmul de 
capă și spadă își are legile 
sale, dramaturgia sa specifi
că, o dramaturg e care nu 
se poate dispensă de o ac
țiune trepidantă, turnurile 
spectaculare, aventurile 
desea atingînd hotarele ne- 
evrosimilului. Deci 
„Corsarul" asistăm la 
maipomenite peripeții, 
du-l ca protagonist pe 
Jeffries, care provoacă 
tă neliniște convoaielor 
mane. Michael Curtiz condu
ce cu s'guranța unanim cu
noscută acțiunea stufoasă a 
peliculei, imprimîndu-i o flui
ditate elegantă. Alături de 
excelentul Errol Flynn - aici 
în cea mai bună formă - e- 
voluții toarte bune semnea
ză Brenda Marshall, Flora 
Robson, Claude Reins și alții. 
„Corsarul" e un film bun. 
Tocmai acestei calități i se 
datorește tinerețea sa, inal
terabilă în timp.

Ai. CONSTANTINESCU

a fi 
în contex- 

mdrilor 
care ape-

co reg zo-

a-

în
ne- 

□vîn- 
Tom 
mul- 
duș-

Șl

co- 
a unor lucrători 

comerciali care-și desfășoa
ră activ/tatea dominați de 
tendința de șablonizare și 
uniformizare a preparatelor, 
mîncărurilor și altor produse 
culinare. Tendință care are 
nedorite repercusiuni atît a- 
supra servirii consumatorilor, 
dar și. în bugetul întreprinde
rii, afectat de vînzarea, mai 
mult iluzorie, la Aninoasa, 
a preparatelor proprii.

lon VULPE

cu-

orga- 
de 
din 
din 

întreprinderi miniere le re
vine îndatorirea de a în
treprinde acțiuni cu caracter 
educativ, de a milita 
activ .pentru întărirea 
perisabilității unor 
medicale, pe de o parte, iar 
pe de altă parte, pentru tra
gerea la răspundere cu toa
tă asprimea a simulanților.

Desigur, cei bolnavi cu a- 
devăraf trebuie îhgijiți cum 
se cuvine, cu grijă și maxi
mă responsabilitate și ope
rativitate. Dar cazurile de 
încălcare a eticii muncii, de 
nerespectare 
deontologiei 
de către 
ie „tratate" cu toată as
primea pe care o merită, în 
spiritul cerințelor eticii și 
echității sociaFste,

mai 
res- 

cadre

a cerințelor 
profesionale 

unii med'ci trebu- 
" cu toată

I O interesantă gazetă 
de perete confecționată 
de un grup inimos de 

; meseriași ai secției sculă- 
î rie de la I.U.M.P.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••a* •••••••••••••••••••

Calitatea apartamentelor
• 'UT mare din pag *1

tul evidențiază că îi cele 
mai multe cazuri problema 
calității este tratată cu a- 
tenția cuvenită de către cons
tructori, de către factorii 
care conduc activitatea șan
tierelor.

Apar, totuși, și excepții. 
Cu prilejul controalelor s-au 
constatat uneori vicii de e- 
execuîie tratate cu ușurință 
de către constructori. Datori
tă unor neglijențe, „acope
rite" în parte prin finisaj, la 
o serie de blocuri executate 
în ultimii 2—3 ani în cartie
rul Aeroport și în alte loca
lități din Vale au apărut fe
nomene de condens în apar
tamente. Este cazul, în spe
cial, al ajuartamenlelor cons
truite din panouri prefabri
cate unde problemele apar 
deoarece montajul prefabri
catelor și izolarea pereților 
exteriori nu sînt efectuate 
întotdeauna corespunzător. 
Punctele nevralgice ale cons
trucțiilor din panouri mari 
sînt zonele de îmbinare ale 
panourilor atît pe verticală 
cît și pe orizontală-. In spe-

ciăl Ia panourile exterioare, 
în aceste zone de îmbinare, 
dacă nu se execută, izolația 
termică prevăzută în proiect, 
în timpul exploatării ciădirii 
apar semne de condens.

Este cunoscut de către 
constructori că această izo
lație termică se realizează 
dmfr-o folie de gutarom ca
re se introduce în „slițul" 
vertical al panourilor. Este 
obligatorie montarea în zo
na îmbinării a unei plăci de 
polistiren expandat. In ros- , 
turile orizontale dintre pa
nouri se montează, de ase
menea, o placă de polistiren. 
Neajunsul este că aceste 
lucrări foarte importante 
pentru calitatea apartamen
telor nu se execută în 
tregime sau se execută 
glijent. De pildă, recent, 
semenea neajunsuri au fost 
găsite la blocul nr. 54 din 
Petrilă. Deși montajul prefa
bricatelor se afla deja la 
niveluri superioare, la par
ter s-au constat lucrări ne
corespunzătoare calitativ, în
deosebi în locul, de îmbina
re al panourilor. Firește,

în- 
ne- 
a-

factorii de control au oprit 
imediat execuția îri conti
nuare a blocului, obligînd 
constructorii să remedieze 
neajunsurile. S-a pierdut ast
fel timp prețios de execuție, 
care a fost consumat pen
tru refacerea unor lucrări, 
privite la timpul potrivit cu 
nepăsare de către- construc
tori și de către organizatorii 
punctului de lucru. Neres- 
pectări ale tehnologiei cu 
aceleași consecințe s-au ma
nifestat și la blocul 19 din 

