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Susținută activitate 

pe șantierele 

I. C. M. M.
• Pe șantierul viitoarei 

preparații din apropierea 
miJ*ei Livezeni, constructo
rii și monturii de la șantie
rul nr. 2 al -I.C.M.M. în
scriu noi fapte de muncă. 
După încheierea lucrărilor 
la instalația provizorie de 
săpare a minei recent pre
dată beneficiarului, s-a in
tensificat ritmul de lucru 
la sortare, obiectiv aflat 
într-un avansat stadiu de 
execuție. In prezent se- lu
crează la planșeta -cotei 
+ 14 m. și totodată, se 
pregătesc armăturile și co- 
frajele în vederea turnării 
betoanelor la cota supe
rioară. Dintre echipele ca
ro lucrează aici se eviden
țiază cele conduse de Ale
xandru Ioncelesc-u, Cons
tantin Burcea, Vașile Co- 
ddreanu, Nieolae lorga, 
Aurel Cărare, și Dumitru 
Ghițuică..

• Colectivul Stației Ale 
utilaj și transport Iscroni a 
I.C.M.M. a depășit indicato
rii tone — transportate șl 
tone/km, reușind astfel să 
realizeze peste pla
nul valoric un milion 
de lei. O contribuție deose
bită și-au adus conducăto
rii auto Ștefan Pricop, fra
ții Vasi-le și Constantin 
Pocșan, Aurel Itodean. Eu
gen Banyai, Teofil Filip, 
Viorel Costtaaș, Nieolae 
Miclea, Gheorglie Dăcscit 
și alții.

, Și ia coeficientul de uti- 
^-îîzare a parcului de utila

je sarcina a fost realizată 
în proporție de 87 la sută, 
față de 85 la sută cit era 
planificat, ceea ce a deter- 1 
minat depășirea planului 
valor,c cu peste 809 mii lei.
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Brigadierul loan Kacso, cu ortacii săi, de la I.M. Lupeni.

Experiența sectorului II al I.M. Vulcan în aplicarea tehnologiei 
„TAVANUL DE REZISTENTĂ"

Datele pe care le înserăm pledează în favoarea extinderii acestei 
tehnologii la toate minele la care ea se pretează

• Peste 70 la sută din producția totală a sectoru
lui II Vulcan se extrage în abataje frontale care 
utilizează „tavanul de rezistentă" • Producția supli
mentară pe sector, obținută „la zi", de la începutul 
anului, se ridică la 5200 tone cărbune • Productivita
tea muncii este depășită în medie pe abataje cu 500 
kg/post ; prin utilizarea unei combine cu atac fron
tal, adaptată lucrului sub „tavan de rezistență", ace
lași indicator a sporit cu aproape 2 tone/post, in 

prin puscare.comparație cu tehnologia
Utilizarea tehnologiei 

„tavanul de rezistență" 
s-a soldat la sectorul' II 
al I.M. Vulcan cu. eviden
te foioase : asigurarea ex
tracției, creșterea produc
tivității muncii, o eficien
ță economică ridicată. 
Sectorul nostru a preluat 
cel dinții la I.M.. Vulcan, 
această tehnologie. In a- 
cest an. prin metoda ta
vanului de rezistență ex
tragem lunar peste 70 la 
sută din întreaga produc
ție realizată. Sistemul a- 

, sigura în primul rînd o 
mare siguranță în lucru, 
eliminîndu-se surpările 
— sursa unor stagnări în 
■producție. Elementele sus
ținerii se caracterizează 
prin simplitate și ușurin
ță în manevrare ; iată de 
ce productivitatea este 
superioară cu peste o to

nă pe post față de tehno
logia clasică. Printr-o or
ganizare superioară în a- 
bataj, brigăzile conduse 
de Grigore Cojoearu — 
cea dinții care a aplicat 
noua tehnologie —, Iosif 
Costea și Floreă Petrișor 
au depășit productivita
tea muncii planificată lu
nă de lună în acest an, 
în medie cu 0,5 tone pe 
post. In plus, tavanul de 
rezistență oferă posibili
tatea mecanizării opera
ției de tăiere în abataj. 
Adoptînd în acest sens o 
combină de . tăiere cu a- 
tac frontal, brigada con
dusă de Florea Petrișor 
a realizat productivități 
ale muncii cu 2 tone pe< 
post superioare tehnolo
giei prin pușcâre, Urma
re a acestor sporuri ale 
productivității muncii, pe 

sector, de lă începutul a- 
nuluî, am extras supli
mentar, „la zi", 5200 tone 
cărbune. ■. - .

Elementele metalice 
ieftine din care este cons
tituit tavanul de rezisten
ță sînt integral recupera
bile și se utilizează de-a 
lungul a cîtorva felii de 
exploatare. Folosirea lem
nului de mină este aproa
pe exclusă în. abataj, cu 
excepția zonei de coperiș. 
Aceasta este calea princi
pală prin care am ajuns 
la însemnate economii la 
cheltuielile materiale. In 
primul trimestru al anu
lui am reușit, să reducem 
astfel costurile de pro
ducție cu o valoare care 
reflectă , ea singură avan
tajele folosirii judicioase 
în condițiile unei activi
tăți superior: organizate, 
a noii tehnologii ; 11,90
lei/tonă de cărbune ex-. 
tras. In „contul colector 

de economii al sectorului" 
am înregistrat în aceeași 
perioadă economii de pes
te 660 mii lei. ■

Ing. Nieolae VI.CAN. 
șeful sectorului II al 

I.M. Vulcan

Instalație realizata 
prin autodotare

La S.S.H. Vulcan a a- 
părut necesitatea găsi
rii unor noi soluții de 
îmbinare a elementelor 
de legătură la furtunele 

■ de înaltă presiune. In 
acest sens, colectivul . .. de 
niuncitofi, tehnicieni și 
ingineri de aici au gîn- 
dit, proiectat și confec
ționat o instalație de 
asamblat elemente de 
legătură la toate tipo- 
dimensiunile de furtune. 
Prin folosirea noii insta
lații se mărește gradul-

Aparat de indicare și contorizare a debitelor
Un colectiv de specia

liști de la LP.C.V.J., for
mat din inginerii Dorin 
Cerbu. Alexandru Hadna- 
dy și tehnicianul . Liviu 
Coban, a creat un aparat 
destinat măsurării .și coh- 
torizării debitelor de apă 
industrială cd suspensii, în 
canale deschise. Aparatul 
funcționează la instalația 
de preparare de la Co- 
roești și este folosit în ca
nale cu debite de pînă la 
1 000 mc pe oră cu con
centrații de suspensii de 
0—100 grame pe litru. Sis
temul de măsurare a trâ- 
ductorului se bazează pe 
realizarea pragului dever- 
sor cu caracteristică pro

Electricienii din echipa condusă de Ion Kovacs 
din secția mecano-energelică a I.U.M.P. Petroșani, 
conlucrind Ia instalarea unui cablu dc forță.

VA INFORMAM

La I.M. Dîlja, în fa
ța minerilor din Schim
bul I a fost prezentată 
o expunere pe tema : 
-„Independența ■ — pre
misă indispensabilă a 
unei reale colaborări in
ternaționale". ’ Expune
rea a fost urnită de un 

I montaj literăr-inuzical 
• susținut de pionieri de 

la Școala generală nr. 
2 Petroșani. (V.S.)
♦---- —------

Pentru a veni în spri
jinul gospodinelor ee

de etanșeitate a ra
cordurilor și siguranța a- 
cestora în funcționare. 
Spre deosebire de folo
sirea vechilor metode, 
se reduce ti nipul de 
montare cu 20 la sută.

porțională a înălțimii de- 
lichid, cu debitul conver
tit în mărimi electrice. Cu 
ajutorul acestui aparat se 
cunosc în permanență de
bitele de apă industrială 
vehiculata în instalațiile de 
preparare. De asemenea, 
aparatul permite îmbună
tățirea reglării fluxului 
tehnologic, optimizarea 
funcționării pompelor și 
raționalizarea consumurilor 
specifice de recețivi — 
floculanți, cit și economi
sirea de energie electrică.

