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. I.C.M.M., ne-au sosit vești 
: de laudă tocmai din jude- 
: Jul Caraș-Severin.

Mergînd spre tabăra Ci- 
: reșnaia, 60 de copii de
; vîrstă preșcolară au fost
j nevoiți să părăsească au-
i tobuzul în care se aflau, a-
; variat din cauza unei alune-
ț cări de teren. Drumul fiind
■: izolat, copiii au stat cinci
; ore, pe timp de noapte și
; pe ploaie, pînă cei doi pe-
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Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 

s-a întîlnit cu tovarășul 
Joergen Jensen, 

președintele 
Partidului Comunist 

din Danemarca

îmbunătățirea calității cărbunelui

O însemnată rezervă de creștere 
a producției fizice

Măsurile tehnico-organiza- 
torice întreprinse la i.M. Lu- 
peni pentru redresarea ex
tracției sînt materializate în 
ultimele luni prin vădire creș
teri aie producției. Intre 
rezervele mari a căror va
lorificare poale și trebuie 
să stea în viitorul imediat 
la baza redresării - este și 
îmbunătățirea calității căr
bunelui. lată, mai întîi, cî- 
teva cifre edificatoare pe 
care ni le-a furnizat ingine
rul șef Paul Luculescu : de 
la începutul anului, la I.M. 
Lupeni, restanța de cărbune 
este de cîteva zeci de mii 
de tone, aprox.mativ 70 la 
sută din. această cantitate 
o reprezintă producția de 
cărbune brut extrasă din 
subteran, dar care a fost 
rebutatq pentru neîncadra- 
rea, cu tea. 3 Ia sută, în 
conținutul de cenușă admis.

Care sînt implicațiile ca
lității cărbunelui asupra e- 
ficienței extracției și în ce 
constau preocupările și inten
țiile colectivului I.M. Lupeni 
îndreptate spre valorificarea

Nou laborator de 
cofetărie și 
patiserie

La Lupeni, ca urmare a 
strădaniilor rodnice de
puse de muncitorii Ion Ba
ran — tîmplar, Constan
tin Stancu, electrician, Ve- 
turian Bancu — apaduc- 
ter, Ion Robu — zidar și 
alții de la întreprinderea 
comercială mixtă din lo
calitate și a sprijinului a- 
cordat de secția E.G.C.L. 
și ARUC Petroșani s-a 
încheiat lucrarea de ame
najare a laboratorului de 
produse de cofetărie și 
patiserie în clădirea fostu
lui restaurant Minerul din 
strada 6 August. Noua u- 
mtate de producție pro
prie este dotată cu conge
latoare, frigidere, roboți 
universali, mese de lucru 
noi, realizate în țară, a- 
sigurînd personalului mun
citor condiții optime de 
lucru. (T.V.) 

I Un gest încărcat de umanitate
■ La adresa m ig.i, m, dagogi trimiși
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acestei resurse de producție 
fizică ?

- Calitatea slabă este una 
din cele mai importante 
cauze tare ne-au împiedicat 
î.t lunile trecute să realizăm 
prevederile planului de căr-

LaLM. Lupeni

bune - ne-a declarat ingi
nerul Gheorghe Modoi. Pe 
bună dreptate problema îm
bunătățirii calității s-a si
tuat în ultimul timp în cen
trul preocupărilor colecti
vului minei. Dintre măsurile 
specifice compartimentului 
nostru, prin care ne-am pro
pus să contracarăm efecte
le conținutului mare de ste
ril în cărbunele extras la 
fronturile productive, a fost 
organizarea alegeri; sale 
în subteran pe o bandă de 
claubaj aflată pe, fluxul prin
cipal de transport al celor 
trei sectoare de pondere ale 
minei - IV, VI și III. fa 
ultimele două luni clauba- • (Continuare în pag. a 2-a)

Folosirea cu maximum de randament a modernului complex mecanizat, buna organiza
re a lucrului, disc,plina - aceștia sînt factorii determinant! ai depășirilor de plan înregistra
te de brigada lui Francisc Fazakas, de la I.M. Paroșeni.

în clișeu : șeful de schimb Constantin Șargu, împreună cu ortaci săi după un nou șut 
„plin" în realizări. Foto : Gh. OLTEANU

fa care se aflau c.îțiva mun- | 
citări de la I.C.M.M. Pe- i 
troșani, care execută Iu- i 
crări în zona respectivă. î

Cu autolaboratorul pe • 
care-l conduce, șoferul Eu- î 
gen Ene i-a dus în grabă î 
pe copii la Anina, unde, da- i 
torită îngrijirilor deosebite, î 
copiii nu s-au ales nici mă- ț 
car cu un banal guturai. Fe- î 
licitări șoferului pentru ges- ' 
tul său frumos. i 

f

jul se realizează, pe fiecare 
schimb, rezultînd între 80 și 
100 vagonefe de steril care 
nu mai depreciază astfel 
cărbunele care se livrează 
preparației. Alegerea ste
rilului trebuie să înceapă însă 
din abataje, fie că este 
vorba de zonele de zăcă- 
mînt în care se utilizează 
tehnologii de exploatare 
clasice, fie pri.t mecanizare. 
De pildă, în cazul abataju
lui mecanizat din stratul 13, 
sectorul III, unde rezultă 
steril dirt, coperiș. După ne
ajunsurile pe care ni le pro
voacă în transport cărbune
le excesiv umezit, se ceri lua
te, totodată, măsuri mai 
ferme pentru captarea a- 
pelor în sectoarele Iii, IV, 
V și VII pentru a reduce 
procentul ridicat de umidi
tate care afectează negativ 
calitatea. Lichidarea surselor 
de steril și apă ar crea, fa 
plus, avantaje pentru func
ționarea utilajelor. Uzura for

A. HOFFMAN
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ințo t'tn ă m
OAMENII MUNCII LA O- 

DIHNA Șl TRATAMENT. De
laConsiliul municipal ai 
sindicalelor sîntem informați 
că peste 6 500 de oameni 
ai muncii din Valea Jiului 
au beneficiat în această 
vară de bilete de odihnă 
și tratament în numeroase 
stațiuni balneo-climaterice 
dm țară. Numai pe litoral 
își petrec zilele de conce
diu în această vară circa 
2 000 de persoane. Un ma
re număr de locuri au fost

8 800 tone cărbune 
în plus

Colectivul sectorului V al 
I.M. Vulcan, fruntaș pe mină, 
a pășit „cu dreptul" și în lu
na iulie, după ce, în iunie, 
a extras peste prevederi 1814 
tone, totalizînd de la înce
putul anului o producție su
plimentară de cărbune de 
8 800 tone. Toate brigăzile 
din sector înregistrează de
pășiri. Cu realizări remarca
bile au încheiat luna iunie 
brigăzile conduse de Dumi
tru Sabău, Gheorghe Iordan, 
Marin Baltac, Szabo Balaș, 
ca și toate celelalte formații 
din sector. (T. MUCUȚA)

Din prima zi peste 
prevederi

fa prima zi din luna iulie, 
m'nerii de la Dîlja și-au în
deplinit sarcinile la produc
ția fizică de cărbune în 
proporție de 102,7 la sută. 
Toate brigăzile sectorului III 
al minei, care a extras pes
te sarcina zilnică 81 tone 
cărbune, depun eforturi stă
ruitoare pentru realizarea 
sarcinilor în noua lună. Co
lectivul sectorului I al minei 
Dîlja a realizat în aceeași 
zi, peste plan, 35 tone i

La ziua
brigadierului

repartizate pentru mineri, 
constructori, preparatori și 
aiți oameni ai muncii din 
Vale, în stațiunile Felix, Băi
le Herculane, Sovata, Bor- 
sec, Lacul Roșu, pe litoral 
și în alte stațiuni. (M.P.)

