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și-au respectat angajamentul
LA I.M. LONE A

Crește continuu producția extrasă suplimentar

PREPARAȚIA PETRILAing.

C. IOVANESCU

(Cont. în pag. a 2-a)
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minerilor de la I.M. 
zi,. obțin importante 
de cărbune extras, 
de Ia Lonea înscrie,

Fa- din mo-timp nos- c-are angajau

Steaqulroșu
SlMBATA, 12 MAI 1979

Așa va arăta noua li
nie tehnologică de Ia Fa
brica de confecții Vulcan.

Fiecare obiectiv de investiții are un moment al începerii lucrărilor, un grafic de eșalonare a a- cestora și, bineînțeles, un termen de predare. “ brii a de confecții Vulcan a ajuns la meniul adevărului.In urmă cu citva publicam in ziarul tru un articol în constructorii se ca în 10 mai să predea beneficiarului hala de fabricație, dind posibilitate acestuia să înceapă și ast- a

cut pe deplin datoria, respectând’ data de predare a obiectivului, deoarece joi, 10 .mai, tînărul colectiv vulcănean, în cvasitotalitatea sa format din femei, fiice și soții a- le minerilor, a început montarea mașinilor de la care vor trimite începînd cu data iulie, zeci și sute dele de confecții, mit să participăm cest eveniment atît mult așteptat de toți cuitorii Vulcanului.împreună cu 
Constantin Bădulescu, coordonator din partea beneficiarului a lucrărilor de montare, și maistrul 
Martin Lopzinger, șeful

zilnic, de întîi de mo- Am la

*
i

amenajarea spațiilor montarea mașinilor, fel îneît în ultima zi acestei luni aici să se înregistreze execuția primelor produse de confec- ______ . ____ții. Un angajament care punctului de lucru, facem onorează întregul colectiv al lotului Alba Iulia din cadrul T.C.I. Cluj. Constructorii lotului și-au fă-
De mal bine de un an, conducerea I. M. Livezeni se 

angajează să îndeplinească planul, dă asigurări publice, dar 
realizează foarte puțin. Drept pentru care adresăm condu
cerii Combinatului minier, întrebarea:

ACCEPTAT! IN CONTINUARE PROMISIUNI SAU 
LUAȚI MĂSURI FERME PENTRU REALIZAREA 

fLANULUI LA ACEASTĂ ÎNTREPRINDERE? (I)
Mina Livezeni nu reușește să-și reali

zeze planul de multă vreme. Aceste ne- 
realizări ar îndemna pe cineva să tragă 
concluzia — greșită — că la întreprinde
re este ceva cu totul și cu totul deosebit, 
o problemă tehnică ce nu putea fi rezol
vată decît în timp foarte lung, un eveni
ment neprevăzut, care a avut influență 
nefastă asupra activității colectivului. De 
altfel cadrele tehnice ale
ANUL 1978

Trimestrul I este înche
iat cu o realizare a sarcini
lor de plan în proporție de 
64,8 la sută.Cu cîteva zile înainte de încheierea lunii martie, notam că la I.M. Livezeni în acțiunea de recuperare 
a restanțelor se aflau față 
în față două opinii t 
„Cauzele sînt de natură o- 
biectivă" susținea ingine
rul Vasile Popescu, șeful serviciului programare și urmărirea producției (azi 

nu mai deține această func
ție), în schimb minerii e- 
rau de altă părere și susțineau că : „pierdem timp 
din cauza lipsei de mate
riale".In 8 aprilie publicam declarația minerului șef 
de’brigadă Costea Aftonic: 
„Să meargă TRANSPOR
TUL ca pe roate și brigada 
noastră dă jumătate din

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Tinărul frezor Teofil 
Suciu din secția meca- 
no-energetică, a I.U.M.P. 

‘ se achită cu responsa
bilitate de sarcini 
locul de muncă.

Urmînd exemplul 
Lupeni, care, zi de 
sporuri la producția 
colectivul de mineri 
de asemenea, noi succese în muncă. După 
o lună — aprilie — în care s-au confrun
tat cu o serie de greutăți, luna aceasta 
de la început minerii de la Lonea și-au 
depășit zilnic sarcinile de plan. La sfîrși- 
tul primei decade a lunii producția su
plimentară se cifrează la 439 tone de căr-

bune. Un substanțial aport în depășirea 
prevederilor îl are sectorul III, sectorul 
cu cel mai înalt grad de mecanizare din 
întreprindere. Din acest sector brigăzile 
conduse de loan Cojocarii» și Dragoș Te
leagă, ambele Iucrînd în abataje dotate 
cu complexe mecanizate, obțin frecvent 
productivități de 15, respectiv 13 tone pe 
post, realizări deosebite avînd în vedere 
condițiile de zăcămînt ale minei Lonea.