Aparatul poate fi aplicat 
și la întreprinderile minie
re în punctele de dever
sare a apelor unde există 
canale deschise. (C. IO- 
VANESCU)

vor să valorifice sticlele I
și borcanele ce le priso- I
sds.c, ..în partea de jos I
a comunei Aninoasa, pe |
strada 23 August, nr.- 15 i
s-a deschis în acest . 1 
scop un centru de co
lectare. (DC.) I
♦ ---------- *

Pe peronul gării Pe- I
troșani, în piața Victo- |
riei, ,1a restaurantul .
„Cerna" au fost monta- |
te, iar la restaurantul i
„Dacia" se instalează ta I
aceste zile, automate f
pentru desfacerea ta- ,
ghețatei. Noile aparate |
facilitează o servire ra- |
pidă. (T.V.j j

Un nou raid în unitățile comerciale
Am constatat, am adus la cunoștință directorului Direcției 

comerciale, iar dînsul a consemnat...

Să credem că problemele
Marți, 8 mai, brigada de reporteri ai ziarului a fost 

prezentă prin cîteva din unitățile comerciale din Pe
troșani, aparținînd I.C.S.M.I., C.L.F. și I.C.S.A. și A.P. 
Obiectivele propuse — aprovizionarea cu mărfuri de 
sezon și calitatea servirii, gospodărirea fondului de 
marfă, igiena unităților comerciale. La raidul orga- 

. nizat au participat și reprezentanți ai Laboratorului 
de epidemiologie din Petroșani, tehnicienii principali 
Elena Valea și Septimiu Oproiu.

C.L.F,

vor fi si

Berea, trufanda de primăvară ?
In luna aprilie, prim 

C.L.F., pe lingă produsele, 
specifice — cartofi, ceapă 
uscată, rădăcinoase, gulii 
— la care se adăuga făina 
albă, făina de mălai, ulei,

zahăr, orez s-au vtadut că
tre populație aproape
300 000 de ouă și aproape 
30 000 sticle de bere! Și 
s-au mai vîndut 65 000

sticle de pepsi. Și o tonă 
de pește congelat!

Toate acestea au asigu
rat realizarea sarcinilor de 
plan și remunerarea per
sonalului comercial. Ceea 
ce a lipsit, spre nemulțu
mirea cumpărătorilor, au

fost legumele de sezon. 
Hau chiar dacă nu au lip
sit, 3u fost în cantități in
suficiente, mult prea mici. 
Spre exemplu, s-au vîndut 
către populație 200 kg de 
usturoi, 500 kg de ardei 
gras, 6 tone de roșii de 
seră, E adevărat, - unele 
produse au fost în cantități 
mari — spanacul, spre e-' 
xemplu, 50 de tone, sau 
ardeiul iute verde — 12 500 
de buca ț i. în car
tierul Aeroport, între ore
le 12 și 14, toate unitățile 
sînt închise tocmai, la orele 
cînd foarte multi oameni 
ar dori să facă unele cum

părături. Lingă unitatea 
nr. 3, în apropierea com
plexului „Paring", își gă
seau dever producătorii 
particulari ale căror pro
duse (ridichi de primăva
ră, ceapă verde, usturoi 
ș.a.m.d.) se vindeau la re
pezeală, în schimb unita
tea oferea doar roșii, ceva 
salată oarecum verde, pă
trunjel, spanac veșted, cî

teva legături de ceapă, fos
tă cîndva verde și ea.

La unitatea nr .20, ges
tionara era plecată acasă, 
unitatea închisă (era ora 
închiderii), în schimb so
țul acesteia, merceolog la 
C.L.F., făcea aproviziona
rea magazinului. Nu spu
nem că prin asta se și ve
rifica bănuiala gestionari
lor că unii merceologi.,, 
favorizează anumite uni
tăți.

Un depozit cu pretenții de magazin de 
prezentare și desfacere a mobilei

In urma raidului între
prins prin unitățile 
I.C.S.M.I., nu ne vom opri 
cu constatările asupra U- 
nor aspecte cum ar fi fap
tul că la unitatea nr. 128 
s-a tatîrziat deschiij.iîreă 
magazinului, că la nt. 73 
„Textile-încălțăminte" la 
trei raioane serveau doi 
vînzătpri (lipsă de perso
nal) sau că la „Casa gos

podinei", clienții doreau 
lămuriri și nu avea cina 
să le dea, că Ta „Motanul 
încălțat" lipseau unele ar
ticole de încălțăminte pen
tru copii. Am dori să pre
zentăm,. însă, mai pe . larg 
un alt aspect întîinit cel 
puțin tot atît de important.

(<mumii ne m n'' 1 z o
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Direcții și perspective în mecanizarea 
abatajelor frontale din stratul 3, 

sub tavan artificial
Programul ele mecaniza

re a minelor din Valea Jiu
lui, stabilit de conducerea 
superioară de partid, ridi
că în fața specialiștilor, a 
tuturor lucrătorilor din în
treprinderile noastre minie
re sarcini de mare comple
xitate, dar și de mare răs
pundere. Ampla acțiune de 
aplicare a programului a- 
mintit a cuprins, fi
resc, și mecanizarea 
complexă a abata
jelor din stratul 3, strat-' 
de grosime mare din care 
se extrage peste 55 la sută 
din producția realizată de 
combinat.
' Rezultatele obținute pînă 
acum, într-o dinamică me
reu ascendentă, deși nu 
■sirii la nivelul dotării și 
nici al posibilităților, con
duc totuși la fundamenta
rea concluziei că se poate 
aplica cu succes mecani
zarea complexă în stratul 
3. Exemplificăm. Din aba
tajele frontale cu mecani
zare complexă din stratul 
3, în anul 1978, s-a realizat 
o producție, de aproape un 
milion de tone ; mai e- 
xact, cantitatea de cărbu
ne extrasă mecanizat re
prezintă 65 la sută din pro
ducția realizată din abata
jele frontale cu mecanizare 
din Valea Jiului. Producti
vitatea medie lunară a 
fost de 6,40 tone de post, 
inregistrîndu-se vîrfuri de 
11 pînă la 15 tone pe post. 
In primul trimestru al anu
lui 1979 s-au realizat pro
ductivități de 16 și peste 16 
tone pe post .

In urma studiilor efectua
te pe baza rezultatelor ob
ținute s-au conturat cîteva 
direcții și perspective în 
mecanizarea abatajelor 
frontale din stratul 3.

Pentru mecanizarea sus
ținerii se poate folosi în 
eondițiuni bune, cu eficien
ță, susținerile de tip scut 
conturîndu-se părerea ex
cluderii sistemelor tip ra
mă care nu au dat rezul
tate sub tavan artificial în 
stratul 3. Susținerile tip 
scut cele mai indicate ar fi: 
susținerea tip scut articu
lat, sistem „troică", pen
tru abatajele cu lungimi

Să credem că problemele vor fi și rezolvate
(Urmare din pag. 1)

legat de prezentarea și 
deutacetea mobilei. Prac
tic, in orașul Petroșani un 
astfel de magazin lipsește. 
La „depozitul maga-
zin“ lucrătorii comer
ciali vînd fiecare cum 
îi taie capul fără nici o 
coordonare (au fost cazuri 
cînd aceeași granitură de

l.G.S.A. și A.P.

In unitățile de desfacere a cărnii, nu carnea 
lipsește

Nu, sortimental, calita
tiv și cantitativ car
nea nu lipsește în u- 
nitățile de desfacere a 
cărnii, ci spiritul gos
podăresc și, uneori, igiena. 
Dar, înainte de a exempli
fica cele afirmate mai sus, 
.facem o remarcă generală i 
în toate unitățile vizitate 
am. găsit cantități impre
sionante de picioare de 
porc proaspete, nu afumă- 
turi, ci proaspete. Cantită
țile sînt impresionante, 
comparativ cu nivelul vîn- 
zărilor săptămînale, pen
tru că zilnic e greu de a

mari și medii ale fronturi
lor ; tip scut cu lemniscată 
individual, pentru abataje
le cu lungime medie a 
frontului, dar care poate 
fi folosit și pentru susține
rea . abatajelor cu lungimi 
mari de front și 
susținerea tip scut stivă cu 
lemniscată, pentru toate 
lungimile de front, dar mai 
ales medii și mici.