SÎNT EVIDENTE preocu
pările cooperativei „Uni
rea" din Petroșani pentru 
dezvoltarea rețelei de uni
tăți prestatoare de servicii. 
De astăz, cooperativa a 
deschis o unitate de frize
rie în Banița, răspunzînd 
astfel unei mai vechi do
rințe a locuitorilor comunei. 
(I.M.)

T ovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai 
al Partidului Comunist Ro
mân, s-a întîlnit luni, 3 iulie, 
cu tovarășul Joergen Jen
sen, președintele rartidului 
Comunist din Danemarca, 
care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită 
de prietenie în țara noastră. 
Tovarășul Joergen Jensen a 
fost însoțit de Bernard Jeu
ne, membru supleant al C.C. 
al P.C. din Danemarca.

fa timpul întrevederii, ,s-a 
procedat ia o informare re
ciprocă cu privire la activita
tea și preocupările actuale 
ale celor două partide și a 
avut loc un schimb de ve
deri asupra unor probleme a- 
le mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, ale 
vieții politice mondiale.

Cele două părți au apre
ciat cu satisfacție bunele re
lații de prietenie și solidari
tate frățească existente între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Da
nemarca, exprimînd dorința 
de a intensifica și adinei con
lucrarea dintre cele două 
partide. Dezvoltarea priete
niei și colaborării dintre 
P.C.R. și P.C.D. constituie un 
aport la promovarea cursu
lui pozitiv al relațiilor dintre 
România și Danemarca, ser
vind interesului ambelor po- 
ooare, a<l cauzei păcii și înțe
legerii în Europa și în lume.

MODERN, EFICIENT 
două cuvinte pe blazonul 

Paroșeniu’ui
Abia au trecut 11 ani de 

tind s-au stins reverberațiile 
ecoului primei pușcături de
clanșate in primul abataj al 
minei. Un început modest, 
in cel mai mic timp minier 
al bazinului nostru carboni
fer, deschidea drum liber 
tainicei energii, plină de 
miracol, strălucitoare încă 
în luciul diamantin al căr
bunelui, strălucire împrumu
tată de la mărinimosul astru 
al vieții — Soarele.

Rodniciei începutului l-au 
urmat ani de încordare, de 
trudă, de muncă istovitoare. 
Pămintul se incăpățîna cu 
înverșunare să-și păstreze 
comoara crezindu-se stăpîn 
atotputernic și nevenindu-i 
parcă să creadă că uriașa-i 
forță va fi învinsă de ființe
le ce-i răscoleau măruntaie
le. Cremenea zidurilor de 
piatră se sfărîma neputin
cioasă în fața oamenilor 
Paroșeniului. Apele trimise 
să le stăvilească avîntul e- 
rau secate. Zadarnic incer-

ASFALTAREA terenului 
de volei este cea mai re
centă dotație care comple
tează zestrea de util și 
frumos, sporită substanțial 
în acest an, a blocului nr. 
35 din strada Independen
ței, cartierul Aeroport -Pe
troșani. Noua realizare re
prezintă sprijinul acordat 
de consiliul popular muni
cipal iocatarilor din bloc 
care, urmînd exemplul de 
inițiativă și hărnicie al pen
sionarului Vasile Gheorghiu, 
au schimbat înfățișarea în- 
frumusețînd și înzestrînd

S-a subliniat că în coidn 
țiile lumii de azi se impune 
tot mai mult întărirea solida
rității și conlucrării, pe plan 
național și internațional,- a 
tuturor forțelor muncitorești 
democratice ■ și progresiste, 
,înaintate, intensificarea lup
te; maselor populare pentru 
salvgardarea păcii și progre
sului social, a intereselor 
fundamentale ale tuturor 
popoarelor.

P.C.R. și P.C. din Dane
marca se pronunță în mod 
ferm pentru edificarea unui 
sistem trainic de securitate 
și cooperare în Europa, pen
tru impulsionarea traducerii 
în viață a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, me. 
nit să promoveze un nou tip 
de relații între state în Eu
ropa.

Cele două părți au relevat 
necesitatea lichidării feno
menului subdezvoltării și a 
decalajelor dintre țări, fău
ririi unei noi ordini eco.no-t 
mice internaționale. ți

în cursul convorb'rilor a 
fost afirmată voința comună 
de a extinde și adinei în con
tinuare relațiile de prietenie 
și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Par- 
t du! Comunist din Dane
marca în interesul ambelor 
popoare, al cauzei generale 
a socialismului și păcii în 

Jume.

ca să-i sfărime sub apăsa
rea sa uriașă-

Trudnica muncă, ambiția; 
dorința de a învinge, de a 
nu se da bătuți, i-a călă
uzit pe oamenii Paroșeniului, 
ie-a dat forță brațelor, dir- 
zenie inimilor, tărie suflete
lor și istețime minților. Pri
mul colos de oțel a învățat 
de la . oameni să pășească. 
Oamenii l-au îndemnat să 
strivească sub tălpile de o- 
țel Îndărătnicia uriașului de 
piatră. Sub pavăza blinda
jului, oamenii sfărîmau, cu 
ajutorul combinelor, cărbu
nele. Benzile cintau încărca
te de rodul bogat al abata
jelor inălțătorul imn al bi
ruinței subterane.

Simbătă, 1 iulie, brigadie
rii, o parte din oamenii în
ceputului cărora li s-au a- 
dăugat generațiile tinere, 
urmăreau, alături de famili
ile lor, imaginile prezentate 
din mina pe care ei au înăl-

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

prin munca lor zona verde
a blocului, (T.Ț-)

FACEM CUNOSCUT, și 
pe această cale, tovarăși
lor de la I.G.C.L. — care 
oricum trec prin zona res
pectivă — către intrarea în 
Petroșani dinspre Banița, 
drumul este complet de
gradat. Dacă nu ne e mi
lă de propriile mașini, a- 
tunci să ne fie măcar de 
ale altora.

A

I
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I
I
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în totalitatea ior, adu
nările generaie a.e oame
nilor muncii care său des- 
.-fășurat la începutul acestui 

«n au prilejuit temeinice 
și exigente dezbateri în 
vederea aplicării în viață 
<i hofățîrilor Congresului 
ol X! tea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a in
dicațiilor și recomandărilor 
tovarășului N i c o I a e 
Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
date cu prilejul vizitelor de 
lutru efectuate în anul 1977 
în Vaiea Jiului.

La adunările oamenilor 
muncii ; pe secții și sectoa
re, sau făcut 886 propu
neri, iar în adunările mi
nieri lor munci; pe întreprin
deri s-au făcut 443 propu- 
ner. O bună parte din a-
cestea au fost incluse în 
planurile de măsuri unitare 
adoptate, îmbunătățindu-se 
conținutul lor. Majoritatea 
propunerilor s-au referit 
la întreținerea corespunză
toare a căilor de acces și 
transport în unitățile mi
niere, îmbunătățirea cali
tății reviziilor și repara
țiilor, aprovizionarea rit
mică cu piese de schimb
pentru utilajele d'n do
tare, mecanizarea unor o- 
perațiuni pentru ușurarea 
transportului de materiale 
la locurile de muncă, poli
calificarea personalului mun
citoresc. omogenizarea bri

îmbunătățirea calității 
cărbunelui

• (Urmare din pag I) 

ar fi mai mică și defecțiu
nile mai puțin numeroase, 
cheltuielile cu energia elec
trică ar scădea, iar durata 
lor de v.ață ar deveni mai 
lungă.