Record la încărcarea 
cărbunelui spălat

Puternic angajați în pre
luarea întregii cantități de 
cărbune și prelucrarea la 
un înalt nivel .calitativ, 
preparatorii petrileni obțin 
de la o zi la alta rezulta
te tot mai bune. Astfel, în 
schimbul III al zilei de 9 
mai, schimbul condus de 
maistrul preparator Petru 
Vințan, asigurînd funcțio
narea neîntreruptă a ins
talației de preparare, a dat 
posibilitate schimbului con
dus de maistrul principal 
Ion Toacă de la încărcare 
să stabilească un nou re
cord. Colectivul, din care 

„un rol deosebit l-a avut e- 
chipa condusă de Ștefan 
Bîlbă, a încărcat 4056 tone 
de cărbune spălat depă
șind vechiul record 
3800 tone pe schimb, 
aceasta a contribuit 
foarte mare măsură și 
de manevră condusă 
Adrian Davidel. 
GOGELESCU, Petrila)

în munca energelicienilor
Buna organizare, eficien

ța și exigența, caracterizea
ză munca energeticienilor 
din Paroșeni, care nu con
tenește zi și noapte. In 
funcționarea normală a u- 
zinei apar însă și unele 
„probleme curente". In a- 
ceste momente, oamenii se 
dăruiesc cu un imens spi
rit de abnegație, neprecu
pețind nici un efort pentru 
bunul mers al instalațiilor. 
„STOP" LA MACARAUA 

GREIFER
In dimineața aceea a a- 

părut o defecțiune la sis
temul de deplasare a ma
caralei greifer nr. 3. Uzina 
rămăsese doar cu o maca
ra in funcție și asta impli
ca riscuri... Șeful turei de 
serviciu la combustibil, Ion 
Maier, a sesizat imediat 
„stop-ul“ și a solicitat in
tervenția operativă a re
paratorilor, care au sosit 
la fața locului în frunte cu 
maistrul Emeric Balint. 
Cele două formații — de 
exploatare și reparații —, au 
lucrat împreună in schim
buri prelungite, reușind să 
repună în funcție cu două 
zile mai devreme maca
raua nr. 3. O contribuție 
deosebită au adus greife- 
ristul Mitică Bordeanu,

lăcătușul Aurel Teperdel și 
sudorul Glieorghe Maxim. 
CALITATE ȘI ECONOMII 
'Colectivul atelierului me

canic al uzinei este preo
cupat continuu de ridica-' 
rea calității prestațiilor șl 
de obținere a unor econo
mii cit mai însemnate. O 
realizare importantă de 
dată recentă a colectivului 
este turnarea și prelucrarea 
lagărelor pentru mori.- A- 
cest succes se datorează 
maistrului Mihai Soo, co
ordonatorul lucrării, for
jorilor Petru Stefoi și 
Constantin Butură, strun
garului Gheorghe Borota. 
Alte reușite deosebit de 
valoroase ale oamenilor 
din acest atelier sînt con
fecționarea dispozitivului 
pentru găurirea coroane
lor la mori (aplicarea aces
tuia a condus la reducerea 
timpului de execuție cu o 
săptămână) și prelucrarea 
la fața locului a corpului 
de ventil al EPA-5 (elec- 
tropompă de alimentare).

Veronica SAVENCU, 
Mircea DEMIAN, 

Iulîu POPA 
subredacția Vulcan

întreprinderii,

î asigură directorul minei Livezeni

promisiunilor și 
lungul ultimului 
lor cuprinse în 
ziarul nostru.

dresare - 
lui de

de-a 
angajamente- 
publicate în

(Cont. în pag. a 2-a)

comitetului rf» o»

I

conducătorii acestei întreprinderi nu au 
împărtășit de-a lungul timpului nici una 
din aceste păreri.

Să aruncăm o privire retrospectivă asu
pra declarațiilor făcute de factorii de 
răspundere din conducerea minei, asupra 

asigurărilor date 
an, asupra 
materialele

,,lle sâptâmhia viitoare va create produc țiaji^J
i minai I iuO7<Mlî -
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INFORMĂM

. O veste bună pentru iubitorii de sport și excursii ! O.J.T. Petroșani face înscrieri pentru o excursie în U.IÎ.S.S. cu prilejul Jocurilor Olimpice de la Moscova și Kiev din 1980. în intervalul 19—30 iulie 1980, perioadă cit va dura excursia, se pot urmări întreceri de atletism, box, fotbal, hochei pe iarbă, haltere și scrimă. Locurile fiind limitate, înscrierile se fac numai , pînă la data de 30 mai ! 
1979. la O.J.T. Petroșani. (D.C.) |
♦------------- -Posesorii buletinelor de participare la ■ -concursul „Cine știe, răspunde", organizat de Comitetul municipal al U.T.C., sînt informați să expedieze formularele pînă în 14 mai a.c. pe adresa organizatorilor. Stabilirea cîștigăto- rilor va avea loc în 15 mai, iar rezultatele vor fi publicate în presă. (T.S.)