Toate aceste trei tipuri 
de susținere sînt cuprinse 
în programul de asimilări 
și de construire în țară și 
pe plan local, unele fiind 
în faza de a se introduce 
în subteran. Proiectarea a- 

SFECULRffl
cestor tipuri de susțineri a 
fost făcută de specialiști 
minieri și constructori de 
mașini și s-a ținut cont ca 
in fazele de proiectare și 
construire să fie cuprins 
tot ce s-a considerat Util 
și eficient din ce se cu
noștea și s-a experimentat 
pînă acum.

Dar nu numai susținerile 
pot fi mecanizate în aba
tajele stratului 3 sub ta
van artificial, ci și opera
țiunea de tăiere. De altfel 
sînt și prevăzute în progra
mul de mecanizare combi
nele adecvate pentru stra
tul 3 — combină de abataj 
cu două tambure laterale, 
proiectată pentru lungimi 
mari ale liniei de front (pes
te 40 m) și combine de 
abataj cu două tambure cu 
atac frontal, utilizabile 
pentru abatajele cu lun
gimi medii și mici ale 
fronturilor. In acest an vor 
intra în funcțiune primele 
exemplare din aceste două 
tipuri de combine.

In condițiile utilizărilor 
susținerilor mecanizate și 
ale combinelor de tăiere din 
abatajele frontale ale stra
tului 3, transportoarele cu 
raclele din abataj au o 
deosebită importanță in a- 
sigurarea deplasării la front 
a întregului ansamblu- 
susținere, combină, trans
portor — dar și a glisării 

mobilă le-a fost vîndută 
la doi clienți), nu sînt ma- 
nipulanți sau cel puțin așa 
am fost, noi informați, tno- 
tiv pentru care toată acti
vitatea cade în sarcina 
vînzătorîlor (7 persoane — 
5 femei și doi bărbați). Ar 
mai trebui amintit, că va
loarea bunurilor care, se a- 
flâ aici într-o totală neo- 
rînduială se ridică la a- 
proape 5 milioane de fei.

preciat acest nivel. De 
exemplu, la unitatea _ nr. 
101 din Piața Victoriei sto
cul era de 400 kg de pi
cioare, iar desfacerea săp
tămânală, după cum afirma 
vînzătorul Geza Szain, nu 
depășește 10—15 kg. Singu
ra într-o situație „mai bu
nă" era unitatea nr. 114, 
care nu avea decît aproxi
mativ 38 kg picioare de 
P°rc' i

Spre exemplu, la unitatea 
nr. 101 am întîlnit aspecte 
de încălcare a legii, prin 
prelucrarea cărnii, în spe
cial a picioarelor (din nou 

combinei în timpul tăierii. 
Din gama de transportoare 
utilizate, cel mai bine co
respunde cerințelor trans
portorul de tip greu blin
dat TR-6 cu un debit de 
300 tone pe oră.

Concomitent cu aș i’ "i- 
rea utilajului pentru me
canizarea complexă a prin
cipalelor operațiuni din a- 
batajele frontale din stra
tul 3 trebuie soluționate și 
alte probleme care să con
ducă la folosirea eficientă a 
utilajelor. Spre exemplu : 
• susținerea intersecțiilor 
abatajelor frontale cu lu
crările de pregăt re la ni
velul feliițor în lucru, ope
rație ce se reeofeandă a se 
soluționa cu elemente de 
susținere mecanizată ase
mănătoare și corelată cu 
cea existentă în abataj • 
Ia tavanul artificial de re
zistență trebuie aduse îm
bunătățiri din punct de
vedere constructiv și
în mod deosebit
trebuie îmbunătățită me
canizarea operației de
montare concomitent și co
relată cu pășirea secțiilor 
© trebuie aduse perfecțio
nări în domeniul tehnolo
giei de extragere în avans 
a șpițurilor și a cărbunelui 
din extremități și crearea 
unei geometrii Constante; 
a cîmpului de abataj me
canizat • este necesar să 
se aducă perfecționări pre
gătirii și formării cadrelor 
de lucrători din brigăzi și 
a personalului de supra
veghere, conducere și con
trol nemijlocit al acestor a- 
bataje.

Continua perfecționare a 
tehnologiilor de lucru și de 
pregătire și formare a ca
drelor va conduce cu certi
tudine la creșterea și mai 
accentuată a volumelor de 
producție și a productivi
tății muncii în următorii 
ani. De altfel se estimează 
dublarea acestora în urmă
torul cincinal,

Ing. Gheorghe FRIER, 
director adjunct I.U.P.M.C.
Dr. ing. Vaier STANCIU, 

C.M.V.J.
Ing. Titus COSTACHE, 

director adjunct
I.M. Lupeni

picioarele de porc !) prin 
sărare (se folosea chiar sa- 
litră), lipsa termometrelor 
din .frigorifere, absența hîr- 
tiei de ambalaj, a celofa
nului pentru protecția pro
duselor de carne, persona
lul nu cunoștea modul de 
folosire al dezinfectantelor 
specifice activității pe care 
o desfășurau,.

Directorul Direcției comerciale 
a municipiului Petroșani 

răspunde la problemele ridicate
— Tovarășe director, es

te firesc ca unele unități 
U.L.F. să-și realizeze sar
cinile de plan și să le de
pășească chiar, iar perso
nalul din comerț să bene
ficieze de sporuri de retri
buție pe seama berei, a 
peștelui congelat sau a al
tor asemenea produse ?

— Unitățile C.L.F. nu au 
cuprinse printre produsele 
complimentare — c’um sînt 
conservele de legume, de 
fructe, siropurile sau con
servele din carne cu legu
me — produse ca : pește 
congelat, pentru că, în pri
mul rînd nu au condiții de 
desfacere și depozitare. 
Paradoxal, în loc să se

Acțiuni
i i

I ale j
| tinerilor |
: l

1 • Tinerii de la cămi- ;
: nul de nefamiliști al : 
; I.M. Lortea âti plantat i 
î de-a lungul aleii de la ; 
: intrarea în incinta în- ; 
; treprinderii, 50 de pu- l 
; ieți de brazi. (V.S.) |

• Organizația U.T.C. i 
; nr. 4, întreținere meca- ; 
■■ nică, de la prepart/^a i 
: Lupeni a hotărit ca lu- J 
: nar, uteciștii să pârtiei- ■ 
: pe in una din zilele li- | 
; berc, la executarea u- i 
: nor lucrări în sprijinul 
; producției. Printre lu- 
î crările executate pînă 
; în prezent, se numără 
î montarea unei conducte 
■ pentru aspirare la su- 
| flante, demontarea a 12 
I mese de dozare, monta- : 
i rea unei benzi transpor- i 
: toare de alimentare a i 
î silozurilor pentru mixte, i 
i Printre cei ce s-au e- ; 
: vidențial în această ac- • 
; țiune, se numără tinerii : 
i loan Bălică, Gheorghe ; 
i Grigoriu, loan Goia, • 
: Ioan Parări și Mircea : 
ș Bursuc. De asemenea, !, 
; tinerii de la preparația • 
î Lupeni organizează, la i 
; sfîrșitul fiecărei săptă- i 
: mini de muncă, acțiuni ■ 
| de m u n c ă pa- 
; triotlcă pentru colecta- 
; rea metalelor vechi. Pî- 
; nă în prezent, comitetul 
Ș U.T.C. a raportat feali- 
: zarea la economii fi- 
: nanțate a 42 000 lei, c- 
j vidențiindu-se în mod 
; deosebit organizațiile
4 nr. 4 și 6. (C. Val.) ;

î In sprijinul candidaților la concursul de 
; admitere în învățâmîntul superior minier

Institutul de mine din 
Petroșani organizează, în- 
cepînd de astăzi, un pro
gram de consultații des
tinat candidaților la ă- 
propiatul concurs de ad
mitere din învățămîntul 
superior (ingineri mineri, 
seral). Consultațiile se 
vor desfășura, la institut, 
în zilele de marți, joi (în
tre orele 16,30—20,30) și

La nr. 114, unitate din car
tierul Aeroport, nu numai 
că întîlnim același aspect 
privind prelucrarea cărnii, 
dar spațiul de tranșare și 
grupul sanitar se aflau în
tr-o stare pe care o numim 
— fără exagerare — deplo
rabilă.

ocupe dei, aprovizionarea 
cu legume și fructe, lucră
torii C.L.F. umblă să sta
bilească relații directe 
pentru procurarea altor 
produse care-i ajută la rea
lizarea sarcinilor de plan, 
cum este, de exemplu, ^e- 
rea. In contractele cu 
I.C.R.A., C.L.F.-U1 nu este 
nominalizat cu bere și o 
obțin prin relații directe 
de la fabrică și nu 
din depozitele din Petro
șani. Pepsi, e adevărat, le 
sosește prin repartiție, fa
brica producătoare aparți- 
nînd de C.L.F. și cine-îm- 
parte... parte-și face. Dir, 
păcate, Direcția comercială 
municipală nu coordonea

Revedere după 10 ani
Sîmbătă, 5 mai a.c. ani

mație mare în holul din 
fața aulei Institutului de 
mine Petroșani. Și-au dat 
întîlnire aici absolvenții 
Facultății de mine, pro
moția 1969. Amintirile de 
odinioară, din frumoșii 
ani ai studenției, sînt re
aduse in discuții aprinse, 
bucuria revederii este u- 
nieă, deosebită.