. Șeful de brigadă Cons
tantin Lupulescu, împreună 
cu inginerul Ion Gîf-Deac, 
din sectorul IV, ne-au făcut 
cunoscute cîteva din măsu
rile organizatorice aplicate 
în cadrul brigăzi și sec
torului IV în condițiile me
canizării intense a principa
lelor operații tehnologice, 
între care tăierea și trans- 

jportul influențează decisiv 
caliatea cărbunelui. Astfel, 

, în brigada condusă de 
Lupulescu se practică înlă
turarea în zona exploatată 
a sterilului din intercalații 
care se rupe în fața com
binei. In preabatajele pe 
acoperiș din sector excava- 
rea rocii este selectivă, cre- 
indu-se în acest scop și punc- 

ț te de depozitare a sterilului, 
i Asemenea măsuri au fost a- 
!bia inițiate în sector, dar ge
neralizarea lor va avea, fără 
i îndoială, un efect pozitiv 
i în reducerea conținutului de 
cenușă al cărbunelui.

! lată ce ‘ ne-a declarat, re
venind asupra subiectului 
dezbătut, inginerul șef Paul 
Luculescu :

’ - Implicația cea mai im
portantă a nerealizării in

dicelui de calitate este acea 

găzilor de lucru, îmbună
tățirea asistenței tehnice în 
schimburile III și TV, în mi
nerit.

Datorită perseverenței ‘cu 
care organele și organizați
ile de partid au urmărit pro
punerile și sugestiile fă
cute în cadrul adunărilor 

Propunerile și sugestiile oamenilor 
muncii - la bara îmbunătățirii, 

organizării producției
generale pe secții și sec
toare, o mare parte din a- 
cesîea ad fost soluționate.

La nivelul întreprinderilor, 
al C.M.V.J., consiliului 
popular municipal, direcți
ei comerciale și celorlalte 
foruri tutelare, din totalul 
propunerilor au fost solu
ționate peste 200 iar cele
lalte sînt în curs de rezol
vare. Conducerile colecti
ve din unitățile . economice 
s-au preocupat cu simț de 
răspundere și au rezolvat 
propunerile cu privire la 
lărgirea consultării între 
conducerea I.U.M.P. și ca
drele care exploatează u- 
tilajele și apăratajul con
fecționat. Pe această cale 
s a reușit să se aducă îm- 

de natura eficienței economi
ce, respectiv fapiul că pro
ducția de cărbune cu con
ținut de cenușă peste cel 
admis se realizează prin 
prestare de muncă și alte 
cheltuieli, fără ca, în final, 
din aceasta să rezulte o 
valoare nou creată. Am e- 
fectuat o analiză pentru a 
constata de ce nu reușim 
să .ie încadrăm în indicele 
de calitate stabilit. Conclu
zia este că în funcție de 
strofele și zonele de zăcă- 
mînt pe care le exploatăm 
actualmente, ca și după 
tehnologiile aphcate, nu ne 
putem încadra în indicii sta
biliți. Ca urmare; ne-am pro
pus să schimbăm ponderea 
siratelor ce le vom ex
ploata în trimestrele urmă
toare pentru a putea satis
face și această cerință. Dis
punem însă de sufic ente 
rezerve interne pentru a ne 
apropia de indicele plani- 
ficat. Pe lî.ngă banda de 
claubaj de pe fluxul sec
toarelor III, IV și VI, avem 
în intenție să claubăm și. 
cărbunele provenit din sec
torul V. Una d'n căile im
portante ar fi și alegerea 
cu suficientă răspundere a 
sterilului vizibil la locurile 
de muncă. Acesta este mo
dul cel mai eficient de a 
stopa încă din abataj dru
mul sterilului, care, altfel, 
încarcă nejustificat cheltuie
lile de transport și produ

bunătățiri calității echipa
mentelor de susținere și 
transportoarelor, aprovizi
onarea ritmică cu. piese 
de schimb, achizționarea 
unor locomotive antigrizu- 
toase. La "l.M. Lonea, în 
vederea 'asigurării, continu
ității în transport s-au exe- 

cutaî silozuri colectoare la 
toațe sectoarele de pro
ducție, s-au introdus com
plexe mecanizate, s-au a- 
doptat măsuri pentru con
centrarea producției, redu
cerea consumului de ener
gie electrică.

în cadrul l.M. Petriia s-a 
realizat concentrarea pro
ducției și introducerea trans
portului pe benzi, s au ex
tins susținerile metalice.

La secția de preparare a 
cărbunelui din Petriia s-au 
asigurat condiții pentru 
constructori, prin participa
rea la lucrări alături de a- 
ceșția, depășindu-se pla
nul cu peste 2 mil'oane îei 
la investiții, reducîndu-se 
consumul de ma’eriaie.

ce o serie de alte nea
junsuri. Comisia de calitate 
de pe iîngă C.O.M. a alcă
tuit în acest sens un am
plu plan de măsuri pe care 
trebuie să-l materializeze prin 
participarea întregului co
lectiv, a inginerilor, maiș
trilor, șefilor de brigadă și 
de schimb îndeosebi. Pro
gramul respectiv prevede, de 
pildă, ca lucrările miniere 
plasate în steril să nu se 
evacueze pe benzi, ci să fie 
încărcate separat. Am. găsit 
și modalitatea de a materi
aliza efectiv această măsu
ră : la -orizontul 400 am a- 
menajat pe Iîngă fluxul de 
benzi și o cale ferată. Gu
rile de încărcare sînt cons
truite astfel încît să permi
tă acest lucru. Pentru pre
abatajele din culcuș, unde 
aceasta e posibil, nu se ac
ționează însă, întotdeauna, 
destul de energic pentru 
respectarea măsurii. în stra
tul 3 d'n blocul V, cu inter- 
calații de steril în front, teh
nologia îngăduie ca alege
rea sterilului să se facă la 
front. Normele de lucru sînt 
date, fiind prevăzută și a- 
legerea sterilului. S-a sta
bili ca maiștrii minieri să 
treacă în cartea de raport 
a fiecărui schimb volumul 
de rocă ales. Măsura nu 
se respectă însă în, totali
tate. De aceea, ne-am pro
pus să întărim și mai mult 
ordinea și disc plina.

Din numărul total de pro
puneri, o parte sînt în curs 
de a fi soluționate. Așa, de 
exemplu, nu s-a reușit ca ia 
toate întreprinderile minie
re să se rea'izeze contrăpon- 
tajul la ieșirea din schim
buri. La I M. Petriia nu au 
fost finalizate propunerile 
cu privite la haldarea ste
rilului,. întreținerea în . mod 
corespunzător a puțului est 
II. '

Au fost întreprinse acți
uni și s-au stabilit măsuri 
pentru mai buna folosire a 
timpului de lucru, reduce
rea absențelor de la ser
viciu, îndeosebi a nemoti
vatelor, a stagnărilor pro
ceselor tehnologice.

La șantierele de construc
ții, un accent deosebit a 
fost pus pe înfăptuirea pro
punerilor cu privire la asi
gurarea frontului de lucru, a 
documentațiilor pentru o- 
biettivele cu termene de 
punere în funcțiune în a- 
cest an. în., unitățile de 
transport s-au soluționat 
propuneri cu privire la în
cadrarea cu personal co
respunzător, întărirea dis
ciplinei, deservirea civilizată 
a cetățenilor, păstrarea și 
gospodărirea mașinilor din 
dotare.

Analizele efectuate de că
tre organele de partid și 
consiliile oamenilor muncii 
din unitățile industriale, _ de 
construcții și transporturi, cu 
privire ia stad'ul îndeplini
rii și soluționării propuneri
lor și a problemelor ridicate 
în adunările genera'e, con
duc la concluzia că aceste 
organe se preocupă cu res
ponsabilitate de rezolvarea 
operativă și în mod creator 
a propunerilor făcute.