' cartierul Aeroport Petro
șani. ă ;

Nu demult, și în poligonul 
de prefabricate din Livezeni, 
procesul normal de produc
ție a fost întrerupt timp de 
cîteva zile pentru a fi înlă
turate lipsuri care afectau ne
gativ calitatea prefabricate
lor, deci a aparamentelor. 
Deși în ce privește calitatea 
prefabricatelor s-au înregis
trat în ultima vreme certe 
îmbunătățiri, pot fi încă în- 
tîlnite cazuri cînd „șlițurile" 
verticale ale panourilor pre
zintă întreruperi și rupturi, 
din cauza cărora, pe șantier, 
izolarea cu exteriorul se e-
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fectuează greoi și de o cali
tate îndoielnică. In aceeași 
ordine de idei trebuie spus 
că o mai mare grijă se ce
re acordată transportului și 
manipulării panourilor, pen
tru a elimina astfel posibili
tățile de deteriorare. Măsu
rile cele mai recente luate 
în poligon de a recondițio
na tiparele în care se toarnă 
prefabricate, crearea tot 
aici, de spații mai bune pen
tru depozitare, precum, și îns
crierea pe fiecare panou a. 
numelui maistrului și a schim
bului în care a fost turnat — 
în intenția de a întări răs
punderea și disciplina teh
nologică la prefabricate — 
au avut ca urmări îmbună
tățirea calității prefabricate
lor. Măsurile organizatorice 
întreprinse pe șantiere în
dreptate în același scop au 
avut, de asemenea, efectul 
dorit. Este necesar ca preo
cupările de îmbunătățire a 
calității apartamentelor* să 
se manifeste pe șantierele 
noastre permanent, la fiecare 
nivel ierarhic, ca această 
problemă să fie urmărită cu 
întreaga responsabilitate de 
către executanți, ea fiind la 
fel de importantă ca și in
tensificarea ritmului de e- 
xecuție.
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Juniorii popicari de ia Jiul Petroșani, 
medaliați cu bronz la naționale

Intre 23 și 25 iulie, arena de popice cu 12 piste din sta
țiunea Neptun, a găzduit-finala naționalelor de juniori pe 
echipe, care a dat cîștig de cauză sportivilor de la Olimpia 
București (9937 p.d., 12 puncte), medalia de argint revenind 
Progresului Oradea (9860). Jiul Petrila, formație antrenată de 
Valeriu Pișcoi, s-a comportat onorabil, clasîndu-se pe locul 
III (9623 p.d., 8 puncte), înaintea garniturilor Rafinorul Plo-I...... ..... .... .

I ieși, Voința Tirgoviște și Metalul Hunedoara. Din rîndul 
• medaliaților cu bronz sau detașat: Nicolae llie (1625), Vic- 
| fnrjMi^ien Mltlai Ernest (1605), Nicolae Păsărică

Radu Gherman (ambii cîle 1596 p.d.).
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Ion sop mu-

—- Era în 1958, 
de ani și făceam 
ma, aici la Aninoasa, își a- 
mmtește maestrul sportului 
Vasile Tămaș, antrenorul ar
cașilor aninoseni. Cum la Tg. 
Mureș avea loc un concurs 
de fir cu arcul mă pome
nesc cu un bilet de tren în 
mină și obligat să concu
rez. Am mers mai mul* din 
curiozitate. De acolo am 
primit echipament și arcuri. 
Am concurat și eu. Cel mai 
de preț cîștig de la acel 
concurs a fost întîinirea cu 
tirul cu arcul, un sport pe 
care l-am îndrăgit pe viață 
și... 2 000 lei cîștigați la loz 
in plic. Banii primiți în a- 
ceastă împrejurare i-am fo
losit pentru procurarea pri
melor arcuri și săgeți.

Mărturisirea ne-a fost fă
cută într-o duminică de iu
nie cînd, pe frumosul teren 
al arcașilor din zona de a- 
grement a Aninoasei, trupu
rile zvelte ale ■ copiilor se 
antrenau într-o mare de soa
re și verdeață. Poligonul, a- 
preciat ca cel mai bun din 
țară, a fost construit de 
membrii formației și supor
terii lor, avînd sprijinul sin
dicatului minei și al consiliu
lui popular, ajutorul lui An
drei Hegeduș, un pasionat 
grădinar, prietenul antreno
rului și al arcașilor. Dincolo 
de acest ajutor oferit de ci
te ori a fost nevo:e a sfat 
însă dragostea lui Tămaș și 
a arcașilor săi, din care mul
ti sînt încă elevi la Școala 
generală din Aninoasa, pen
tru terenul care avea să le 
certifice din piin existența. 
Urițescu, Petric, Baroncea, 
Turache, Feier, toți băieții și 
fetele din echipă au muncit 
zTe în șir la taluzat și nive
lat, la împrejmuiri.

- Gardul acela viu 
spatele țintelor l-am 
noi din munte, ne spune ju
niorul Gheorghe Pop, unul

din cîștigătorii locului I 
„Cupa României".