...Urmează ora festivă, 
condusă de prof. dr. ing. 
Nicolae Lețu — același 
dascăl care ne-a călăuzit, 
împreună cu- întregul 
corp de cadre didactice, 
cu pasiune Și grijă pașii 
pentru a deveni specia
liști într-un domeniu atit 
de important al econo
miei naționale. Rînd pe 
rînd, cei 87 de absolvenți 
prezintă succint bilanțul 
unui deceniu, în profesie 
și în familie, evocînd bu
curii, împliniri, realizări. 
Reținem preocupări și 
funcții diverse, sînt, cu 
toții, oameni în perioada 
deplinei maturități și a- 
firmări profesionale în

Inițiative pionierești
Pionierii din școlile ge- 

nerale ale comunei noastre 
au participat cu entuziasm 
și hărnicie , la curățirea și 
amenajarea părculețelor și 
zonelor verzi. Demn de re
levat este faptul că deta
șamentele de pionieri au 

■luat în îngrijire aceste zo
ne verzi și părculețe. De
tașamentele se întrec între 
ele . pentru ca porțiunea 
dată în primire să fie cea 
mai frumoasă. Pionierii au 
mai participat la amenaja
rea bazelor sportive. 
Elevii clasei a IV-a au cură
țat și îngrijit curțile gră
dinițelor de copii din co
mună.

Iosif ȘIMO, 
învățător

duminică (între orele 9— 
13) la următoarele disci
pline : fizică, geometrie, 
trigonometrie, algebră, a- 
naliză matematică.

1 lela ții suplimentare 
despre forma de desfășu
rare și conținutul acestui 
sistem de pregătire pot fi 
solicitate direct de la Ins
titutul de mine.

ză activitatea C.L.F. decît 
în desfacere. Nu au nidi o 
altă subordonare față de 
direcție.

— Cînd apreciați dum
neavoastră că populația 
Telroșaniului va avea posi
bilitatea să-și aleagă mobi
la dorită, să o vadă expu
să înainte de a o cumpă-i 
ra ?

—- Cred că la sfîrșitul a- 
cestui an, dar asta numai 
ea probabilitate, concret 
nu pot preciza un termen. 
Avem mari greutăți cu 
spațiile de depozitare a mo
bilei, în special, și a pro
duselor industriale, ■ în ge
neral, datorită demolări
lor și pentru că nici cons
tructorul nu ,i-a realizat 
planul. Mobila a fost con
tractată în funcție de nu
mărul de apartamente ca
re trebuiau predate, dar 
restanța constructorilor se 
oglindește și în mobila ca
re a rămas în depozit ne- 
vîndută.

— Care este soluția pe 
care o dați sau o vedeți 
dumneavoastră pentru re
zolvarea problemelor ri
dicate de stocurile de pi
cioare de porc ? •

— Chiar azi (9 njai — 
n-m). S înicpui. ridicâfea 
de la unități a acestdr pro
duse. Le-am fi putut Va

mine și cariere, în cer
cetare și proiectare, la 
catedră ori în alte dome
nii, legate bineînțeles de 
minerit. In cuvinte emo
ționate, foștii dascăli e- 
vocă prefacerile înfăptui- . 
te in viața institutului în 
răstimp.il celor zece ani, 
prezintă realizările și 
preocupările . studenților 
și cadrelor didactice de 
azi. Este ilustrat faptul 
că ultimul deceniu a lost 
deosebit de fertil pentru 
mineritul fpmănesc, iar în 
împlinirile evidente din 
toate bazinele miniere ale 
țării se regăsesc, desigur, 
și eforturile promoției 
’69. Se subliniază însă ne
voia de eforturi „și mai 
mări, pa măsura’ritmuri
lor rezervate mineritului 
în următorii ani.

...Seara, în decorul al
pin, unic, al Cabanei Ru
sii, aceeași bună dispozi
ție, iar la sfîrșit — un 
sigur LA REVEDERE, 
pentru 19’89 !
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lorifica mai bine dacă nv- 
veneau prelucrate, afuma
te, spre exemplu, dar așa 
iie-au blocat spațiile fri
gorifice, astfel incit unele 
unități nu au putut prelua 
alte produse necesare, cum 
sînt puii congelați și asta 
pentru că nu aveau unde 
să le depoziteze. Ne-au mai 
creat și alte necazuri cu 
/cumpărătorii, pentru că u- 
nii vînzători au încercat 

. să le valorifice forțat, dar 
au fost opriți la timp.

In ceea ce privește as- 
pcetele de indisciplină, în
dreptarea lor depinde în 
primul rînd de conducerile 
întreprinderilor comerciale, 
dar și de activitatea noas
tră, a Direcției comerciale 
a municipiului Petroșani. 
Noi vom acționa cu fermi
tate pentru eliminarea tu
turor acestor neajunsuri, 
acte de indisciplină, pen
tru a oferi populației Pe- 
troșaniului și întregului 
municipiu un comerț civi
lizat, modern, la nivelul e- 

■ xigențelor cumpărătorilor.

Anchetă realizată de 
Gheța DORIN, Hbfiman 
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ti-o dă munca
*

Pe șantierul preparației
din Petrila munca este 
în toi. Se toarnă planșeul 
]a noua cotă a secției spă- 
lare-flotație. Sus pe sche
le privind prin țesătura 
de metal, comunistul Va
sile Boboc dirijează bena 
spre locul turnării. Ridi
că privirea spre cabina _ . _ .............. ,
macaralei, face un semn flată mereu în căutare’_

s-a frămîntat tot timpul 
cum să muncească mai 

mult și mai 
bine. Pentru 
ca el și oame
nii din bri
gada lui să fie 
satisfăcuți.

Cofrajele din lemn îi pri
cinuiau necazuri. S-a con
sultat cu conducerea șan
tierului, cu colegul său 
Petre Albu de la „confec
ții metalice" și i-a venit 
o idee ■: să înlocuiască co
frajele din lemn cu altele 
metalice, confecționate 
pe șantier. Prin 
întrebuințarea acestor co- 
fraje, lunar se economi
sesc 150 mc de material 
lemnos, avînd în același 
timp avantajul că pot fi 
refolosite.

Ce a realizat pînă în pre
zent Vasile Boboc ? 
nuri la puțurile 
Petrila, Dîlja și 
zeni, funiculare și

boc —■ gîndire ascuțită, a-

știri.in de
matinale.. 

>gremul di-
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și betonul curge în inte
riorul cofragului 
în curînd se

împlinesc 20 
de ani de 
cînd comu
nistul Vasile 
Boboc a Ve

nit în Valea 
de țăran de pe meleaguri 
teleormănene a venit la 
I.C.M.M. cu gîndul să 
muncească. Da, să mun
cească 1 Așa a înțeles el 
atunci, la 20 de ani, că 
numai prin muncă poți 
deveni cineva. Și nicioda
tă nu s-a gîndit să tră
iască în alt mod. Decît 
prin muncă. Pentru a- 
ceasta s-a calificat. Și-a 
întemeiat o familie. ' S-a 
afirmat ca om de nădejde 
al șantierului iar acum 
conduce o brigadă forma
tă din 29 de oameni.