Organele și organ'zațiile 
de partid, consiliile oameni
lor muncii, vor acționa și în 
continuare pentru a rezolva 
operativ cererile justificate 
și propunerile făcute de oa- 
men'i muncii.

D. COCHECl

Printre tinerii de la 
„Dacia"-service Paroșeni 
posesori ai unei înalte ca
lificări se numără și elec
tricianul auto Marin Bîr- 
san. lată-l verificînd cu 
atenție instalația electri
că a unui autoturism.-

Foto : D. CRIȘAN

„Polițistul, pilot de

Pe șantierele de construcții social-culturale, harnicii 
constructori pot fi văzuți zilnic lucrînd în ritm alert pen
tru fina'izarea la termen a noilor obiective.
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la ziua brigadierului
• (U mare din pag. h

țot-o pe un loc de frunte 
în bazin și in întreaga țară, 
ascultau cuvintele directoru
lui minei, tînărul inginer 
Gheorghe Marchiș, care le 
mulțumea pentru ambiția și 
elanul lor, pentru dăruire și 
dirzenie, pentru munca ne
obosită. La „Ziua brigadie
rului" șefii de brigadă și or
tacii lor raportau cu mindrie 
— de la începuturile minei 
și pină azi am livrat econo
miei naționale 6 milioane 
de tone de cărbune, și-am 
realizat un beneficiu de 20 
milioane lei. In acest an, 
in numai 6 luni, am livrat 
suplimentar 11 000 tone-

Mină modernă, cu oameni 
pe măsura timpului ce-l tră
iesc, Paroșeniul a tost de
semnată unitate model pe 
ramură in acțiunea de creș
tere a productivității muncii, 
încrederea acordată, oame
nii au răsplătit-o- Pe între
gul an, productivitatea mun
cii realizată in abataje, in 
1977, era cu 844 kg/post, 
mai mare decît sarcina pla
nificată iar pe exploatare 
cu peste 150 kg/post. In a- 
ceste prime luni ale anului 
productivitatea .obținută de 
exploatare se ridica cu a-

mare, unul d'n punctele de 
rezistență este evoluția 
spectaculoasă a cascadori
lor Cinecittei, la volanul u- 
nor mașini care-și ascultă 
stăpînii, cum îl ascultă pe 
călărețul de so; un murg 
de rasă.

Cronica 
filmului

Dincolo de spectaculozita
tea originală a urmăririlor, 
este de remarcat ingeniozi
tatea cu care e construită 
povestea filmului. Aproape 
toate elementele specifice 
ale genului polițist partici
pă la edificarea unei acți- 
un valide și bine proportio
nate. Massi știe foarte bine 
unde trebuie apăsat accele
ratorul - ca să rămînem la 
terminologia filmului - ca 
ritmul să rămînă constant, 
ca atenția publicului să nu 
intre î: inerție. Și nu e de
loc neglijabil nici faptul că 
Massi are simțul umorului, 
p'asînd ici-colo cite un gag 
efervescent, care acidulea
ză situația sau improvizea- 

proape 30 kg/post peste 
planul stabilit.

Mulțumirea se citea pe 
fețele oamenilor prezenți la 
această acțiune, la ziua lor, 
a brigadierilor. Satisfacția 
împlinirii ii îndemna la noi 
fapte de muncă pe minerii 
Ilia Filiche, istrate Ion, Fran- 
cisc Fazakas, Brutu Nicolae, 
Mihai Agoston, Gheorghe 
Dineu, Mihai Bakoș, Nicolae 
Popa, Mihai Lorke, Geor- 
ghe Popa, Virgil Beștea, ca 
să nu amintim decît cițiva 
dintre cei care au ridicat 
mina pe locul binemeritat, 
Nu-i putem trece cu vederea 
pe cei care le-au fost spri
jin de nădejde oamenilor 
de la fronturile de lucru di
rect productive, pe cei de 
la transport și de la secto
rul electromecanic din ria
dul cărora îi amintim pe 
Andrei Cărpineanu, Vasile 
Ccipriș și Iosif Nagy.

Disciplinați, ordonați, e- 
nergici, pricepuți în ale me
seriei, oamenii Paroșeniului 
au înscris pe blazonul în
treprinderii două cuvinte : 
MODERN și EFICIENT, devi
ză care i-a călăuzit pină a- 
cum și ii va călăuzi în con
tinuare spre noi succese și 
noi bucurii spre împlinirea 
lor ca oameni ai țării, ai 
pămîntului celor două liuri.
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Disponibilitățile lui Stelvio 
Mass: de a surprinde na
tura umană în acțiuni re
velatorii, au fost manifestate 
și în „Mark, polițistul", ce
lălalt film al regizorului, re
prezentat pe ecranele noas
tre. Ca și acolo, și aici ni 
se recomandă un personaj 
central destul de complex. 
Aflăm despre Palma, bună
oară, că, deși om al legii, 
nu e chiar ușă de biserică. 
Justițiarul, care conform ca
noanelor ar trebui să fie 
imaculat, este ros pe din
lăuntru de ambiții deșarte. 
El vrea, nici mai mult, nici 
mai puțin, să întreacă per
formanțele de altădată ale 
șefului său, de unde re
zultă că, la urma urmei, și 
justițiarul e tot om.

Acțiunea bogată în în
torsături adesea neașteptate 
îl impune, î.t primul rînd 
pe Maurizio Merf, care, pe 
iîngă calitățile sale fizice a- 
vantajoașe, se dovedește a 
fi și un actor bun. Alături 
de el Giancarlo Sbragia, 
Angelo Infanti, Lili Carati, 
Glauco Onorato și Orqzio 
Orlano fac parte din dis
tribuția acestui film de re
ală deconectare.

A. CONSTANTINESCU
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E plin de d nam sm și mo
bilitate acest film italian, 
foarte adecvat stagiunii es
tivale. Judecind după titlu, 
nu e greu de ghicit că fil
mul bunului meseriaș care 
este Stelvio Massi aparține 
unui gen de mare populari
tate, bazat pe rețeta, pe 
cît de invariabilă, pe atît 
de efect, a confruntării ca
valerului justițiar cu bandi
tul malefic, confruntare ter
minată, firește, prin izbî.t- 
da polițistului.

Deși cunoaștem foarte bi
ne schema prestab lită a 
genului polițist, se pare că 
ea dispune de resurse la
tente, care de fiecare dată 
izbutesc să imprime moti
vului fundamental, intrigii, 
o coloratură particulară, in 
esență, aceeași este situa
ția și în cazul „Polițistului, 
pilot de curse". Aici, justi
țiarul este înarmat .tu numai 
cu pumni zdraveni, ci și cu 
disponibilitatea de excepție 
de a șofa prin locurile ce
le mai imposibile (de pildă 
pe scările cam, improprii 
automobilismului în Piața 
Spaniei), de a slaloma, îg- 
norînd anevoințele orei de 
vîrf, printre celelalte ma
șini îmbulzite pe arterele 
capitalei italice. Prin ur
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Cu 13 victorii, 8 egaluri și 
înfrîngeri (golaveraj 55-30, 

34 de puncte), Știința Petro
șani a încheiat ediția din a- 
cest an a campionatului di
viziei C (seria a V||-a) pe lo
cul IV, la... 11 puncte de li
der. In ultimele efape, cînd 
Metalul Drobeta Turnu Seve
rin se detașase hotărîtor, stu
denții, inarcați de pregătirea 
pentru sesiune, dar și de au
tomulțumire, au realizat par
tide mai slabe (două. egaluri 
pe teren propriu), pierzînd 
astfel poziția secundă. „Am 
plecat în această serie olteaf 
nă, handicapați de startul 
metalurgiștilor, care aveau 
alături încă trei formații din 
județ, remarca antrenorul Iri
mie. Și tofușj, în
ție, prestația 

Științei a fost 
mai puțin con
vingătoare de- 
cit in anii pe- 
cedenți. In de
plasare n-am reușit decît me
ciuri nule, în fața unor forma
ții slabe, precum Mecaniza
torul Șimian, Constructorul 
Tg. Jiu, Unirea Drobeta Tur
nu Severin, Progresul BăUești, 
singura evoluție care m-a 
mulțumit a fost acel 1—1, în 
terenul divizionarilor B de a- 
cum, cînd întreaga echipă s-a 
dăruit pentru un rezultat cît 
mai bun. In toamnă, revin din 
armată Voicu, Ghițan, Col- 
ceag, Gorcea și Chițac (ulti
mii doi, proveni)! de la Aurul 
Brad), Dumitreasa (Mureșul 
Deva). Vom ataca decis pri
mul loc, indiferent în ce serie 
vom fi repartizați".