Am ajuns așadar la capi
tolul succese. Ne-a vorbit 
despre ele, antrenorul Va
sile Tămaș.

- Ne antrenăm pentru fa
za interjudețeană a concursu
lui ce se va desfășura în ca
drul „Daciadei" la Sovata, 
în perioada 5-8 iulie. Ne 
pregătim cu perseverență, 
deși nu s-ar putea spune că 
nu sîntem în formă. După 
cîștigarea Cupei României, în 
mai, am participat, la sfîrși- 
tui lunii, la concursul pentru 
obținerea Cupei municipiu
lui Satu Mare, concurs pe 
care l-am cîștigat, de ase
menea, aducînd această rîv- 
nită cupă la Aninoasa.. In 
august pregătim aici un con
curs dotat cu „Cupa Mine
rul", la care invităm toate 
formațiile din țară.

- Alte rezultate ?
- Recrutarea a cinci din

tre băieții mei în lotul națio
nal de tir cu arcul. Este vor
ba de Petru Feier, care a 
trecut și probele pentru cu
cerirea titlului de maestru ai 
sportului Aurel Urițescu, Dă- 
nuț Baroncea, Ecaterina Tu- 
roche și Dumitru Codrea. Am 
particpat, limp de 20 de zi
le, la o pregătire împreună 
cu lotul național al Chinei, 
pregătire din care am avut 
foarte multe de învățat.

— Ce rezultate „țintesc" 
cum arcașii ?
- Cîfe un t tiu național 

juniori și seniori la

cu minge și, ceea ce și-a 
dorit mai mult, s-q văzut 
într-o, echipă.

,,De la primul antrena
ment am văzut că pustiu' 
are stofă" — ne spunea re
cent N. Chiceanu, antreno
rul secund al divizionarei 
C, Minerul Vulcan.

Și „stofa" pe care o 
seda Zoltan Lacatos a 
ceput să dea roade.

rămîn pasiuni. 
Fotbalul fiind marele lui 
hoby, a căutat să facă ce
va, și cîf mai mult în aceas

tă privință. Să joace tot pe pregătit asiduu pentru 
terenuri improvizate? Indis- deveni titular. "i.____
cutabil, nu. Trebuie să fa- ja juniori n-a fost o pro- 
că ceva. Prin 1976 cînd nu blemă. Timp de un sezon 
avea nici 14 ani împliniți a 
asistat la un joc între ju
niorii de la Minerul Vulcan 
și liceul din localitate. Du
pă meci și-a înfrînt timidita
tea și l-a rugat pe „nea 
Nicu Chiceanu", antrenorul

de atunci 
primească 
trenament.

| doua zi, 
a văzut

în turul campionatului 
fost „aruncat" în focul lup
tei. Astfel, Zoltan Lacatoș 
a ajuns să fie tot mai mult 
preferat pentru postul de 
mijlocaș, căruia-i face față 
cu destul de multă ușurință. 
L-a.m văzut în, meciul cu 
Minerul Oravița în care 
vulcănenii au obținut un re
zultat categoric. Timidita
tea de acum doi ani n-a 
dispărut, însă aceasta nu-l

a-

din
cărat

la
seniori la con

cursul ce se va desfășura în 
perioada 17-19 august pe te
renul din parcul Herăstrău 
din Capitală, /

Lăcătușul 'V. Tămaș este 
un antrenor optimist. Un op
timism pe care îl dau mun
ca și pasiunea, cu care a- 
ninosenii- practică și iubesc 
acest străvechi sport româ
nesc. '

Maria PREDOȘANU
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terenuri improvizate ? Indis- deveni titular. Titularizarea împiedică să facă față ad
versarilor, iar acuratețea în 
joc îl scoate deseori din 
momente grele. Să sperăm 
că experiența acumulată 
pînă acum, la care vc 
mai adăuga și alta pe par
cursul celor încă doi ani 
de juniorat îi va da drep
tul la mai mult, adăugind în 

felul acesta încă un nume 
Zoltan Lacatoș, la fotbaliș
tii născuți și crescuți în Va
le.

Notă

Iernă. Timp de un sezon 
postul de mijlocaș era asi
gurat. în anul următor, Mi
nerul Vulcan promovează 
în divizia C. Trebuia îm
prospătat lotul. Printre cei 
chemați la lotul mare s-a 
numărat și puștiul Lacqtoș. 
Ascultător și receptiv la 
tot ce-l învățau antrenorii 
și colegii cu mai multă ex
periență, în mai puțin de 
un an și-a. însușit „lecția" 
campionatului divizionar și

combatante au 
țintit doar victoria, fiindcă 
numa' astfel se putea de
partaja formația care rămî-' 
nea în divizia B. Cele mar 
mari ocazii, au fost ratate 
de mineri, care au adoptat 
o formulă de joc cu 5 înain
tași. Astfel, în min. 4, Nai- 
din s-a pripit, deș'i n-avea 
în față decît pe Bocșa I ; 
în min 40, Zlate a încercat 
să-l -dribleze pe ultimul apă
rător, dar acesta „i-a su

flat" balonul. După pauză, 
suita ocaziilor la poarta lui 
Bocșa I continuă spre dez- 

! amăgirea oaspeților ; în min.
60 Boloș șutind liftat, trage 
în brațele portarului. în min. 
70 și 80, șuturile lui Dosar» 
și Leca ocolesc, de puțin.