— Brigada pe care, o 
conduce comunistul Vasi
le Boboc, își depășește în 
fiecare lună sarcinile de 
producție cu 25—30 la șu
tă, iar productivitatea 
muncii cu 10—11 la sută, 
ne spunea inginerul Cons
tantin Din că, șeful șantie
rului nr. 2 Petrila.

Comunistul Vasile Bo-

Jiului.

Tur- 
din 

Live- 
alte 

construcții importante.. A- 
lături de el, au crescut pe 
șantier, la școala muncii 
sale mulți tineri. Are o 
familie închegată și feri
cită. Acestea sînt satis
facțiile pe care i le-a o- 
ferit munca.

Valeriu COANDRÂȘ

ATITUDINI

Îmi spunea bunicul, cum 
că pe fronturile primului 
război mondial, soldatul 
român n-avea clipă de 
odihnă. Chiar noaptea -— 
de noaptea codrilor și 
munților noștri se fereau 
dușmanii — soldatul ro
mân se războia în întuneric 
cu dușmanul pielii sale, 
îndărătnicul păduche. A 
scăpat de tifos bunicul, de 
păduchi n-a mai auzit, au 
fost exterminați de prover
biala curățenie a bunice- 
lor noastre...

Iată de ce n-am văzut 
în viața mea păduchi. Am

I
I
I
I

cîștiguri :

intervin în viață și mo
mente de cumpăna. Trebu
ie să iei neapărat o hotă- 
rîre. Cînd acționezi pripit, 
de cele mai multe ori, te 
urmăresc regretele tardive. 
In. asemenea situații limită, 
mai ales dacă ești tinăr, e 
bine să ceri și să asculți 
sfaturile colegilor de mun
că, ale celor mai în vîrstă, 
care s-au lovit în viață de 
mai multe necazuri. Sînt 
însă și tineri, care, supă- 
rîndu-se subit și adesea fă
ră un motiv serios, pe 
locul de muncă, „își iau 
jucăriile" și pleacă încotro 
văd cu ochii. Debusolați 
de lipsuri (punga se goleș
te repede în asemenea si
tuații) sau amăgiți de 
gîndul că au descoperit ca
lea pricopselii fără muncă, 
săvîrșesc prima abatere an
tisocială. Dacă au șanse de 
a fi prinși de la prima in
fracțiune, fiindcă aceasta 
e o adevărată șansă pentru 
ei, pot reveni în piatca a- 
deyăî-ateî vieți, dar contî- 
nuînd suita de manifestări 
neconforme cu normele e- 
ticii noastre socialiste, tră
iesc uneori prăbușiri dure-

Ana Duma, asistenta șe
fă la creșa din Lupeni, ne 
ajută să descoperim res
ponsabilitatea și dragostea 
de mame ale unor femei 
care cresc copiii minerilor
și muncitoarelor de la 
I.F.A. Vîscoza.

— Programul este săptă- 
mînal, ne relatează Ana 
Duma. Pînă acum am răs
puns în totalitate solicită
rilor părinților care ne-au 
încredințat copiii. De cinci 
ani, de cînd s-a înființat 
creșa, cred că ea a fost și 
se constituie într-un real, 
ajutor pentru familiile în 
care ambii părinți mun
cesc. Vîrsta la care sînt 
primiți copiii este între 3 
luni și 3 ani.

In dormitoarele amenaja
te p: 
liniște. Surorile suprave
gheau somnul copiilor. Pes
te tot se simțeau mîinile 
și căldura de mamă.

— Dumneavoastră v ați 
aduce copiii la creșa, am 
întrebat-o pe interlocutoa
rea noastră.

— Desigur, aș avea toa
tă încrederea că Ii se vor 
asigura cele mai bune con
diții de hrană, somn, su
praveghere și asistență me
dicală. Avem de fapt fami
lii, ca de exemplu Bot, 
Rîpă, Pahoncea, cărora, 
le-am crescut 2: și 3 copii. 
Părinți ca ei și ca toți cei
lalți vin la noi și ne dau 
copiii cu încredere.

Despre personalul care 
servește creșa — infirmie
re, surori, asistente, bucă
tărese, lenjerese, Ana Du
ma ne-a vorbit cu justifi
cată mîndrie.

grupe de vîrstă era — Este un colectiv unit; 
femeile, în mare parte, 
sînt mame și mai ales în 
această calitate îi cresc pe 
cei 72 de copii încredințați. 
Pe Catalina Matyus, Elena 
Salanț, Estera Halas, Vio
leta Nicola, Maria Cetino- 
iu, dacă

mitoare, cu copiii, precis 
le surprindeți cum calcă, 
spală sau pregătesc mînca- 
rea micuților. Fără răbdare 
și dragoste nu se poate 
practica nici o meserie. Cu 
atît mal mult aceasta în 
care este vorba despre co
pii. Pe unii îi învățăm să 
meargă, să rostească pri
mele cuvinte, să mănînce 
singuri și de aceea cred 
că sîntem o familie mai 
numeroasă, ce e drept, dar 
familia în care ne împăr- 
țim bucuriile și necazurile.

Ni se arată fișa perso
nală a fiecărui copil, o a- 
devărată diagramă a evolu
ției fizice și psihice a lor. 

avem cazuri de— Nu
ratardați fizici sau psihici, 
continuă 
noastră. Greutăți mai

interlocutoarea
a-

vem. Nu avem suficiente 
jucării, atît de importante 
pentru vîrsta copiilor. Am . 
solicitat însă jocuri și ju
cării și cred că ni se va 
rezolva favorabil solicita
rea. Greutăți ne mai fac 
și unii părinți care răs
pund greu la chemările 
noastre de a participa la 
diverse acțiuni organizate 
la creșa, dar toate acestea 
sînt probleme la care am 
găsit sau vom găsi pînă la 
Urmă înțelegere, rezolvare.

Am plecat de la creșa 
din Lupeni cu satisfacția 
de a fi cunoscut o adevă
rată familie, unde copii ai 
minerilor cresc sănătoși și 
frumoși. Acestor admira-: 
bile femei,., care cu zîmbe- 
tul și căldura în suflet se 
ocupă de copiii de acolo, 
le dăruim respectul și ad
mirația noastră, toate flo
rile primăverii.

Marcela PREDOȘANU

nu le găsiți în dor-

Și acum să vă spun o altă poveste...

Recurs pentru o fostă mamă

Păduchele cu telefon
auzit însă recent de un 
soi nemaiîntilnit, de rasă 
umană, evoluat în ritm cu 
civilizația. Marea lui pasiu
ne e telefonul. Un prieten, 
pătimaș- iubitor de fotbal, 
dar suferind la un deget, 
este încurajat de un ano
nim într-un mod sui-gene- 
ris. 1 se transmite prin te
lefon o întreagă discotecă 
de marșuri funebre, căreia 
i se adaugă obsesiva între
bare „mai trăiești ?..." In
tr-un birou, zgomotul te
lefonului martelează
liniștea. Cineva 
ridică receptorul, îl im
ploră pe cel care a făcut

Dorul

cu
că

apelul să articuleze un 
vînt măcar, să simtă 
dincolo de fir e un om, nu 
vreun organism înzestrat 
cu gîndire prelogică. Nu 
se aude însă o șoaptă. A- 
pelul se repetă cu o ritmi
citate de metronom, ore în 

. șir. -Zdruncinat cu nervii, 
omul din birou se alege, în 
final, cu un potop de în
jurături, strecurat cu marc 
greutate prin firul condu
cător de vorbire. „Pădu
chele" își face datoria. Im- 
proșcînd, mușcând, urlînd. 
Are... telefon la dispoziție. 
De regulă, la serviciu sau a- 
oasă. Și de multe ori, în

roase ale conștiinței, trau
ma morală le copleșește 
biografia. Intr-o asemenea 
conjunctură nefavorabilă 
pentru el s-a aflat și tînă- 
nul de 22 de ani, Dumitru 
Drucan, din Bivolarii la
șului. Dar să-i derulăm po
vestea aventurii sale de eî- 
teva zile și epilogul ei, vor
ba latinului „ad memoran
dum, ad monendum", adi
că spre aducere aminte și 
spre avertizare.