Retrospectiva ediției

această edi-

grupă se evidențiază căpita
nul de echipă Bogheanu, 
portar cu reale calități. L-a 
secondat Truică, „sufletul a- 
părării", care a urcat dese
ori în atac, dar. din această 
cauză, a creat unele breșe în 
dispozitivul defensiv. Din gru
pa jucătorilor de media „8" 
se detașează Sandu, fundaș 
ambițios, preocupat de joc, 
dar adesea prea nervos. II 
urmează Hanganu — inegal, 
deși dornic de afirmare, în 
dialog permanent, însă ne
sportiv, cu coechipierii și ar
bitrii ; Seceanschi — piesă de 
bază la mijlocul terenului, a 
manifestat o anumită doză 
de automulțumire și infatuare, 
slabă participare la acțiunile 
defensive ; Gulea — realiza

■ii»

Post restant

înălțime

O ediție 
mai puțin 

convingătoare 
pentru studenți

torul echpei 
(22 de goluri) 
și-a îmbogățit 
arsenalul leh- 
nico-tactic, dar 
a ratat încă
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! Retrospectiva ediției abia 
| sfîrșite demonstrează că stu- 
Idenții n-au evoluat întotdeau

na la capacitatea lor, eloc- 
Ivenf este faptul că linia me

diană a adus cele mai multe 
I satisfacții, deși și aici Velco- 

tă, Seceanschi și Krafft au 
Ifost indisponibili deseori, din 

cauza accidentărilor. Apăra
rea a primit multe goluri, in- 

I clusiv acasă. Atacanții, de ne- 

I recunoscut în deplasare, s-au 
izolat pe extreme, atît în fa- 

Izele de construcție cît și de 
finalizare. In unele jocuri, 

Imobilizarea și coeziunea su
fletească a echipei a lăsat 

Ide dorit, afectînd. rezultatele.
Incercînd o ierarhizare a a- 
porfului individual, în prima

foarte mult.
Intr-o altă grupă valorică 

apar : Leleșan, mai puțin con
vingător în deplasare, adesea 
timorat, a înregistrat un salt 
tehnic ; Velcotă — slab pre
gătit fizic, individualist ; 
Krafft - în scădere vizibilă de 
formă și de preocupare pentru 
jocul colectiv ; Panici — de
zinteresat în pregătire, in
dividualist, deficitar la capi
tolul finalizare ; Guran — 
după un debut bun nu s-a 
mai angajat în luptă, în spe
cial în deplasare, deși pose
dă veritabile calități tehnice 
și capacitate de efort; Do- 
lobanțu — inconstant; Du
mitru — inhibat în fazele de
fensive ; Biro — conștiincios 
în pregătire, dar cu carențe 
tehnice ; Cismaș — prea e- 
motiv ; Voicu și Ghițan — 
folosiți doar în primele etape 
și apoi sporadic, fără o 
pregătire fizică coresp’unză-’ 
toare, din motive obiective. 
Din lot, fără a putea fi „no
tați", mai fac parte: Lixan- 
dru, Chișbora, Croitoru și 
Eugen Ghiță.

Mîine va avea loc ședința 
de analiză la nivelul secției. 
Veteranii și jrioul val" al 
Științei abordează un obiec
tiv îndrăzneț — promovarea 
în divizia secundă înseamnă 
că „febra" pregătirilor a și 
demarat.

grupă valorică

Ion FIASTRU

IOAN PETRUȘCA, Petro
șani : Nici nu s-a încheiat 
bine campionatul de fotbal, 
și dv., foarte prevăzător, vă 
interesați de lotul divizionarei 
A Jiul Petroșani. In numele 
unor „coechipieri" de gale
rie, propuneți întărirea lo
tului Jiului cu c'îțiva fotba
liști crescuți în pepinierele 
Văii și județului nostru, între 
care Ghițan (Știința), Cons
tantin Romeo, Dosan (Mine-

rul Lupeni), Enescu (Mureșul 
Deva),'■Rizescu (Victoria Că- 
lan) și.,. Sandu Gabriel (Di
namo București). Dosan a 
mai făcut parte din lotul Ji
ului, se pare că S-a renunțat 
la el. Cît îi privește pe cei
lalți,. îi supunem atenției con
ducerii și tehnicienilor: clu
bului. Așteptăm și alte su
gestii din partea iubitorilor 
sportului eu balonul rotund.

Golgeterul studenților 
din Petroșani, Gulea, au
tor a 22 de goluri, din 
nou în fața buturilor ad
verse, de această dată 
într-o postură victorioasă.

Foto : I. LICEU

Comisia centrală a compe
tiției naționale Daciada or
ganizează o acțiune repu
blicană de selecție a celor 
mai înalți tineri (băieți și fe
te) în vîrsta de 16- 22 ani, 
pentru pregătirea sportivă 
în vederea participării Ja Jo
curile Olimpice din anii 1980 
și 1984. Acțiunea de selecție 
se desfășoară în următoarele 
etape : pe asociații sportive 
(3—16 iulie), localitate (17—23 
iulie), județ (24-31 iulie) și în 
cadrul unei tabere centrale 
(7—19 august), sportivii selec
ționați avînd posibilitatea să 
se întîlnească cu campioni 
olimpici și mondiali din țara 
noastră.

Pentru informații și înscrieri 
adresați-vă la asociațiile 
sportive și consiliile comuna
le, orășenești și municipal de 
educație fizică și sport din 
Valea Jiului.

Nasc și în Vale fotbaliști (VIU)

Așteptări
Popice Jlul Petrila s-a calificat 

în turneul final
manșă 

cam- 
calificare 

divizia A, dintre Ji-

Și cea 
a întîlnirii 
pionatului 
pentru 
ul Petrila și Recolta Bacova 
(Timiș), a revenit jucători
lor petrileni la un scor net : 
5 069-4816 p.d. Această du
blă victorie asigură parti
ciparea popicarilor antre- 
nați de profesorul Va'eriu 
Pișcoi în turneul fina1.

lată fișele tehnice ale re
zumatelor obținute de re
prezentanții Văii Jiului în a-

de-a 
din < 

de

doua 
cadrul

rena bănățeană : Rudolf 
Kozma - 831 p.d., Victor Mi- 
clea - 831, Eugen Girc:ș - 
836, Mihai Ernest - 826, Io
sif Balog — 835 și Valeria 
Pișcoj - 910. De'menționat 
că rezultatul 
Valeria Pișcoi constituie 
nou record al pistei, după 
15 ani de existență a a- 
ceste arene fiind pr'mul ju
cător care a depășit grani
ța celor 890 de pop ce do- 
borite.

antrenorului
un

S. BALOI

Breviar
FOTBAL, Cupa României 

ediția 1978/1979 ■ Minerul 
Paroșeni - Minerul Uripani 

.2-0; Preparatorul Petrila - 
Minerul An noasa 2-1. între
cerile „Daciade." - c A T 
I.C.P.M.C. 6-5.