Text și foto 
Constantin IOVANESCU

al juniorilor să-l 
și pe el la an- 
Începînd de a
Zoltan Lacaioș 

cu echipament,

Duminică, sala de sport 
Grupului școlar minier din 
Petroșani trebuia să găzdu
iască etapa municipală a 
„Daciadei" la volei, catego
ria 14-19 ani, licee - fete. 
Din cele 7 licee existente în 
municipiul nostru, nu s-a 
prezentat decît echipa 
G.S.M. din localitate. Se 
pune' întrebarea : cum s-au 
preocupat profesorii de edu
cație fizică din licee de or
ganizarea etapei de masă 
a Daciadei și care este mo
tivul neprezentării la etape
le superioare ?

Din păcate, întîmplarea 
de duminică nu constituie un 
accident. La handbal băieți 
și pentatlon s-au prezentat 
doar echipele liceului econo
mic, liceul de informatică și 
.matematică și G.S.M. Petro
șani (pentatlon numai). Ce 
părere au organizațiile 
U.T.C. din aceste unități șco
lare și directorii care răs
pund de această activitate 
în școală ?

A. SLABII

C.I.L. Slghet — 
Minerul Lupeni 1-0
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Duiniriică, fotoreporterul nostru a „șomat" la faza mu
nicipală a Daciadei, fiind silit să aleagă din fototecă o i- 
magine, care să ilustreze măcar amintirea unor întreceri la 

fileu...
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...A fost mai întîi „finala 
mică", in care, brazilienii 
au înfruntat cea mai în for
mă echipă de club din Ita
lia, Juventus, întărită doar 
de fotbalistul din același o- 
raș Maldera și florentinul 
Antognoni. în această edi
ție, fotbaliștii peninsulari au 
demonstrat elocvent că au 
abandonat „lacătul" herre- 
rian, în favoarea fotbalului 
total, din nefericire însă, En
zo Bearzof n-a tras învăță
mintele de rigoare din în- 
frîngerea suferită în com
pania „caruselului" olandez. 
De fapt istoria s-a repetat, 
cu aceleași date și cu ace
eași morală dureroasă pen
tru Zoff și compania. Prima 
repriză aparține italienilor, 
Rossi, cel invidiat de Cou
tinho, a centrat de pe aripa 
dreaptă și Causio j-a învins, 
printr-o gîndită lovitură de 
cap, pe Leao, despre care se 
spune că e mai frumos ca 
o vedetă de cinema (min. 40). 
Sfîrșitul acestei prime repri
ze, ar fi putut să hotărască 
medaliata cu bronz, dar ba
ra i-a salvat pe brazilieni, 
două minute mai tîrziu de 
șutul acelu ași Causio.

Cei 70 000 de frenetici sus

ținători ai... Argentinei, au fost 
apoi martorii năruirii speran
țelor europenilor, care „au 
dat în primire" - fotbal to
tal înseamnă totuși 90 de mi
nute de joc - și astfel brazi

lienii au . sâncjronțjr prema
tura jubiliare a adversarilor 
lor. Ma. întîi, fotbalistul cu 
nr. 13, Nelmho, i-a purtat... 
ghinion lui Zoff, în min. 66, 
lovitura sa liberă poposind 
în colțul lung, apoi, după o 
inteligentă combina
ție R iveli n o (din nou 
acceptat de ..coechipierii 
săi mai tineri) - Mendonca, 
Dirceu a asigura- echipe' sa
le victoria, inclusiv o meda
lie, e drept mai puțin poleită 
ca valoare decît ambițiile a-

fișate de triplii campioni 
mondiali.'

„Hinchada" (galeria) ars 
gentiniană s-a acoper.t de 
glorie în această ediție a 
mondialelor, l-a încununat

min. 38, cînd Kempes a de- 
busolat o masivă apărare, 
ca florile în furtună și „stîn- 
gul" său a scuturat lin plasa 
olandeză.

„Reacția" lui Neeskens,

de infarct pentru cei 80 000 
de spectatori, era cît pe-aci 
să potrivească lauri pe frun
țile „hăitașilor" olandezi. Din 
păcate, în ultimul minut, șu- 
.tul lui Rensenbrink, .bine ser-

Campionatul mondial de fotbal

A triumfat fotbalul total
pe Luis Cesar Menotti, așe-, 
zîndu-l pe soclul „capetelor 
lum nafe" din sanctuarul 
„balonului rotund". în între
cerea pentru fitlut suprem, 
pentru a doua oară conse
cutiv, deși, de departe, ; au 
dom.hat, prin jocul său co
lectiv, ambițios, punctat de 
momente, de rafinament teh
nic, Olanda a trebuit să în
cline steagul în fața fante
ziei surprinzătoare, de neză- 
găzuif, a golgeteruiu' cam
pionatului... spaniol, Mario 
Kempes, un uriaș cu subtili
tăți de jucător de .biliard. 
Peste un miliard de oameni, 
l-au văzut îngenunchiqț pe 
veteranul jocurilor fotbalisti
ce Jonqbîoed (37 de ani), în