Steagul roșu SIMBAtA, 12 mai mtf

troșani Gordin), puri de ciști vor

la suprafață (Urmare din pag. 1)
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Cabinet juridic

Dr. ing. Alexandru 
SCROBAN

Ing. Mihail CSIZMADIA, 
de la C.C.S.I.T.U.M. — 

filiala Petroșani

incit necesitățile care în viitor să fie mijloace de me- operațiilor auxi-

Cele mai eficiente mijloace de mică 
mecanizare în subteran șipingere de 11,88 tone și o forță de tracțiune de 7,96 tone. Greutatea proprie este de 24 kg. Dispozitivele 

pneumatice de înșurubat 
tip PIP—20 și PIP—30 sint destinate înșurubării și deșurubării piulițelor în cursul operațiilor de montare și demontare. Au mai fost proiectate instalații 
de insertizare pentru fur- 
tunc de înaltă presiune, 
clești pentru îmbinări

și-au respectat 
angajamentul

Pentru asigurarea unei producții mereu sporite de cărbune, importanta sursă energetică, singura soluție o constituie mecanizarea principalelor operații din abataje — tăiere, încărca
re, transport, susținere și automatizare — metode care permit o mai mare creștere a productivității. Me- canizai’ea presupune însă dotarea abatajelor cu utilaje diverse, de măre capacitate, de gabarite și greutăți apreciabile, a căror in- . troducere. în exploatare ridică o serie de probleme tehnice, printre care montarea, demontarea, transportul și exploatarea lor. Toate aceste probleme tehnice amintite se 'execută în momentul de față prin mijloace preponderent manuale sau cu mijloace simple și improvizate, ceea ce volum mare de și efort fizic, un permanent accidentare a deservire,
impiică un manoperă prezentând pericol de personalului de iar cheltuielile legate, de lucrările auxiliare ating valori deosebit de mari.Pentru reducerea cheltuielilor determinate de utilizarea mijloacelor de mecanizare a operațiilor în abataj, pentru reducerea timpilor morți și a efortului fizic este necesară uti
lizarea unor instalații și 
dispozitive cu un număr 
mare de modele construc
tive avînd cele mai diferi
te aplicații .In cadrul CCS1TUM — liliala Petroșani, a fost 
întocmit un studiu țehni- 
oo-economic de asimilare 
care nominalizează 51 de 
astfel de mijloace.Utilizarea lor în condițiile specifice minelor din Valea Jiului va da posibilitatea de obținere în cadrul lucrărilor auxiliare a unor productivități mărite, va accelera lucrările de introducere ' a .tehnicii noi în subteran, întreținerea corectă și prelungirea duratei de viață a utilajelor.Vă prezentăm cîteva din mijloacele de mică mecanizare care au fost proiectate în cadrul CCS1TUM — filiala Petroșani.

Cricul mecanic C.M.—2,5 este destinat efectuării o- perățiunilor de ridicare a sarcinilor în cursul montării susținerii mecanizate, în special' Sarcina de ridicare o are de 2,5 tf- iar propria-i greutate este doar de 35,5 kg. Pentru Redresarea secțiilor mecanizate a fost proiectat cricul hi
draulic cu o forță de im-

pide a capetelor electrice cu ajutorul unor manșoane, 
pistol de pozare a stîlpilor 
și cilindrilor hidraulici in
dependenți.Mai amintim dispozitive
le de autocentrare a trans
portoarelor cu bandă de 
cauciuc, atît a celor cu lățime de 800 mm cî.t și a celor de 1000 de mm., 
dispozitivul destinat efec
tuării operațiilor dc răpire 
a armăturilor la lucrările miniere subterane, dispozitiv a cărui greutate nu depășește 10 kg.Pentru tăierea și fasonarea lemnului de mină în subteran, a fost conceput un fierăstrău portativ la care lanțul tăietor este pus în mișcare prin intermediul unui angrenaj acționat de. un motor pneumatic. Dezvoltă o pubere de de 4 CP, turația motorului este de 6000 rot./min. iar greutatea proprie de numai 11 kg.

Un alt dispozitiv, dispozi
tivul de întins lanțul de la 
transportorul cu raclete în cazul ruperii acestuia — forța de acționare dezvoltată este de 3 tone forță.De asemenea, mai amintim dispozitivul de îndrep
tat linii C.F.I. acționat hidraulic, clești pentru agra
fe sau dispozitivul de tăie
re manuală a șinelor C.F.I. sau a altor profile utilizate in industria minieră.O altă realizare pe care dorim să o evidențiem este 
macaraua manuală destinată ridicării sarcinilor de pînă la 3 tf, dar care poate fi folosită și la deplasarea 
pe distanțe mici a unor piese grele sau la operațiile da montare, demontare a diferitelor utilaje miniere din subteran, Sarcina dezvoltată, cum mai aminteam, este de 3 tf, iar greutatea proprie de 22 kg.