RUGBI, etapa 
țeană, în cadrul 
juniori, 
Hune do ara 
Iar Petroșani)
34; seniori, la Cluj-Napoca:

inter jude- 
„Daciadei", 
la Arad :

(C.S. Șco- 
- Sibiu 12-

sportiv
Hunedoara (C.S. Știința) - 
Brașov 92-0.

TENIS DE ClMP. In pe
rioada 25-29 junie a.c., lotul 
național de tineret ai R.S.R. 
a avut întîlnire cu. lotul na
țional polonez de seniori în 
localitatea Bitgosz. Reprezen
tantul nostru din lot Bebe 
Almășan a obținut locul III 
la simplu și locul II la dublu 
bărbați, î.i cuplu cu Aurel 
Dărăban (Oradea).

le 24
jeneral 
ti mult 

dimi-
r sem- 
aie de 
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In toamna lui 75, multi 
suporteri ai fotbaliștilor 
studenți au rămas surprinși, 
cînd profesorul Irimie a 
trimis în ultima linie, prin
tre „senatorii de drept" 
de atunci — Marincău și 
Borcan — un tînăr înalt 

de 1,88 m, Leleșan. „Să 
prindă cît mai multe me
ciuri în picioare și apoi 
va deveni o piesă de ba
ză a echipei noastre", re
marca antrenorul. Au tre
cut de atunci trei ediții 
de campionat și fostul 
component al formației 
din Petrila, <

confirmate

__ .................. de copii a Casei pionierilor 
din Petrila, acum sudorul Leleșan de la I.U.M.P., se apro
pie de 90 de meciuri în divizia C, deși abia a depășit 
vîrsta junioratului. Fundașul central dreapta al Științei se 
remarcă printr-o detentă bună, intervenții sobre, în depla
sare fiind întrebuințat ca libero în fața centralilor. A reu
șit să-și îmbunătățească pregătirea tehnică, mai are însă 
de lucrat cu piciorul sting, iar, în ce privește tactica, ră- 
mîne încă deficitar la capitolul dublaj, uneori repliindu-se 
tardiv în fazele defensive. Căpitanul său de echipă, talen
tatul portar 'Bogheanu îi reproșează jocul „de domnișoa
ră" în fața unor înaintași mai slab dotați fizic, dar mai 
„obraznici".

— L-aș vrea mai decis în intervenții, să atace mai bărbc- 
fește, dar sportiv și atunci, alături de Truică, va forma un 
valoros tandem defensiv în fața buturilor mele.

Cu mult curaj, antrenorul Irimie a încredințat o misiune 
dificilă juniorului Leleșan, în toamna anului 1975. Și sin
gurul elev dintre titularii formației sudențești (e seralist
dificilă juniorului Leleșan, în toamna anului 1975. Si 
t .............................................  '

la G.S.M. Petroșani) nu i-a înșelat așteptările.

Sever NOIAN

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••
Cititori; mai vîrsinici (deși 

iubitorii sportului nu îmbă- 
trînesc) își mai adu: amin
te de „trupa de aur" a al
pinist, lor Văii, pe vremea 
cînd Alexa Zolotaru alinia în 
concursuri pe maeștrii sportu
lui Vasile Tămaș, Lulu Vră- 
jitoru, Nevezi, pe Viorel Țan- 
drea, Dum tru Bîriida și Sil
viu Vladislav. Timp de do
uă decenii' (pînă în 1973) 
pleiada alpinismului româ
nesc era dominată de șco
lile performanței din Bra
șov și București, dar și Va
lea Jiului se impunea pe 
plan național prin Asociația 
sportivă C.F.R. Petroșani. An
trenorul Zolotaru a 
la Deva, la asociație au ră
mas doar un singur anima
tor al alpinismului, mais
trul ceferist Ghiță Pop și 
cîțiva sportivi, îi numeri pe 
degetele unei singure mîini, 
care au ocupat totuși, în e- 
dițiile trecute ale naționa
lelor și ale altor întreceri 
poziții fruntașe (două titluri 
de vicesampioni prin Lupu
țan și Buliska, o medal.e de 
bronz pe echipe etc.), dar 
care nu reprezintă poten
țialul alpinismului Văii. Ast
fel, din păcate, la Alpinia- 
da de tineret din acest an, 
C.F.R. Petroșani n-a putut 
încropi o echipă, sportivii 
săi participmd ca... arbitri

plecat

sau în afara concursului. In 
fond, ce greutăți întîmpină, 
în ascensiunea spre locurile 
fruntașe, alpiniștii noștri ?

La ora actuală sînt legi
timați doar topograful Gh. 
Lupuțan, care funcționează 
și :a instructor (de la mij
locul lunii va merge la cursu
rile de antre- ________ 
nori), lăcătușii 
Mircea Marcu 
(detașat pen
tru citeva luni 
pe litoral), A- 
ron B u r l e c 
și electricianul 
Gh. Buliska.

Instructorul 
secț.ei ne mai vorbea, deună
zi, de legitimarea a încă trei 
tinerj în viitorul apropiat, 
pentru a întări singura for
mație de tineret.

- Necazul cei mai mare, 
remarca Gh. Lupuțan, este 
faptul că nu avem materia
le ; cort, corzi, bocanci, ca
rabiniere, hanorace, etc. Ni 
s-a promis ajutor, dar pîiă 
acum la întreceri, lipsa cor
tului este punctată negativ, 
partenerii noștri își creează 
avantaje datorită dotării mai 
bune.

Așadar, constatăm, nu fă
ră regrete, că Retezatul, 
munte cu cele ma- multe 
trasee dificile, nu are... al- 
piniști de obîrșie. lată de

ce ne propunem să realizăm 
un inventar de probleme, 
care trebu e rezolvate 
mai curînd, pentru :a 
ceasfă disciplină bărbăteas
că, dificilă, dar cu satisfac
ții de nebănuit, să fie din 
nou... la înălțime. în pri
mul rînd este necesară o

■r 

cît 
a-

și școl; din municipiul nos
tru. Alpiniștii leg'timați și-ar 
putea da concursul cercurilor 
montaniarde pentru iniție
rea membrilor lor și 
tru reîmprospătarea 
jelor traseelor î.i toți 
sivii dimprejurul Văii.

pen* 
marca* 

mâ- 
.... Cît 

privește activitatea de per-

Cluj-Napoca etc. găsesc mai 
repede calea muntelui de- 
cît tinerele sportive din 

chiar, o 
Lidia Keltz 
o echipă

Valea Jiului ? Ba 
sportivă din Vale, 
concurează pentru 
din... Brașov.