dăruit pînă la epuizare pen
tru culoarea portocalie, bine 
susfinut de Haan și Rensen
brink s-a lovit de minusculul 
„zid" argentinian, dar e- 
roul finalei s-a numit Fillol, 
ce: care cunoaște fiecare fir 
de iarbă de pe gazonul Ri
ver Plata. Happel a încercat 
o soluție ca la baschet, i-a 
plantat pivot în careul ad
vers pe Nann nga, asediind 
cu fundașii careul gazdelor, 
în acest fel, a reușit și ega- 
larea — unul x din gemenii 
Van der Kerkhof l-a deschis, 
excelent pe fundașul Poort- 
vilet și acesta a înscris cu 
capul golul cu nr. 100 ai a- 
cește' ediții. Jocul „de-a 
șoarecele și pisica" cu faze

vit de Krol, a întî'nit butul 
drept.

Prelungirile, disputate în 
aceeași manieră, dar cu și mai 
multe faulturi, au fost nefas
te pentru „digul", olandez. 
Atacînd în șar|e neîntrerupte, 
europenii au fost surprinși, 
în m;n. 103, de incursiunea 
lui Kempes, care a profitat 
de greșeala lui Krol. Indubi
tabil, promisiunile argentinie
nilor, făcute la Munchen, de
veneau realitate, mai ales 
c.ă, după o combinație cu 
gpigeterul acestei fîeste, Kem
pes, Berton, a pecetlu.t sco
rul final 3-1. America cîști- 
gă în acest fel duelul cu 
Europa, adjudecîndu-și me
daliile de aur și bronz.

buturile. Elevii lui Dan Coe 
reușesc însă deschiderea sco
rului și implicit victoria, cu 
5 minute înainte de final, 
cînd Moise respinge balo

nul pînă la Grindeanu, fos
tul jucător al Jiului Petroșani, 
care-l expediază, cu capul, 
în plasă.

în acest fel echipa lui 
Gogu Tonca, după două e- 
diții de „tandrețe" 
B, retrogradează, 
inimile miilor de 
din Lupeni. în fața faptului 
împlinit, lamentațiile n-au 
rost. Minerul Lupeni, așa cum 
ne-a încredințat antrenorul, 
căpitan de echipă și jucător 
Gogu Tonca, îg numele coe
chipierilor săi, reia de la 
capăt drumul spre divizia 
secundă, de această dată a- 
vertizată că fiecare punct și 
gol valorează unebri capi
tal în clasament, în același 
timp, considerăm că trebu-' 
ie să dea o mai mare a- 
tenție „noulu: val" fotbalis
tic din Lupen', între care ju
niorii Gurgh.anu, . Căutiș, 
Rădoi au și dat satisfacție. A- 
șadar, retrogradarea nu tre
buie să pună capăt dragos
tei pentru fotbal la Lupeni, 
dimpotrivă, să-i ambiționeze 
pe fotbaliști și pe conducă
torii asociației sportive, pe 
suporteri, pentru a reveni cu 
fruntea sus, într-un răstimp 
cît mai scurt, în eșalonul i- 
med:at superior diviziei C.

cu diviz a 
intri stînd 
suporteri

lon FIASTRU
««■

Astfel, El Mundial 1978 
care a debutat în „Ziua co
pilului", dovedește maturiza
rea fotbalului în țările cu 
echipe puternice de club, dar 
și progresul înregistrat pe 
continentele netradiționale 
pînă acum (naționalele Tuni
siei, Iranului). în acșlăși timp, 
fierbintea „iarnă argentinia- 
nă" s-a vrut o pledoarie în 
favoarea fotbalului total, fă
ră senatori de drept și sol
dați, un „clinei" permanent, 
în care punctează decisiv 
cei mai înzestrați tehnic și 
fizic, revigorizîndu-se toto
dată procedee din istoria 
„romantică" a joculu’ din 
dreptunghiul verde : șutul de 
la distanță, lovitura de cap, 
incursiunea solidară, presăra
tă cu driblinguri, pînă în fa
za de finalizare.

Cea de-a Xl-lea ediție a 
mondialelor a fost plină de 
învățăminte și pentru forma
țiile care n-au participat, să 
sperăm că ia cea de-a Xll-a 
(să fie într-un ceas inspirat) 
în Spania, (cea care pe vre
mea lui Cervantes era pre
sărată cu multe mori de vînt), 
tricolorii noștri să vină cu 
„lecția" bine învățată

Ion VULPE
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PEKIN 26 (Agerpres). - 
La invitația Ministrului Poș
telor și Telecomunicațiilor 
din R.P. Chineză, Traian Du
das, ministrul transporturi, 
lor și telecomunicațiilor din 
țara noastră, a efectuat o 
vizită în China.

în timpul vizitei, tovarășul 
Traian Dudaș a avut convor- 

, biri în probleme de interes 
reciproc cu Ciun Fu-sian, mi
nistrul poștelor și telecomu
nicațiilor, Tuan Ciun-i, 
nistrul căilor ferate, cu 
cadre de conducere dm 
nisterele de resort din 
Chineză.

La încheierea vizitei, 
nistrul român a fost 
mit de Ken Biao, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului- de Stat al 
Chineze.