ALTE DISPOZITIVE : 
macaraua cu acționare 
pneumatică de 3—6 tone folosită exclusiv la monta-

rea susținerilor metalice a combinelor de abataj, vînd o greutate proprie s 
50 kg. ; dispozitivul de tă
iat piulițe și cabluri de o- 
țel, cu acționare hidraulică și monoraiul, cu cablul 
tractor, pentru transport- 
tul materialelor și persona

giului; -■■-■■■ ...-Acestea ar fi cele mai reprezentative mijloace de .mică mecanizare în domeniul mineritului, mijloace care se află deja în faza de execuție. Problema mieii mecanizări va rămîne în permanență in atenția noastră, astfel incit in funcție de vor apare create noi canizarc a liare din subteran.

• ZAHARIA MATEI, U^ 
ricani: Reținerea se conși- sideră neiegală dacă n-a avut la bază un titlu exe-. cutoriu — în cazul dv. o hotărîre judecătorească.

• DOBRA ANTON, Vul- 
caț»: Aveți dreptul să benefici ați de alocație pentru copil, dacă mama divorțată a acestuia este căsătorită. legal cu dv. și copilul i-a fost încredințat spre creștere și educare prin sentința de divorț sau altă hotărîre judecătorească. In alte privințe, - încadrarea dv. este corectă. Un asemenea „spor de înălțime" nu se acordă, iar abonamentul se eliberează numai de la locul de muncă la domiciliul muncitorilor. Scrie- ți-ne dacă secția din Vulcan a E.G.C.L. Lupeni s-a ținut de promisiune să vă repare locuința.

• TOTH GHEORGHIȚA, 
Petroșani : Considerăm că legal a procedat compartimentul personal al I.F.A. Vîscoza Lupeni. Asupra transferului acordat nu se mai poate reveni legal. Numai dacă transferul nu era acordat, revenirea era posibilă ulterior trecerii dv. la alt loc de. muncă, în altă unitate. De altfel, I.F.A. Vîscoza Lupeni a acceptat doar transferul la cerere și n-a convenit să accepte ulterior transferul în interesul serviciului,

• GORA DUMITRU,
Petroșani: Aveți dreptul

Echipajul Școlii generale nr. 6 din Petroșani 
una din probele concursului.

Echipajele cîștigătoare ale concursuri 
Sanitarii pricepuți“ 
faza municipală —și Liceului industrial Pc- (prof. Eugenia Cele două gru- pionieri și ute- reprezenta Valea Jiului la etapa județeană a concursului „Sanitarii pricepuți“. (T.V).

La faza municipală desfășurată joi, 10 mai a concursului „Sanitarii prieepuți" au ieșit câștigătoare echipajele Școlii generale nr. 6 (prof. îndrumător Maria Mazilii)
să 'solicitați revenirea la încadrarea anterioară, iar unitatea/ trebuie să vă a- corde tot sprijinul pentru realizarea acestui deziderat legal.' Temeiul acestei o- bligații pentru unitate este : prevăzut în ațt, 133, alineatul 2, din Codul înuncii, potrivit căruia „unitățile au obligația să repună în munca deținută . anterioT sau într-o muncă corespunzătoare pregătirii lor pel cei care au întrerupt activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și. au devenit capabili de muncă".

• BOERU IOANA, Vul
can : Așa este cum ne scrieți. N-ați primit pensie de urmaș pentru copii, în- trticît soțul dv. n-a avut vechimea necesară în muncă la data decesului. ;

sint exacte, puteți pensionarea la împlinirea vîrstei. de 55 de ani — cei peste 25 de ani lucrați con- siderîndu-se în grupa a II-a de muncă.

E r o i s m coti d i a n
(Urmare din pag. 1)

s-au remarcat 
Nicolae Lorincz 

Bourean, oame.nl 
de întregul co-

In realizarea ultimelor do
uă lucrări 
strungarii 
și Adam 
aprecidți 
lectiv.
INTERVENȚIE PROMPTA

O lucrare deosebită rea
lizată de colectivul atelie
rului de reparații cazane 
a fost garnitura unei va
ne din circuitul de apă 
de alimentare, etapa veche. 
Intervenția s-a ' efectuat 
noaptea, într-o perioadă 
scurtă de oprire și în timp 
ce vana respectivă era sub 
înaltă presiune. Autoare 
— echipa formată din Er
nest Șușa,\ -Vasile Aliuș, 
lăcătuși,- și sudorul Ale
xandru Rad, sub conduce
rea experimentatului șef de 
echipă Ionel Baleia.