Gruparea celor 
rajoși cățărători nu

Alpiniștii au capotat 
la... poalele performanței

mai bună propagandă în 
favoarea tur.smului mon
tan și a alpinismului în spe
cial, mai ales în rîndul ti
nerilor. In acest sens, vizînd 
activitatea desfășurată ia 
nivelul școlilor ș: așezămin
telor p onierești, am 
marca pasiunea de care 
dovadă Silviu Vladislav, 
nițiind în cadrul Case' 
onierilor din Petroșani
grup de vreo 70 de tineri 
(dintre care 20 iubitori con
secvenți ai muntelui') în tai
nele ascensiunilor și călăto
riilor peste creste, dar a- 
ceastă in țiativă ar trebui 
să aibă sorți de izbîndă 
și la alte case ale pionierilor

re
da

pi
ua

formanță este necesară o 
intensă și permanentă mun
că de selecție pentru com
pletarea lotului de tineret, 
dar și pentru formarea u- 
nor echipe de seniori, se
nioare și fete. Oare nu este 
păcat, :a ia poalele 
telui, să .nu existe 
formațiile care pot ți 
liniate într-un concurs 
țional, de vreme ce 
București (Grivița Roșie, 
niversitatea, I.T.B.), Cluj-Na
poca, Timișoara, lași, Tur
da, așezări din inima cîm- 
piei și de podiș, activează 
foarte multe secții de alpi
nism ? Apoi, fetele de Io 
U. București, t.T.B., din

r

mun- 
toate 

a- 
na- 

în 
U-

mai cu- 
trebuie 

să se rezume 
la nivelul a- 
sociației C.F.R. 
Petroșani. Dim
potrivă, 
te cluburi 
asociații 
tive din 
nicipiul 
oot să-și 

eze astfel de secții, 
odată afiliate la federația 
de special fote, s-ar bucura 
de sprijin material și teh
nic. Perspectiva performan
țelor implică însă o măsu
ră mai ambițioasă, dar ca
re poate să onoreze 
carea noastră sportivă, 
unde se întretaie cele 
dificile trasee din țară, 
care im viitorii ani va 
ușor accesibil și din alte 
județe limitrofe (Caraș-Seve- 
rîn, Vilcea), prin deschide
rea unor noi drumuri mon
tane, deci aici la poalele 
Retezatului și-ar avea me
nirea un puternic club spor
tiv specializat în alpinism, 
î.i vreme ce la Clubul spor
tiv școlar Petroșani ar tre-

și al- 
șr 

spor- 
mu- 

nostru 
cre- 

care

m ș-
Ai ii, 
mai
loc 
fi

bui să ființeze, mai ales pen
tru schiori și ceilalți sportivi 
ai disciplinelor hibernale, 
cursuri și tabere de inițiere 
și pregătire alpinistă. Ne re
ferim în speță la sportivii 
din clasele mai mari L care 
pot depăși dificultățile că- 
jărării pe munte.

Asigu.rîndu-se „efectivul" 
de performanță al alpinis
mului din municipiul nostru, 
se impun totodată și mă
suri pentru prospectarea și 
amenajarea unor noi zone 
și trasee alpine dimprejurul 
nostru : Straja (Vîlcan), Șu- 
rean, Retezat. De asemenea, 
pentru a îmbia tot mai multi 
tinerj iubitori ai înălțimilor 
spre Valea Jiului trebuie a- 

- menajate unele refugii mai 
ales în Paring și Straja, ca
re vor deveni, în viitorii 
ani, importante baze nați
onale ale sporturilor hiber
nale.

Pentru 
deziderat 
pinismului 
să multă 
multe idei fertile, 
le așteptăm mai 
partea foștilor și 
sportivi de performanță. Alt
fel, alpinismul Văii va capo
ta pentru mai multă vreme, 
la... poalele performanței.

fon VULPE

re a! izarea ace stuî
- revitalizarea al- 
Vâii - 

pasiune
trebuie In
și cît mai 
pe cars 
ales din 
actualilor
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Tenis de cimp

PEKIN 3 (Agerpres). 
Ken Biao, membru al 
roului Politic al C.C.
P.C. Chinez, v cepremier 
al Consiliului de Stat, șe
ful Secției pentru relații 
externe a C.C. al P.C Chi
nez, a primit grupul de ac
tiviști ai P.C.R., condus de 
Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R., care se 
află într-o vizită de prie
tenie în R.P. Chineză.

A fost evocată evoluția 
ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-chineze, subliniindu- 
se importanța recentei vi
zite în R.P. Chineză a tova
rășului Nicolae Ceaușescu,

Prezențe romanești 
secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii So
cialiste România, care a 
marcat o nouă etapă pen
tru dezvoltarea și aprofun
darea lor pe multiple pla
nuri.

ROMA 3 (Agerpres). — 
în prezența unor. persona
lități de seamă venețiene a 
avut loc deschiderea ofi
cială a celei de-a XXXVIII 
ediții a „Expoziției inter
naționale de artă". La e- 
diția din acest an, avînd 
ca temă „De la natură la 
artă și de la artă la na
tură", participă cu expona
te 28 de țări, printre 
și România.

Cu prilejul vizitării

Bi
ol

care

pa-

Situația di n
Comunicat

al secretarului 
generai al O.N.U.

GENEVA 3 (Agerpres). Se
cretarul general al O.N.U. 
Kurt Waldheim, a dat publi
cității la Geneva un comuni
cat î.i care deplînge reizbuc- 
nirea in: dentelor la Beirut 
și în alte zone din Liban și 
cere părților implicate reali
zarea unui acord de încetare 
imediată a focului.

„în timp ce se urmărește 
în mod susținut vindecarea 
rănilor recentului război civil 
și ți timp ce forțele O.N.U. 
depun cele mai man eforturi 
pentru a reinstaura pacea și 
securitatea, încetarea orică
ror lupte este absolut esen
țială - se arată în comunicat.

i

1

l.

țării noastre, 
italiene au apre-

»
vilîonului 
toritățile 
ciat înalta valoare artistică 
a exponatelor românești.

ROMA 3 (Agerpres). — 
Societatea italiană de chi
rurgie de urgeriță, prim-a- 
jutor și terapie chirurgicală 
intensivă, cu prilejul congre
sului său național desfășu
rat la Milano, a conferit 
medalia de aur medicului 
român prof. dr. luliu Șuteu.

ROMA 3 (Agerpres). — 
La Catania, în fața —’ 
numeros public format din 
oameni de știință și 
denți, prof. dr. Ana Aslan 
a ținut o conferință pe te
ma „Contribuția științei la 
lupta împotriva decăderii 
fizice".

unui ‘

sto

Liban

Lupte violente 
la Beirut

BEIRUT 3 (Agerpres). A- 
gențiile MEN, France Pres
se și Reuter relatează că, în 
ultimele 48 de ore, în car
tierul Ain el Remmaneh, din 
Beirut, și în cen
trul comercial al capita
lei Libaneze au avut loc lup
te violente între unități ale 
Falangelor libaneze, conduse 
de Pierre Gemayel, și efecti
ve ale Forței Arabe de Des
curajare (FADȚ. Nu sînt în
că cunoscute cauzele acestor 
ciocniri. Incidentele în cursul 
cărora s-a făcut uz de tan
curi și artilerie, continuau cu 
intermintențe și luni dimi
neața.

Postul de radio Beirut - 
citat de agențiile internațio-

nale de presă - a anunțat că 
în cursul ciocnirilor au fost 
ucise 72 de persoane, înre- 
gistrîndu-se de asemenea, 
importante, pagube materiale.

După cum transmit agenți
ile France Presse și Reuter, 
reluînd o emisiune a postu
lui de radio Beirut, a avut 
loc o convorbire telefonică 
între președintele Libanului, 
Elias Sarkis, și președintele 
Siriei, Hafez Al-Assad, în le
gătură cu incidentele. Toto
dată, președintele Elias Sar
kis a convocat o reuniune 
extraordinară a cabinetului 
pentru a examina situația 
creată î.i urma incidentelor 
din Beirut.

In ciuda eforturilor mul
tiple întreprinse de guverne
le țărilor occidentale in di
recția prevenirii și a înlătu
rării fenomenului narcoma- 
niei, acest flagel continuă 
să facă victime. La recenta 
sesiune a Comisiei O.N.U. 
pentru problemele luptei Îm
potriva narcornaniei, toți ex- 
perții au constatat, în ur
ma examinării datelor ofi
ciale, creșterea alarmantă a 
comerțului ilicit cu narcoti
ce, in primul rind cu heroi
nă.

Serviciile vamale, precum 
și formațiuni speciale ale 
poliției, care luptă împotri
va narcornaniei, au capturat, 
în 1976, numărul — record 
de 2 570 kg narcotice, ceea

Victime ale 
narcornaniei 
reprezintă cu 50 la sută 

mai mult decit s-a reușit 
se confiște in 1975.