în timpul întrevederii 
fost- reliefate relațiile 
țești statornicite între 
două partide, țări și 
poare, sub!iniindu-se 
nătatea deosebită a recen-

- tei vizite oficiale de' priete
nie în R.P. Chineză a tova
rășului- Nicolae Ceăușeșcu, 
secretar general a! Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii . Socia

mi- 
alte 
rni- 
R.P.

mi-
pri-

R.P.

au 
fră- 

cele 
po-

însem-

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
- Echipajul Vladimir Kova- 
lionok - Alexandr Ivancenkov 
continuă zborul orbital la 
bordul complexului de cer
cetări științifice „Salut-o" - 
„Saliut - 29". Potrivit da
telor transmise luni de cen
trul sovietic de coordonare 
a zborurilor cosmice, în ul
timele 48 .de ore cei doi

Potrivit agenției de presă l.N.A

Rebeliune militară în Yemen

Democrată Popu- 
Yemenului ar fi iz- 

o rebeliune militară, 
agenției, s-au dat

ADEN 26 (Agerpres). — A- 
genția France Presse, re- 
luînd știri transmise de a- 
genția de știri irakiană 
l.N.A., Informează că în Re
publica 
lără a 
bucnit 
Potrivit 
lupte violente între militari 
și forțe ale miliției popu
lare. Se menționează că mi
liția populară controlează 
situația în cap tata țării și 
forțele sale patrulează pe

î
i
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TELEVIZIUNEA SI 
OBIECTELE FURATE

Cu ajutorul... televiziu
nii, posesoarea unei tapise
rii de mare valoare artisti
că, datînd din secolul al. 
XVIII-lea, și-a putu? recupe
ra obiectul de artă ce fu
sese furat din apartamen
tul său, Ia Paris, în ianua
rie 1974.

Privind un film de tele
viziune, Francoise Parlange, 
și-a recunoscut tapiseria în- 
tr-unul din decorurile peli
culei și a anunțat imediat 
poliția. După mai multe 
luni de cercetări, aceasta a 
fost găsită. Ajunsese, nu 
se știe cum, într-o piață de 
vechituri, cel ce voia să o 
vîndă fiind unul dintre o- 
bișnuiții „clienți" ai poli
ției, căutat pentru mai mul
te afaceri de acest tip.

ANTIMATERIE

I
I 
c

Doi fizicieni am. 
câni, Marvin Leventhal 
Crawford Mac Callum, 
anunțat descoperirea 
cantități „surprinzător
mare" de antimaterie în zo
na centrală a galaxiei noas- 

5/

au 
unei

de .

liste România, pentru dez
voltarea continuă a raportu
rilor multilaterale româno- 
chineze.

★
VARȘOVIA 26 (Agerpres). 

- O delegație condusă de 
Justin Grigoraș, președinte
le Tribunalului Suprem al 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită cu ca
racter de schimb de expe
riență la Tribunalul Suprem 
al Republicii Populare Po
lone, la invitația lui Wlod- 
z'mierz Berutowicz, primul 
președinte al acestei instanțe.

★
CAIRO 26 (Agerpres). — 

în ciclul de emisiuni dedica
te României, televiziunea e- 
gipteană prezintă, în aceste 
zile, în cadrul programului 
„în jurul lumii", o-serie de 
filme documentare româ
nești ilustrînd realizările po
porului nostru pe drumul 
dezvoltării multilaterale a 
României, marile construcții 
economice și frumusețile pe
isajului țării noastre. Sînt 
prezentate cu acest prilej 
filmele documentare „Româ
nia - țară grădină", „Poiana 
Brașov", „Drum spre viitor", 
„România - anul XXX" și 
„România azi".

membri ai echipajului s-au 
odihnif activ, au făcut o 
serie de exerciții fizice și au 
studiat documentația știin
țifică cu care este dotat 
complexul.

La bordul complexului spa
țial a luat sfîrșit experimen
tul tehnologic „sudura", des
fășurat pe parcursul a trei 
zile. în această perioadă, 
în scopul micșorării pertur- 

un-străzile orașului Aden, 
de ciocnirile continuă.

Citînd postul de radio A- 
den,’agenția l.N.A., reluată 
de agențiile France Presse 
și Reuter, anunță că luni, 
președintele Cons Țiului Pre
zidențial al Republicii De
mocratice Populare a Yeme
nului, Salem Robaya Aii, a 
demisionat.

Aii Nasir Muhammad Ha- 
sani, primul ministru al gu
vernului, a 
președinte 
Prezidențial.

fost desemnat 
al Consiliului

tre, care, în opinia lor ,,ar 
putea deschide calea spre 
degajarea unor concluzii im
portante asupra proceselor 
energetice ale Universului". 
In raportul elaborat pe mar
ginea cercetărilor, cei doi 
oameni de știință apreciază 
că antimateria descoperită 

Faptul divers 
pe glob

ar putea proveni din dispa
riția corpurilor cerești gene
rată de explozia unor stele 
și transformarea lor în su
pernove, din ciocnirea din
tre particule cosmice încăr
cate cu o cantitate mare de 
energie și materia interste
lară rece sau din așa-numi- 
tele găuri negre.

LA

de
Ca-

OPERAȚIE PE CORD
NOU-NASCUȚ!