Paralel cu această reme

diere, sau efectuat și 
altele la fel de importante, 
cum ar fi : echilibrarea, 
fără demontare, a colori
lor de la ventilatoarele de 
gaze ale cazanului 2, și 
încărcarea cu sudură a pa- 
leților uzați, repararea ac
ționărilor la morile acelu
iași cazan. La reușita ca
litativă și operativă, â a- 
cestor lucrări au contribu
it lăcătușii Alexandru To- 
fană, Vasile Uleican, Ion 
Țențu, Ludovic Gyorgy, 
sudorii Ștefan Zamfir și 
Dumitru Călugăru. Coor
donarea tehnică la aceste 
lucrări a fost asigurată de 

Ion

Bi-
Niedel- 

pe deplin

aparatură
Al-

Constantin 
in 

a interveni 
nivelmetrele

• DOANDEȘ VASILE, 
Lupeni : Dacă datele pe care ni le-ați comunicat

I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I I

un tur de orizont al halei de fabricație. La etajul II, priipa sală în care se vor monta mașinile Și . mesele de lucru, totul strălucește, de curățenie ; pereții sint proaspăt vopsiți, sint marcate toate locurile de amplasare. Și-au făcut apariția cutiile de materiale, mesele/ și chiar mașinile. Electricienii au intrat pe „ultima .sută de metri". Electricianul' Ion Iacob ' din partea beneficiarului (baie cu. colegii săi luc?|^ză alături de ' electr’' - .lotului de construi..- ne spunea că n-are tim; .. tei să răsufle — în două, trei Zile voi’ trebui montate toate mașinile la etajele II și I. Sint create toate condițiile pentru un ritm înalt de lucru.In mare grabă ne dă cîteva explicații și tehni- __ etanul Gheorghe Munte®" ■ nu care conduce echipa de electricieni a lotului de construcții, deoarece timp de o săptămână e- lectrîcienii săi vor lupta „zi lumină" pentru că au mai rămas cîteva lucrări în exteriorul halei, drept, aceste cîteva crări nu condiționează nerea in funcțiune a biectivului, însă nu se

maiștrii Iosif Smiguleț, 
Cârstea și luliu Man. 
OAMENI CU „MllNl
AURa

Colecti ful atei ierului 
reparații turbine numără 
în rindurile lui oameni cu 
„mtini de aur". La E.P.A.-4

DE
de

a fost necesară înlocuirea 
statorilor. Lăcătușii Robert 
Navradi, loan Sere, Constan
tin Breitigam, Vasile 
toancă și Petru 
szchi și-au- făcut 
datoria.

Reparatorii de
de măsură și control 
mos Vass ți 
Tudoran au fost puși 
situația de ■ 
prompt, la 
cazanului 1. Defecțiunea a 
apărui la una din conduc
tele de înaltă presiune, de 
impuls, ale cazanului, fapt 
'ce ducea la măsurări ero
nate. Reparatorii.au depis
tat și izolat cu repeziciune 
defecțiunea și au introdus 
la timp rezerva. Nedetec-

• tarea șl neremedierca la 
timp ar fi pus in pericol 
funcționarea cazanului. Dar 
o astfel de situație nedo
rită a fost evitată de oa
menii cu „nliini de aur".

• MIRAUȚA lucre- 
ȚIA, Paroșeni: Aveți drep- I tul să-i acționați în jude- I cată pe soții Mirăuță Dra- goș și Leiiuța, pentru pensie de întreținere și plata alocației de stat pentru co- ' pilul lor, pe care îl îngrijiți- :

• SANDU MIHAI, Lu
peni : In situația dv. a- vînd o vechime de peste 15 ani în grupa I de muncă, procentul este de 80 la sută din retribuția avută, în condițiile în care ați fost încadrat la un loc de muncă mai ușor, corespunzător capacității de muncă. De altfel, reglementarea problemei ridicate de dv. a suferit unele modificări prin art. 29 din Legea nr. 
3/1977.

E 1U- pu- o- ca- de să rămînă neterminate. La fel, și constructorii mai ău de executat doar un volum foarte mic d§, lucrări la anexele obiectivului și de aceea se afla în zoi’ mare, Mai ales că întregul obiectiv a detașat de la Alba Iulîa. Predarea integrală a o- bieetivului. înseamnă pentru constructori întoarcerea acasă sau, cine știe, un alt început, poate în. altă parte a țării. Dar în urma lor va rămîne ceva trainic și durabil, ceva care pentru orașul Vulcan . înseamnă sporirea simțitoare a potențialului economic și implicit un grad mai mare de ocupare a forței de muncă feminine.
Acceptați în continuare promisiuni?

(Urmare din pag. 1)

producția mined 1"problema principală .< re se confruntau era transportul care nu mergea, te".In 11 aprilie răspunsurile pe
Deci cu ca- minerii subteran, „ca pe roa-anul trecut care le-am primit din partea conducătorilor acestei întreprinderi,, la întrebarea : „Veți reali

za sarcinile lunii aprilie?" ne îndreptățeau să credem că această problemă a fost rezolvată, lată răspunsurile care ne-au creat această impresie, mai ales pentru că ele veneau de la cadrele cele mai competente să facă precizări, aprecieri despre evoluția realizării: sarcinilor de plan ale întreprinderii.
Vaier Avram, secretar al 

comitetului de partid și 
președinte al c.o.m. (azi nu 
mai deține această funcție): 
„DE LUNI, 10 APRILIE, 
VOM REALIZA PLANUL 
ZILNIC, IAR IN CURSUL 
SAPTAMINII VOM RECU
PERA 500 TONE DIN MI
NUSUL ÎNREGISTRAT".