Reprezentantul S.U.A. 
comisie a precizat că, 
1977, in Statele Unite 
fost confiscate 400 kg nar
cotice. Tot el a arătat că, 
fiecare al patrulea tînăr a- 
merican, care moare înainte 
de a împlini vîrsta de 24 
ani, are drept cauză a de
cesului intoxicarea cu nar
cotice.

La rîndul lor, reprezentan
ții țărilor occidentale au a-

ce
să

in
in

au

Urmat că, in urma extinde
rii rețelei de traficanți de 
narcotice, peste 600 persoa
ne au decedat numai în ur
ma folosirii heroinei.

Pe piața ilicită a narco
ticelor a început să facă ra
vagii, in ultimul timp, cocai
na, deși, după părerea , ex- 
perților, ea nu are efecte 
atît de dăunătoare sănătă
ții, dar acționează 
asupra voinței și a 
pshice a celor care 
clienți ai traficanților, 
cind adevărate epave

nefast 
stării 
devin 
năș

ii ma-

Mica 
publicitate

VIND autoturism Skoda 
„Felicia" sport, preț conve
nabil .Informații Cizmăria nr. 
16 Vulcan (ia piață). (386)

VIND Dacia 1100 telefon 
41478. (388)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vase Ti- 
beriu, eliberată de F.S.H. 
Vulcan. Se declără nulă. (385)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Mezoi Ma
riana, eliberată de Prepa- 
ratia Petrila. Se declară nu
lă.' (387)

PIERDUT diplomă de absol
vire a școlii profesionale- de 
mecanici agricoli pe numele 
Sava Mihăilă, eliberată de 
Școala profesională de me
canici agricoli Dumbrăvioara, 
jud. Mureș. Se declară nulă. 
(389)

Institutul de mine
Petroșani

încadrează urgent

un tîmplar

un instalator încălzire centrală

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legilor nr. 12/1971 și 57/1974.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la biroul plan — retribuire — personal, unde 
se pot obține și relații suplimentare, telefon 
42580—42581 interior 151,

Reuniune 
pregătitoare a 

Forumului științific 
european

BONN 3 (Agerpres). — 
In cadrul reuniunii pregăti
toare a Forumului științific 
european, ale cărei lucrări 
au loc la Bonn, a continuat 
schimbul de opinii dintre de
legațiile celor 35 de state 
participante la Conferința 
pentru Securitate și Coopera
re în Europa asupra ordinii 
de zi și a chestiunilor proce
durale privind desfășurarea 
Forumului-

Referindu-se la natura 
rumului, reprezentantul 
mân a arătat că aresta 
trebuie să fie conceput 
o întîlnire cu caracter negu
vernamental. Dimpotrivă re
zultatele sale ar fi cu atît 
mai importante cu cîț parti- 
cipanții la lucrările sale vor 
pune mai mult accentul pe 
necesitatea întăririi și diver
sificării cooperării științifice 
între state.

llie Năstase l-a învins pe Roscoe Tanner
LONDRA 3 (Agerpres). în 

optimile de finală ale pro
bei de simplu bărbați din 
cadrul turneului de rents de 
la Wimbledon, jucătorul ro
mân llie Năstase l-a învi îs 
în patru seturi cu 2-6, 6-4,

6-2, 6-3 pe americanul Roscoe 
Tanner la capătul unei 
partide de mare, spectacol, 
aplaudată la scenă deschisă 
de publicul spectator. In 
sferturile de finală, Năstase 
îl va întîlni pe olandezul Tom 
Okker.

Cooperativa
LUP

„Deservirea1
E N I

U

Fo- 
ro- 
nu 
ca

Nou tur 
de scrutin 
în Italia

, ROMA 3 (Agerpres). Luni 
după-amiază, la sediul Ca
merei Depufaților a paria-' 
meniului italian s-a desfășu
rat cel de-al șaptelea tur 
de scrutin din cadrul alege
rilor prezidențiale, încheiat 
ca și precedentele, cu rezul
tate neconcludenfe. Demo- 
crat-creștinii au continuat să 
se abțină de la vot, socialiș
tii au depus în urnă „buleti
ne albe", iar comuniștii au 
votat pentru propriul candi
dat.

Următorul tur de scrutin 
se va desfășura marți dimi
neața, informează agenția 
ANSA.

ne. In 1976, poliția din 
S.U.A. a confiscat 740 kg 
cocaină, care, dacă ar fi 
fost plasată, ar fi adus tra
ficanților un profit net de un 
miliard dolari. Cantitatea 
totală capturată in ultimii 
patru ani se ridică însă la 
7 000 kg.

Nu mai puțin dramatică 
este statistica poliției fran
ceze, In 1977, au fost înre
gistrate 72 decese, in urma 
intoxicării cu narcotice, din 
care 20 victime erau tineri 
intre 15 și 20 de ani. Este 
o creștere evidentă a pri
mejdiei pe care o reprezin
tă narcoticele, intrucrt, in 
1970, Franța a numărat nu
mai— 5 persoane victime a- 
le narcoticelor 1 (G.V.)

I

J
I

I
*
I
I

recrutează candidați pentru a se califica în ur
mătoarele meserii :

I. ȘCOLI PROFESIONALE
— tapițeri
— croitori confecții pentru bărbați

II. UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA
— sudor
— instalator sanitar
— tîmplari
— croitori confecții pentru bărbați
— confectioner încălțăminte
— blănari

.Condițiile de recrutare — absolvirea trep
tei 1 de liceu.

încadrează
— muncitori calificați în meseriile

— tîmplar — tapițer
— conducători auto, posesori ai permisului 

de conducere categoria B.C.
înscrierile, precum și încadrările se fac la 

serviciul personal — învățămînt al cooperativei 
„Deservirea" Lupeni.

Informații suplimentare se pot obține la 
serviciul personal—învățămînt sau telefon 112 
și 140 Lupeni.

cit sediul în strada Mihai Viteazul nr. 11 
recrutează de urgență 

candidați pentru școala profesională de me
canici — conducători auto cu durata de un an 
in localitatea Aiud — județul Alba. .

Condiții d*e admitere :
. — absolvenți ai treptei I de liceu

— vîrsta 16—19 ani
asigură în perioada școlarizării echipa- 
cazare, hrană, școala fiind dotată cu un 
material didactic și aparatură modernă.

După absolvirea școlii se vor obține permise 
de conducere a autovehiculelor din categoriile 
B, C și E.

Informații suplimentare se vor solicita la 
biroul personal — învățămînt — retribuire, te
lefon 42670—42671.

Șe 
ment, 
bogat

Întreprinderea de construcții 
montaje miniere Petroșani

cu sediul în strada Mihai Viteazul nr. 11
încadrează urgent

absolvenți a 8—10 clase, în vîrsta de 17—30 ani, pentru înscrierea la 
cdrsurile de calificare în meseriile:

— zidari — fierar betoniști
— dulgheri — instalatori încălzire centrală

Unitatea mai încadrează muncitori calificați în meseriile :
— zidari — fierar betoniști
— dulgheri — muncitori necalificați (bărbați)

Se asigură pentru nefamiliști gratuit cazare in cămine confortabile, 
transportul la și dî la locul de muncă, masa contra cost la cantinele în
treprinderilor miniere.

Pentru muncitorii localnici uilitatea suportă chirie, încălzirea lo
cuinței gratuit.

încadrarea și retribuirea con orin Legii nr. 12/1971 și Decretului 
nr. 188/1977.

REDACȚIA Șl. ADMINISTRAȚIA, Petroșani, »tr. Republicii, ar. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 <sec|ii). TIPARUL i lipograha Petroșani, rtr. Republicii. n>