...In ziua de 20 aprilie 
1979, Dumitru Drucan și-a 
ridicat avansul de 700 ’ de 
lei de ia Șantierul de 
construcții nr. 4 din Bra
șov și a luat-o glonț spre 
Petroșani. 1 se părea că nu 
cîștigă prea bine pe șan
tier, auzise că în Valea Jiu
lui curg rîuri de lapte și 
de miere, nu trebuie să 
muncești,, doar să întinzi 
mina. N-a așteptat deci 
formalitățile de desfacere 
a contractului de muncă și, 
în dimineața ultimei zile 
de aprilie, și-a depus ba-

văzul și auzul unora care 
rămîn impasibili, ba 
chiar complotează cu pă
duchele. pentru a-și asigu
ra diurna distracție.

Păduchele cu telefon, e 
un pericol public. Mușcă, 
înjură, urlă. O, cum l-ai 
strivi ! Dar ce păcat că vi- 
deotelefonul nu a ajuns la 
îndemîna tuturor I Mai de
vreme sau mai tîrziu man
dibulele gînganiei se vor 
frânge însă în propriile to
rente de injurii. E moar
tea solitară și neștiută a 
păduchelui, neplînsă de 
cineva.

Sever NOIAN

Cu o emoție demnă de o 
adevărată femeie, Elena 
Feloiu, supraveghetoare la 
Casa de copii din Uricani, .. 
ne caligrafiază în c-îteva 
rînduri, o poveste 
despre patru fetițe. Două 
au fost părăsite de mamă. 
Da, sună straniu această 
sintagmă, e totuși, din ne
fericire, dureros de adevă
rată. Una din 
teste :

...Am fost 
patru surori 
la părinți. 
Mama, șoferi- 
ță, ne-a pără
sit, plecînd la 
Pitești cu un „_____
fer", tocmai cînd tata, mi
ner la I.M. Bărbăteni, era 
la șut. A vrut să ne ia pe 
toate, dar pe tata cui îl 
lăsam ? Mariana și Mirela 
s-au dus, că erau mai mici. 
Noi ne-am ascuns pînă și-a 
împachetat hainele și ’ a 
plecat.

Niculina și Elena C. au 
ajuns la Casa de copii. în
vață împreună cu alți co
pii de felul lor, se joacă în 
timpul liber. In vacanța de 
primăvară, spre bucuria lor, 
tatăl și-a luat cîteva zile de 
concediu pentru a le petre
ce împreună. Ar fi vrut să 
știe ce mai 
și Mirela, șe 
parte de ele.

Niculina și 
lipsă de ceva,

fetițe poves-

Se mai poate intitula d 
asemenea femeie mamă ?, 
Dorul de aventură, „iubi
rea" fulgerătoare, după ce 
dăduse naștere la patru ne- 

tristă vinovate ființe, nu i-au 
provocat nici o remușcare. 

Niculina și Elena C. își- 
vor crea o adevărată per
sonalitate, cu ajutorul edu
catoarelor pline de inimă 
de felul Elenei Feloiu, al 
profesorilor

Za. : ' ■

o. in-lntă. 
la alta.

și cu sprijinul 
tatălui lor, 
care suportă 
cu stoicism u- 
nele privați
uni tocmai

„nenea șo-

fac Mariana 
află însă de-

Elena nu duc 
jityaei ue vev«, sînt însă me
reu triste. Printr-un gest 
brutei, cea care le era-ma- 
mă a răpit copilăriei lor 
dreptul firesc la fericire.

căuta să dea ochii cu ma
ma lor. Vor avea destule 
reproșuri, la adresa femeii 
care și-a părăsit căminul 
cu patru copii, pentru o 
dragoste pasageră. O feme
ie, care n-a făcut deosebire 
între lucrurile din casă și 
propriile fete, de vreme ce 
le-a „împărțit" egal. Și 
atunci cicatricele umorale 
din sufletele celor patru 
fetițe vor înduioșa inima 
de piatră a mamei lor ? 
Condamnată azi de oricine 
află despre povestea ei, își 
va da seama, desigur, mai 
tîrziu că saerificîndu-și 
dragostea maternă pentru 
„fericirea" de cîteva clipe 
și-a semnat propria-i sen
tință de condamnare. Și 
fetele nu vor 
aducă aminte 
dezertoarei de 
pentru copii.

Ana PANDURU

Și
uita să-i re- 
acest lucru, 
la dragostea

de pricopseală fără
gajele în gara Petroșani. A 
tras la hotelul „Central", 
de, fiind zile de sărbătoa
re, și-a permis să se dis
treze. Nu 
punga se 
după trei 
bahic. In 
de lucru

s-a uitat însă că 
golise deja doar 
zile de trai na- 

fine, în prima zi 
a lunii mai, s-a

minte i-a încol- 
de a fura. O zi 

colindat stră
zile Petroșaniului, a „ochit" 
localurile de alimentație 
publică și alimentarele mai 
acătării și s-a decis. Seara, 
a fost prezent la ultimul 
spectacol de film de la ci-

na. Și în 
țit gîndul 
întreagă a

în flagrant delict

prezentat Ia I.M. Livezeni. 
Fără carnet de muncă, fă
ră alte acte, nu l-a băgat 
nimeni în seamă.

Contactul dureros' eu rea
litatea, în contradicție to
tală cu gîndurile sale de 
viață dulce din Valea Jiu
lui, i-a spulberat speran
țele, dar, culmea, i-a 

- trezit altfel de idei. Unde 
or fi rîurile de lapte și 
miere ? Trebuia doar să în
tindă mîna... să întindă mî-

nematograful „Unirea". De
conectare înainte de lovitu
ră...

Pe la miezul nopții, paz
nicul de noapte Dumitru 
Climente a auzit zgomote 
stranii în spatele, restau
rantului „Mignon“. Și l-a 
surprins pe cine altul, de- 
cît pe tizul său și „eroul" 
nostru, pe Dumitru Drucan 
încercând să forțeze ușa de 
acces spre bucătăria uni
tății amintite. împreună cu

munca
colegul din rondul megieș 
l-au imobilizat 
dat în mîinile 
de miliție.

Să admitem 
Dumitru Drucan 
candid, 
momit de promisiuni, ca 
Mahomed la Mecca. Rămas 
fără bani, trebuia să gă
sească o soluție pentru a-și 
rezolva problemele cu fos
ta întreprindere. A ales-o 
însă pe cea mai bună? An
chetatorul, dovedind înțele
gere, i-a amintit de posi
bilitatea altora : să ceară 
bani împrumut, să se pre
zinte chiar Ia miliție sau 
chiar să comită o abatere 
mult mai mică — să se îm
barce pe tren fără bilet. 
In acest ultim caz, deși nu 
facem apologia unor aba
teri considerate minore, se 
alegea doar cu o amendă. 
Dumitru Drucan a optat 
însă pentru calea furtului. 
Și s-a convins pe pielea

și l-au pre
lucrătorilor

ca tînărul 
a venit, 

în Valea Jiului,

iui cit de greșită este. In 
perioada cercetărilor spre 
cinstea lui, a fost sincer. A 
regretat fapta comisă. Com
pletul de judecată, în fața 
căruia se va găsi foarte cu- 
rînd, întrucît flagrantul de
lict presupune o procedură 
specială urgentă, va găsi 
înțelegerea necesară. Nu 
însă și absolvirea de pe
deapsă. I se va recomanda, 
cu mai multă stăruință, 
care sînt foloasele muncii 
cinstite, singura ocupație 
in stare să-i ofere o viață 
pe măsura aspirațiilor sale. 
Iată deci care este epilo
gul urmăririi unor iluzii 
vane de prosperitate fără 
muncă. Iată de ce înserăm 
radiografia acestui caz, a- 
supra căruia trebuie să me
diteze și alți tineri, tentați 
de dorul de aventură efe
meră și trai parazitar. Spre 
aducere aminte și spre a- 
vertizare...

Ion VULPE, cu sprijinul 
căpitanului de miliție 

Emil CIMPEANU



Manila Congresul Partidului Comunist
FrancezÎntîlniri de lucru ale șefului 

delegației române la sesiunea 
0. N. C. T. A. D.