Inginer Dimitrie Kusti- 
ceanu, inginerul șet ai mi
nei (azi nu mai deține a- 
ceasta funcție): „Sperăm 
să ne realizăm sarcinile de 

I plan. IN MOD NORMAL, 
! DE LUNI AR TREBUI SA

NE REALIZAM PLANUL 
ZILNIC".

Inginer Iosif Bocan, di
rectorul minei (azi nu mai 
deține această funcție) : 
„Nu, nu ne vom realiza 
sarcinile de plan pe luna 
aprilie. VOM ÎNCEPE IN
SA SA NE ÎNDEPLINIM 
PLANUL ZILNIC. Chiar 
de azi (sîmbătă, 8 aprilie 
1978 — n.n.) ar trebui să 
extragem planul zilnic".Revenim la l.M. Livezeni după încheierea celei de a doua decade a lunii aprilie (tot anul trecut). 
DIN 10 APRILIE, DATA 

DE CI ND MINA TREBU
IA SAȘI REALIZEZE 
SARCINILE DE PLAN Șl 

PINA IN 24 APRILIE, CEA 
mai Mare pkuduutie 
ZILNICA REALIZATA 
NU A DEPĂȘIT I'RVUEIN
TEL DE 52,7.Să fi intervenit ceva nou?Din declarațiile pe care le reproducem nu părea să se fi întîmplat așa ceva. 
Vasile Dănălache, miner 
șef de brigadă :„Am zis că pot să dau 600 tone de cărbune din abataj și zic și acum că pot. Și pot să dau, dar nu ne lasă necazurile care apar în evacuarea cărbunel ui“.
Deci din nou un miner re
clamă ACTIVITATEA DE 
TRANSPORT, și era susți
nut de inginerul Ristea U-

zonovici, șeful sectorului 
de producție (azi nu mai 
deține această funcție): „Singurul lucru care ne ține în loc este transportul -cărbunelui' de la abataj și pînă la suprafață". .. Cu o afirmație identică își justifică și Vaier Avram neconfirmarea aprecierii făcute anterior: „Problema cu care, ne-am confruntat a fost evacuarea ' cărbunelui".

MiANUL LUNII APRI
LIE 1978 A FOST REALI
ZAT DOAR IN PROPOR
ȚIE DE 47,3 LA SUTA.Prin urmare, problema nr.: 1 în îndeplinirea pla- . nului a fost transportul. Să fi apărut această problemă peste noapte, după afirmațiile și precizările, după angajamentele asumate de conducătorii întreprinderii ? Nu. Mărturie scrisă,, rămîne declarația minerului șef de brigadă 
Costea Aftonic, care, cu 
mult înainte indica trans
portul cărbunelui ca o frî- 
nă in calea realizării sar
cinilor de plan. Conducă
torii întreprinderii să nu fi 
cunoscut acest lucru sau 
să nu fi putut aprecia cit 
de dificilă este situația ac
tivității de transport ? Rea
lizările obținute ne îndrep
tățesc să credem că așa es
te., ik-..;. .

(va urma)

oame.nl
Reparatorii.au


Succesele cullural-artistice obligă la mai mult, mai bineMurea manifestare' a culturii și educației socialiste, a muncii și creației, Festivalul național „Cîntarea României", ediția a H a, a stimulat participarea creatoare a mii de artiști amatori din Valea Jiului la o largă paletă de activități creatoare. în acest an, de la o etapă la alta a festivalului, cele mai bine pregătite formații, cu o concepție originală, rapprtată la problematica sortal-economică locală, s-au calificat pentru faza interjudețeană la care municipiul Petroșani va participa cu fanfara mi- j ^?ilor (dirijată de Âle- qj.tandru Drăgan), .corul minerilor din Petri la „Freamătul adincului" (pregătit de Vladimir Ureche), orchestra de muzică populară „Mîndra" -c- Valea
Umorul și satira, instrumente de educație

Elev în clasa a lX-a la Liceul industrial nr. 2 
din L u p e n i, Iacob Circov a ajuns cu perso
najul creat de el in faza finală a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", ediția a ll-a, secțiunea pen
tru elevi .ciștigind premiul I și titlul de Laureat pe 
țară la povestitori artistici. Tinărul povestitor a răs
puns citorva întrebări :

— De cînd și cum ai în
ceput ’ să fii preocupat de 
aceste povestioare pline de 
umor?— In toamna anului trecut, după încheierea anului școlar, tovarășa profesoară Olivia Șandru, în- drumătoarea U.T.C. din liceu, ne-a întrebat oare dintre noi putem și vrem să participăm la diferite" formații artistice în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", Atunci mi-am inventat personajul, George. Povestesc întâmplări despre fratele meu, imaginar, bineînțeles, pentru că eu nu am frate. .