Un grup de experți 
la Universitatea statului 
lifornia au pus la punct o 
metodă de operare a nou- 
născuților suferind de ano-

NAȚIUNILE UNITE 26 (A- 
gerpres). —

Consiliul O.N.U. 
Namibia a examinat 
probat, în cadrul unei șe
dințe plenare, proiectul de 
program privind dezvolta
rea economică națională a 
Namibiei în perioada pînă 
ia obținerea independenței.

Prezentînd în cadrul Șe
dinței plenare raportul de
legației Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia la simpozio-

pentru 
și a-

REPUBLICA Arabă Yemen 
a cerut, luni, convocarea 
Coris liului -Ligii Arabe pen
tru examinarea situației ca
re s-a creat ca urmare a 
asasinării președintelui a- . 
cestei țări, Ahmed Hussein 
Al Ghashmi, a declarat, po
trivit agenț’ei M.E.N., mi
nistrul afacerilor externe al 
R.A.Y., Abduilg. Abdel-Majid 
Asnag.

LUNI, Leonid Brejnev, A- 
leksei Kosîghin și Andrei 
Gromîko au avut o convor
bire cu ministrul de exter
ne al Republici Peru, Jose 
de la Puente, care se află 
în vizită oficială în U.R.S.S. 
Convorbirea s-a referit la si-

445“-„Sal -29‘
bații'or dinamice 
bunei desfășurări a

: meritului, complexul 
a evoluat în regim de sta
bilitate gravitațională.

După cum transmite' a 
genția TASS, luni membrii 
echipajului au trecut la e- 
fectuarea unor no: experi
mente cu aparatele de la 
bordul complexului::

asupra 
experi- 
spațiai

întrevedere 
Carter-Callaghan
WASHINGTON 26 (Ager

pres). - Președintele Jimmy 
Carter , a conferit, luni, cu 
primul ministru al Marii Bri
tanii, James Callaghan, aflat 
în Statele Un te într-o vizi
tă neoficială. După cum 
transmite genția Reuter, pe 
agenda întrevederii au fi
gurat o serie de probleme 
internaționale, între care 
situația din Orientul Mijlo
ciu și relațiile Est-Vest, pre
cum și aprop.ata reuniune la 
nivel înalt a principalelor 
state industrializate occiden
tale.

malii cardiace grave, care 
are 90 la sută șanse de reu
șită. Intervenția chirurgicală 
este efectuată pe cord des
chis după ce temperatura 
sîngelui pacienților este co- 
borîtă la 18 grade Celsius. 
In ultimii trei ani, metoda 
a fost utilizata cu succes în 
50 din 54 de cazuri.

IPOTEZE

Biochimlștiî sovietici au 
descoperit în cenușa vulca
nului Tiatia compuși orga
nici simpli, necesari pentru 
sinteza pigmenților de plan
te. Cunoscutul om de știin
ță sovietic Aleksandr Opa
rin, autorul uneia din ipo
tezele mai cunoscute privind 
originea vieții, consideră că 
descoperirea reprezintă o 
dovadă a faptului că price- 
le vulcanice reprezintă una 
din sursele compușilor unor 
substanțe prebiologice, Sa
vantul opinează ca tocmai 
în vulcani s-au putut forma 
„mase critice" ale compu
șilor organici. „Pe baza lor 
au apărut, probabil, micro- 
sfere cu proprietăți ale ma
teriei vii" — declară el. 

nul de la Lusaka, șeful de
legației, Petre Vlăsceanu 
(România), a subliniat că ac
țiunea de elaborare a pro
gramului de dezvoltare e- 
conomică a Namibiei este 
prima de acest fel din is
toria Națiunilor Unite, în spri
jinul țărilor și popoarelor 
aflate încă sub dominație co
lonială. Vorbitorul a relevat 
că elaborarea și înfăptuirea 
programului reclamă res
pectarea strictă a interese
lor naționale ale Namibiei,

tuația și perspectivele re
lațiilor dintre cefe două țări 
și la probleme internaționa
le de interes comun — anun
ță agenția TASS. O aten
ție deosebită s-a acordat 
problemelor dezarmării și 
întăririi securității internațio
nale.

POTRIVIT datelor statistice 
publicate la Bruxelles, în lu
na mai a.c. în țările Pieții 
comune au fost înregistrați 
5,6 milioane șomeri, repre- 
zentînd 5,3 ia sută din în
treaga populație aptă de 
muncă din aceste țări.

LA 24 IUNIE a.c., popu
lația R.P. Polone a atins ni-

1

Grupul școlar minier Lupeni
tipuri de școli și forme deîn-face înscrieri pentru următoarele 

vățămînt :

1. LICEUL MECANIC - curs 
de zi, treapta I cu specialitățile:

— mine, petrol, geologie
— mecanică
— electrotehnică
înscrierile se fac zilnic pînă la 

data de 1 iulie 1978.

de 
din

2. LICEUL MECANIC - curs 
de zi, treapta a ll-a unde se pri
mesc candidați care au absolvit 
treapta I pentru specialitățile :

— miner
— electrician
înscrierile se fac zilnic pînă la 

data de 1 iulie 1978.