MANILA 9 (Agerpres). 
— Cu prilejul participării 
la lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a UNCTAD, șeful 
delegației române, Cornel 
Burtică, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și co
operării economice inter
naționale, a avut întîlniri 
de lucru cu Marcelo Fer
nandez Font, ministrul co
merțului exterior al Cu
bei, Alejandro Estrada, 
ministrul comerțului ex
terior al Argentinei, Geor-

Reuniunea 
Pactului 
Andin

QUITO 9 (Agerpres). — 
La Quito au început lu
crările celei de-a V-a reu
niuni a miniștrilor de 
externe din cele cinci țări 
membre ale Pactului An
din — Bolivia, Columbia, 
Ecuador, Peru și. Venezu
ela. Obiectivul central al 
reuniunii constă în pregă
tirea Conferinței la nivel 
înalt a Pactului Andin, 
programată pentru sfîrșitul 
acestei luni la Cartagena 
(Columbia).

Conferința la nivel înalt 
a Pactului “ Andin, care 
va începe la 26 mai, mar
chează împlinirea a 10 ani 
de la semnarea Acordului 
de la Cartagena, document 
prin care s-a constituit 
grupul andin. 

ge A. Maciel, ambasador, 
șeful delegației braziliene, 
Stavros Dimas, ministrul 
pentru coordonare econo
mică din Grecia, Mohan 
Dharia,: ministrul : comer
țului din India, Horst Sol
ie, ministrul comerțului ex
terior al Republicii Demo
crate Germane, Hristo 
Hristov, ministrul comer
țului exterior al Bulgariei, 
Goh Chok Tong. ministrul 
Comerțului și industriei din 
Singapore, Liu Xiwen. vi- 
ceminisfru la Ministerul 
Comerțului Exterior al 
Chinei. N.V. Volkov, șeful 
delegației sovietice, precum 
și cu Jaime Moncayo Gar
cia, secretar executiv < al 
Sistemului Economic La- 
tino-American (SE,LA).

GENEVA 9 (Agerpres). 
în cadrul lucrărilor celei 
de-a 32-a Adunări mon
diale a sănătății a fost 
prezentat raportul de ac
tivitate pe anul 1978 al or
ganizației, care conține și 
principalele direcții și

Libanul a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate

BEIRUT 9 (Agerpres). — 
Ministrul libanez de exter
ne, Faud Butros, a decla
rat că Libanul a cerut 
convocarea unei reuniuni 
a Consiliului de Securitate 
pentru a examina situația

PARIS 9 —■ Trimisul A- 
gei’pres. Constantin <)• 
prică, transmite : în ma
rea sală a centrului spor
tiv Saint-Oueri; de pe Insu
la Saint-Denis; ; suburbie 
pariziană cu vechi tradiții 
revoluționare, s-au des
chis, miercuri dimineața, . 
lucrările celui de-al 
XXIII-lca Congres al Par
tidului Comunist Francez, 
eveniment important in 
viața politică a Franței....

Sub imensa boltă a să
lii, au luat loc cei. peste 
,2 000 de delegați — băr
bați, Ternei și tineri — a- 
leși din toate departamen
tele Franței, reprezentînd 
pe cei peste 700 000 de co
muniști francezi.

La lucrările Congresului 
iau parte o sută de dele
gații ale utiqr partide co- 
rfîuniște și muncitorești și 
mișcări naționale. " 
■ Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat la 

Lucrările Adunării mondiale a sănătății
acțiuni în etapa următoa
re.

în document — prezen
tat de directorul general 
al Organizației Mondiale 
a sănătății. Half dan Mah
ler, — se subliniază nece
sitatea unirii eforturilor 
tuturor popoarelor pentru 

din sudul acestei țări — 
a anunțat postul de radio 
Beirut reluat de agenția 
M.E.N. Data la care Con
siliul de Securitate ur
mează să se întrunească va 
fi stabilită ulterior.

I u c r ă r i I e Congresului 
Pa i' t i d u 1 it i Comunist 
Francez de n delega
ție formatei din tovarășii 
Dumitru Popescu, membrii 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C-C. al 
P.C.R.. și Ion SîrbU, mem
bru al C.C. al P.CvR., prim- 
secretar al Comitetului j u- 
dețean Argeș al P.C.R.

Cuvîntul de deschidere a 
celui de-al XXIH-lea Con
gres, al P.C.F.. a fost: rostit 
de Etienne Fa ton. membru 
al Biroului Politic al C.C, 
al P.C.F.

A luat cuvîntul., în con
tinuare, Georges Marchajs, 
secretar general al P.C.F. 
care a prezentat raportul 
„Partidul Comunist Fran
cez în lupta unită împo
triva politicii de austerita
te și de abandon, național, 
pentru înaintarea Franței 
pe calea'"democrației; spre 
socialism'1.

atingerea unui nivel sa
tisfăcător de sănătate și 
pentru accesul tuturor 
oamenilor de pe glob la 
asistența medicală de ba
ză,

împreună cu toate sta
tele lumii. O.M.S. s-a 
angajat să dezvolte mă
surile legate . de ocrotirea 
copiilor, mai cu seamă a 
celor din țările cu un 
slab nivel de dezvoltare. 
Lupta contra paludismului. 
a maladiilor transmisibile, 
supravegherea epidemioto- 
gică a infecților gastroin- 
testinale sînt doar cîteva 
din acțiunile de amploare 
desfășurate de O.M.S. în 
lume.
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Mica publicitate

întreprinderea 
de produse electrotehnice Petroșani 

RECRUTEAZĂ URGENT
— prin Oficiul pentru probleme de mun

că și ocrotiri sociale Petroșani —
• absolvenți ai școlii generale și liceului 

treptele I și II, băieți și fete, în vederea ca
lificării prin cursuri de scurtă durată în me
serii cu profil electrotehnic și mecanic.

Cursurile de calificare au durata între 6 
și 12 luni și se organizează la unități simila
re din București, Botoșani, Timișoara și A- 
lexandria.

Pe timpul școlarizării, cursanților li se acor
dă media retribuției pe ultimele 3 luni pentru 
cei încadrați în muncă sau indemnizație de 
cursant, în valoare de 500 lei, plus cazare, pen
tru cei nou încadrați în muncă.

După școlarizare, absolvenții vor încheia 
contract cu întreprinderea pe termen de 5 arii.

Relații suplimentare se obțin la Oficiul pen
tru probleme de muncă și ocrotiri sociale Petro
șani, strada Republicii 90, telefon 42352.

VIND Moskyici 408, Bu
levardul Victoriei, bloc G 4 
ap. 17, Vulcan. (329)

PIERDUT ecuson și le
gitimație de serviciu nr. 
95232/23 pe numele Mija 
Ion., eliberată de T.C. IND 
Craiova, șantierul 7 Lupeni. 
Se. declară nule. (328)

PIERDUT carnet student 
pe numele J? izea Mihail, e- 
Ti berate de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (330)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele T'esa 
Gligor, eliberată de LM. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(33.1)

PIERDUT autorizație nr. 
0026'pentru efectuări de 
confecții și reparații bi

juterii din metale prețioa
se, eliberată de B.N. a 
R.S.R. Se declară nulă. 
(332 )

COLECTIVUL . Cen
trului de cercetări pen
tru securitate: minieră 
Petroșani anunță cu a- 
dîncă durere încetarea 
din viață a celui care a 
fost

■■KISS LUDOVIC

neprețuit tovarăș de 
muncă.

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

. înhumarea va avea 
loc azi, ora 16, (333)

VOLEIHANDBAL

Victorie 
în deplasare

In cadrul campionatului 
diviziei B de handbal, e, 
chipa noastră a jucat în 
deplasare la Sf. Gheorghe 
cu „Oltul", de care a dis
pus cu 24—21 (12—13). Du
pă cum ne-a declarat con
ducătorul echipei, Gheor
ghe Crîsnic, jocul a fost 
disputat și eu multe răs
turnări de scor, victoria 
conțurîndu-se abia către 
finalul întîlnirii.

★
Pe terenul C.S. Școlar 

Petroșani s-a desfășurat 
primul turneu al campio
natului județean de hand
bal seniori la care parti
cipă din municipiul nostru 
echipa Jiul Petrila. Au mai 
fost prezente: Cimentul
Deva, Victoria Călan și 
Sportul studențesc Hune
doara.