—-Ai avut vreun model ? , — Da, pe Nea Marin allui Amza Peltea și pe Sî- niedru al Iui Liviu, Ores. Insă, treptat, voi scăpa de , aceste modele...7- —■ Și ce face George ?— Ce să spun, are dife

Literatura pentru copii este un delicat domeniu de creație, solicitând scriitorului nu numai fantezia, 
ci și un stil simplu, plăcut, atractiv, adecvat unor teme care fac parte din- tr-un univers apropiat basmului. Nu oricine poate să scrie pentru copii, e un fapt cunoscut și înregis
trat de istoria literară; A- ceste asociații de idei, care 
ar putea fi extinse și a- profundate, au urmat după lectura cărții „Legende strămoșești" de Gligor Ha- șa, apărută, în această 
primăvară, la Editura „Ion Creangă", însăși colecția în care a apărut, „Virtuți strămoșești", sugerează preocupările editurii de a oferi micilor cititori cărți inspirate din trecutul de luptă glorioasă a poporului 

Jiului (condusă de pi of. Vasile Repede),, formațiile de teatru de la Casa de cultură din l’etroșaniț cu piesa „Zorile la patrucinci- z.cci.șipatvu" de Ionel
Festivalul național „Cîntarea României", 

ediția a ll-aHristea) și cea de la clubul sindicatelor din Lupeni, formația de satiră și tumor de la Casa de cultură Petroșani (pregătită de Gheorghe Negraru), brigada artistică de la clubul sindicatelor Vulcan (instruită de actorul Florin Plaur), solista de muzică populară Ileana Gheorghe, de la același club, formația 1 vocal-instrumentală „Sonor" de la Casa de cultură Petroșani, grupul mu

rite pățanii, în școală sau în alto locuri, și face lucrurile tocmai pe dos. Din ce face el. rău, trebuie să învățăm să procedăm așa cum trebuie.
—- Care este graiul în 

care vorbești pe scenă ?— Este, cel vorbit în satul meu, Căian, județul Cluj, de unde am venit a- nul trecut, în vară, eu părinții (Tatăl lui Iacob este miner la I.M. Dîlja — n.r.). Prima întâmplare mi-a fost inspirată de Nea Marin, a- poi am adăugat altele, i- maginate de mine'. In timpul zilei îmi notez diferite idei pe care, mai târziu, le transcriu, le îmbogățesc și formează un text umoristic, In Festivalul național „Cîntarea României" am participat cu textul „Fra-. cile mnieu George", George fiind un elev cu o comportare proastă.' Cînd mi 
Note de lectură. :

legende strămoșești
român care va aniversa 2050 de ani de la formarea primului stat dac centralizat și independent.Autorul „Legendelor strămoșești", Gligor Ilașa — bun cunoscător al realităților și tradițiilor orale care circulă în acest județ, vatră de formare a poporului român — adună în paginile cărții, și transfigurează prin vraja cuvîn- lului și stilului, interesante legende despre diferite locuri, toate cu origine străveche, pierdută intr-un timp istoric îndepărtat, a- cela al. începuturilor neamului. Rînd pe rînd, descoperim pasionante întâmplări care au dat nume u- nor sate (Lunca Cernii), o- biceiuri sau jocuri, toate petrecute într-un timp e- roic îndepărtat. Gligor Ha- șa scrie mici povești, care 
îl plasează pe cititor în- tr-un univers de basm, con- dueîndu-și: narația spre valoarea educativă a lecturii, mîndria patriotică, prezentul și trecutul împletin- du-se armonios. Iată cum se sfîrșește, de pildă, Ie

zical de stil folk de la Școala populară de artă Petroșani și rapsodul’popular Ileana Lazăr—Podari, de la clubul sindicatelor Lupeni. ('■ ’

Spre deosebire de alte perioade, a- ceste succese sînt rezultatul unei concentrări de e- forturi organizatorice, de căutări a unor formule de expresivitate artistică, rod al muncii c o le c t i v e. în al doilea rînd, de stringentă actualitate sînt pregătirile formațiilor și interpreților care vor reprezenta municipiul în confruntările inter- . județene. Aceste pregătiri

s-a acordat premiul 1, la Piatra Neamț, am fost fericit și mă simt obligat să lucrez mai departe, mai bine. Acum am un monolog nou, „La fotbal", cu care voi pleca (astăzi — n.r.) la Geoagiu, la o emisiune TV. pentru tineret. : :
— înțeleg că prin aceste 

pățanii hazlii, interpretate 
cu umor, vrei să spui ceva, 
adică nu au un caracter 
gratuit.— Așa m-am gîndit și eu. Prin tot ce spun pe scenă vreau să arăt, de fapt, cum trebuie să se comporte tinerii ; cred că pot și trebuie să contribui la educație. (T. S.)