3. ȘCOALA PROFESIONALĂ 
— învâțămînt de zi

Se primesc candidați! care au 
absolvit treapta I de liceu, indife
rent de profilul liceului pentru me
seriile :

<— miner
— electrician de mină
— mecanic mașini și utilaje de 

mine

4. ȘCOALA DE MAIȘTRI - în- 
vățămînt de zi, în specialitățile :

— maistru minier
Dosarele pentru admitere la 

școala de maiștri se întocmesc 
către serviciul de învățămînt
unitățile miniere ce aparțin Combi
natului minier Valea Jiului Petro
șani.

5. CURSURI SERALE
— treapta I liceu, școlarizează e- 
levi pentru specialitățile :

— mine, petrol, geologie
— mecanic

— treapta a ll-a liceu, școlarizează 
elevi pentru specialitățile :

— miner
— electrician de mină ,
Pe durata școlarizării elevii de 

la cursuri de zi, beneficiază de bur
se de stat sau de burse de între
prindere, în funcție de plafoane de 
venituri.

Informații suplimentare se pot 
primi zilnic între orele 7—15, la se
cretariatul școlii cu sediul în Lu
peni, str. 7 Noiembrie nr. 42, tele
fon 129 Lupeni.

ViND casă și motoretă 
„Mo-bra". Strada Dărănești

, nr. 37 Petroșani. (367).
VINO autoturism Moskvici 

408. Adresați telefon 41548 
Petroșani, după ora 15. (358)

PIERDUT diplomă de ab
solvire a Școlii profesionale 
din Lupeni, seria E nr. 5422 
pe numele Bobric Constantin. 
Se declară nulă. (369).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pop 
Gheorghe, eliberată de 
E.T.P. Se declară nulă. (370)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Filip Ro-

di-
hamibi- 

sa de e-

în condițiile participării 
recte a poporului 
an, prin mișcarea 
liberare națională, SWAPO.

în continuare, 
O.N.U. pentru 
Martti Ahtisaari, a 
tat programul de dezvoltare 
economică națională a Na
mibiei în perioada pînă 
obținerea independenței, 
re cuprinde 77 proiecte 
diferite domenii economi 
și sociale.

comișarul 
Namibia, 
prezen-

la
co
in

ice

velul de 35 milioane lo
cuitori, echivalent cu cel din 
ultimul an dinaintea de
clanșării celui de-al doilea 
război mond:al. Evenimentul 
a fost marcat de înregistra
rea nașterii unei fetițe în fa
milia soților Zalewski din 
Wroclaw.

în anii celui de-al doilea 
război mondial, Polonia a 
-suferit uriașe pierderi u- 
mane - peste 6 milioane 
persoane ucise. La finele a- 
nuîui 1945, populația Poloni
ei era de 23,9 milioane I 
cuitOri.

SECRETARUL GENERAL 
Partidului Comunist Itali 
Enrico Berlinguer, a. 
luni, la Roma o întrevedere 
cu președintele' național al 
Partidului Comunist din Bel
gia, Louis Van Geyt.

iO-

al
an, 

avut,

Mica publicitate
dica, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.

(371)
PIERDUT legitimație de

ANUNȚ DE FAMILIE

LIZ1CA, soție și Violeta, 
fiica amintesc câ azi, 27 
iunie 1978, se împlinește 
un an a'e cînd

IOAN GHIOANCA 
cel ce a fost soțul și tăti

ai
internațio-

La reun unea pregătitoa
re sirtt prezente delegațiile 
statelor din Europa și Ame
rica de Nord membre ale 
C.E.E.— O.N.U.

La lucrări participă .Janez 
Stanovnik, secretat execu
tiv al C.E.E.-O.N.U., Frank 
Joao da Costa, secretar ge
neral al Conferinței O.N.U. 
pentru Știință și tehnologie 
în slujba dezvoltării, . Nor
man Scott, directorul Diviziei 
de comerț și tehnologie a 
C.E.E., A.R. Kaddoura, di
rector general adjunct al 
U.N.E.S.C.O., reprezentanți 
ai U.N.C.T.A.D., O.I.M., 
altor organisme 
nale.

Ca președinte al reuniu
nii a fost ales Ion Ursu, 
președintele Consiliului Na
țional pentru știință și Teh
nologie, conducătorul dele
gației României, ca vice
președinte -■ J.D. de Haan 
(Olanda), iar ca raportori 
Vladislav Kotcetkov (U.R.S.S.) 
și Alvarez de Toledo (Spa
nia).

în cuvîntul său, Ion Ursu, 
după ce a mulțumit’ pentru 
alegerea sa ca președinte 
al reuniunii, fapt ce consti
tuie un omagiu adus Româ
niei, o recunoaștere a pre
țuirii de care se bucură po- in:-„ ... .j; ; șj

a dat citire me
de

liticd sa activă de pace 
colaborare, c dcT „
sațului adresat reuniunii 
către președintele Români 
Nicolae Ceaușescu.

serviciu pe numele Constan- 
tinescu Genovena, eliberată 
de I.F.A. Viscoza Lupeni. 
Se declară nulă. (372) 

cul nostru drag a rămas 
doar o amintire.

Lacrimile noastre nu 
vor înceta niciodată să 
cadă pe mormîntul fui și 
veșnic îi vom purta o pi
oasă și nemărginită dure

re. (368)
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