Reprezentanții handba
lului din Petrila au cîști- 
gat toate cele 3 jocuri cu 
următoarele rezultate teh
nice : 29—21 cu Sportul
studențesc, 27—16 cu Ci
mentul Deva și 29—15 cu 
Victoria Călan. Următorul 
turneu va avea 10c în luna 
octombrie a.c., la Deva.

A. SLABII

Livezeni, campioanăMinerul
Sala I.M.P. a găzduit, 

sîmbăță și. duminică, ulti
mul turneu al campionatu
lui județean de volei re
zervat echipelor de seniori. 
La turneu au participat 5 
echipe. Reprezentativa mu
nicipiului nostru — Mine-

TENIS DE MASA -

Comportare bună a jucătorilor noștri
In sala de antrenament 

a C.S. Școlar Petroșani s-a 
desfășurat etapa județea
nă a campionatului repu
blican de juniori (m|f) la 
care au participat cei mai 
buni jucători și jucătoare 
din județ. Comportîndu-se 
bine, sportivii de la C.S.Ș. 
Petroșani a-1 reușit să cu
cerească 4 din cele 5 ti
tluri de campioni județeni 
prin: Nicolae Matei la sim

LUPTE LIBERE

Trei medalii pentru sportivii de la 
C.S.Ș. Petroșani

Timp de 3 zile, sala spor
turilor din orașul Brăila 
a găzduit etapa finală a 
campionatului republican 
individual de lupte libere 
rezervată juniorilor I și II. 
S-au întrecut peste 200 de 
luptători.

Confirmind și cu acest 
prilej frumoasa comporta
re avută la întrecerile an
terioare, elevul Mircea Ri- 
sipitu a reușit să urce 
treapta cea mai înaltă prin 

. cucerirea medaliei, de aur 
la categoria 57 kg. Foarte 
puțin a lipsit ca și colegul

județeană
rute Livezeni— cîștigind 

„toate cele 4 meciuri cu ca
tegoricul- scor de 3—0 s-a 
clasat pe locul-1 și a ob
ținut dreptul de participa
re la barajul de calificare 
pentru divizia B.

plu masculin, R-o- 
diea Vasian, s i m p 1 u 
l'ete, Vasian + Bota lă 
dublu fete și Vasian T Ru- 
su (Constructorul Hunedoa
ra) la dublu mixt. S-au 
mai -evidențiat Iuliana Bo
ta (locul II la individual) 
și Mircea Tbrok, ambii de. 
la C.S.Ș. Petroșani.

S. AUREL

său Vasile Plugar să cu
cerească prețioasa medalie 
de aur, dar în final el a 
ratat-o, trebuind să se 
mulțumească cu cea de ar
gint’la categoria 82 kg.

Bine s-au comportat și 
juniorii din categoria celor 
mici Silver Militaru la ca
tegoria 75 kg, care a cuce
rit medalia de bronz, iar 
Aron Cîndea și Dorel 3re- 
binaru s-au clasai pe locu
rile IV, Marian Sișn și Mi
cuț Munteanu au ocupat 
tacurile 5 și respectiv 6.

Echipa Minerul Livezeni 
are datoria ea în perioada 
Care o mai desparte pî.nă 
la barajul de calificare 
pentru divizia B să-și îm
bunătățească substanțial 
jocul. Comitetul sindicatu
lui de la T.M. Livezeni, con
siliul asociației sportive, 
cît și conducerea întreprin
derii, trebuie să acorde 
mai mult sprijin secției'. 
De menționat că etapa de 
calificare, pentru, divizia B, 
va avea loc în municipiul 
nostru, iar promovarea a- 
cestei echipe în divizia B 
ar constitui un imbold în 
dezvoltarea activității ■ vo- 
leibalistice în Valea Jiului.

S. BALOI

• ATLETISM. Timp de 
două zile stadionul Jiul 
din Petroșani a găzduit e- 
tapa municipală a campio
natului republican al școli
lor generale la tetratlon 
(categoria pînă la 14 ani), 
la care au participat 20 de 
echipe din municipiul nos
tru .

După disputarea celor 
patru probe (60 m, lungi
me .aruncarea mingii de 
oină ,și rezistență) clasa
mentul pe școli se prezintă 
astfel : Fete : 1. Școala gen. 
nr. 5 Petroșani — 943 punc
te ; 2. Școala gen. nr. 6 
Petroșani ■— 914 puncte ; 3. 
Școala gen. nr. 2 Lupeni
— 779 puncte. Băieți ; 1. 
Școăla gen. nr. 5 Petroșani
— 800 punct; 2. Școala 
gen. nr, 6 Petrila — 775 
puncte; 3. Școala gen, nr. 
1 Lupeni .— 73G. puncte.

Cele mai bune rezultate

„Cupa Minerul Uricani“
Pe pîrtiile din jurul ca

banei Bulă, s-a desfășurat 
cea de-a 11-a ediție a „Cu
pei Minerul" la schi. Au 
participat 82 de eoncurenți 
de la asociațiile sportive 
din municipiul nostru. Con
cursul, a constat dintr-o 
probă- de slalom special și 
fond 5 km. Timpul, zăpa
da și arbitrajul au fost bu
ne. Redăm oc?upanții pri
mului loc pe categorii de 
vîrstă. ALPINE, 5—10 ani: 
Mihai Timar, Lupeni ; 11— 
15 ani: Ernest Csimbalmos,
Vulcan ; 16—20 ani : Tibe- 
riu Bogotai, Vulcan ; 21— 
30 ani : Florin Marinescu, 
Paroșeni ; 31—40 ani : Du

Breviar
le-au obținut: Claudia Ru- 
su, Elena Radu și Nicoleea 
Armaș — Școala gen. nr. 
5 Petroșani,, la fete, Marius 
Vîlceanu — Școala gen. nr. 
5 Petroșani, Dumitru .Bâ- 
luș, Școala gen. nr. 6 Pe
trila și Ioan Purcaru, Școa
la gen. nr. 1 Lupeni la 
băieți.

• FOTBAL. Campiona
tul republican de juniori: 
Jiul Petroșani — Victoria 
Călan 2—1 ; Dacia Orăștie
— C.S. Școlar Petroșani 
3—0. Campionatul muni
cipal ; I.G.C.L. petroșani
— Preparatorul Lupeni
7—0, Minerul Bărbătehi — 
Fabrică de oxigen 3—0. 
Campionatul municipal al 
copiilor (categoria 13—14 
ani), seria est: Școala

mitruBîrlida, Petroșani ;
41—45 ani; Ion On, Lu
peni ; 46—50 ani : Adal
bert Kato, Lupeni ; 51—60 
ani: Francisc Edelin, Pe
troșani, FOND, 10—15 ani: 
Ernest Csimbalmos, . Vul
can ; 16—20 ani : Nicolae 
Muntean. Lupeni : 21—30 
ani : Zoi tari Ușurelu, Lu- ,■ ț 
peni; 31—40 ani: Alfred V 
Imling, Vulcan ; 51—55 ani: 
Gheorghe Lupaș, Lupeni ;
56—60 ani: Alexandru Fo- 
dor, Lupeni; 61—70 ani : 
Petru Stoica, Vulcan.

Cupa a revenit scliiori- 
ldr de Ia Minerul Lupeni.

B. DUMITRU

gen. nr. 4 Petro.șșni — 
Școala gen. nr. 2 Petrilă 
0—4, Școala gen. nr. 6 Pe
troșani — Școala gen. nr., 
6 Petrii a 2—0, Școala gen. 
nr. 5 Petroșani — Școala 
gen. nr.. 5 Petrila 0—6, 
Școala gen. nr. 6 Petrila

,— Școala gen. nr. 2 Petri
la 2—6, Școala gen. nr. 5 
Petroșani — Școala gen. nr. 
4 Petroșani 7—2, Școala 
gen. nr. 5 Petrila — Școa
la gen. nr. 6 Petroșani 0—0. 
„Daciada", etapa a III-a: 
I.M.P. — P.T.T.R. 14—0. 
Cooperativa Unirea —
C.F.R.  7—0, C.M.V.J. — 
I.U.M.P. 3—1, Comerț — 
I.R.I.U.M.P. 2—4, Spital 
— Centrul militar 1—5, 
C.F.R. — P.T.T.R. 3—3, 
I.M.P. — Cooperativa Uni-' 
rea 5—0. '

B. STAICU
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