de Gligor HAȘAgehda „Lunca Cernii": „Copiii, lor, dar mai ales copiii copiilor lor, au vorbit și daca mamelor și latina taților pînă cînd, din graiul lor amestecat s-a născut în acest sat, ca peste tot în țară, o limbă nouă și frumoasă, limba noastră' de astăzi. La început satul s-a numit Cernita ; mai a- poi, în zilele noastre, Lunca Cernii, după numele văii cu femei triste prin care a trecut cîndva Decebal. Și străbate această apă Cetatea de oțel a Hunedoarei, purtând în unde 'istorii vechi și noi, toate la fel de frumoase".„Legende strămoșești" este o carte frumoasă și originală, în care personajele, aureolate de poezie, integrate îrițf-o atmosferă de basm, evoluează pe teritoriul județului Hunedoara. Este meritul lui Gligor Hașa de a fi cercetat tra- dițiile 'locale, transfigurate cu talent prin Vraja cuvin tului, într-un mănunchi de legende pașionante și educative, iubite de topii.
T. GORJANU 

nu numai că trebuie să fie temeinice — cum sînt și concepute, de ,a>ltfel, doar cu puține excepții (formația vocal-insțrumentală „Sonor", prezența la repetiții în . cadrul / orchestrei „Mîndra") —, dar este necesar să se diversifice prin spectacole, prin verificări cu public. Și, în sfîrșit, în al treilea rînd, foarte ac- ' tual este și felul de a munci al tuturor formațiilor prezente în fazele din întreprinderi, orașe sau municipiu ale Festivalului na- ’ țional „Cîntarea României". . Cîte dintre ele mai actw vează în realitate ? In cele mai multe locuri compo- nenții formațiilor au și uitat de cînd n-au mai activat. Iată două exemple • din cele peste 30 de brigăzi artistice, am constatat că mai puțin de zece au o viață reală ; corurile Văii Jiului (la un concert din 14 mai 1978 erau 17 formații !!) duc o viață formală de mai mult timp.Sînt absolut necesare, fără nici o îndoială, repetițiile, pregătirile destinate îmbogățirii repertoriului, a posibilităților interpretative și a perfecționării expresivității artistice. Toate succesele cultural- artistice ale municipiului sugerează posibilitățile actuale, dar și cele de perspectivă care trebuie să stea permanent în atenția organizațiilor de sindicat și a comitetelor de cultură și e-■ ducație socialistă.
. T. SPATARU

CARNET

• La Bacău, e îp curs 
de desfășurare (3—21 inai) 
Salonul republican „Umo
rul în artă", dedicat caricaturii, graficii și animației. Vernisînd lucrările celor peste 100 de partici- panți, juriul acestei ediții, prezidat de cunoscutul critic de artă Ion Frunzetti, vicepreședinte al U.A.P., a -onorat caricatura „Un petec de albastru", realizată de colaboratorul ziarului nostru, Mihai Barbu, cu premiul.III. (I.V.)

• Formația de estradă a 
elevilor Liceului industrial 
din Petrila, povestitorul artistic Iacob Circov, poetul amator Ion gigantele și formația de muzică u- șoară „Acustic" vor reprezenta Valea Jiului, astăzi și mîine, la realizarea unei emisiuni pentru tineret organizată, Ia Geoagiu, de Televiziunea română și comitetele județean și municipal Petroșani ale U.T.C.

Pentru o copilărie fericită
O recentă expoziție de 

pictură, deschisă in holul ca
sei pionierilor din Lupeni, 
atrage atenția vizitatorilor 
prin fantezia și prospețimea 
lucrărilor. Dedicată actua
lului An internațional al 
copilului sub genericul „Co
piii lumii doresc pacea", ex
poziția cuprinde un număr 
important de acuarele, reali
zate de elevi ai școlilor ge
nerale din localitate.

Rândurile de față nu se do
resc o cronică de strictă 
specialitate, ci doar cîteva 
notații despre cei care au a- 
vut răbdarea să transpună 
pe hirtie prin desen și cu
loare, viața fericită pe care 
o trăiesc astăzi. Pentru că, 
^trăbătînd expoziția de la un 
capăt la altul, vizitatorul 
poate sesiza > ușor frământă
rile interioare ale acestor 
copii, dorința lor de a trăi 
liberi și fericiți. Este tdeea

Din literatura cu tematica minerească (III)
POEPrimul volum de poezii cu tematică minerească, „Strigăt", tipărit la Bistrița .în 1937, aparține poetului — miner Lucian Geor- giu, .care își dedică placheta astfel : „închin aceste încercări literare masei a- nonirrie a „viermilor pă- mintului" ca un omagiu de recunoștință pentru prietenia ce miau acordat-o". Petre Bellu d numește poetul, minerilor, reliefind esența tematicii volumului său prin aceste cuvinte : „In poeziile dumitale plingi durerile minerilor", iar fostul său profesor, Ștefan Lupu, din Bistrița vorbește, în „Cuvînt înainte", elogios despre mineri, despre poet și versurile sale care dezvăluie „o lume plină de suferințe, brăzdată de prea puține bucurii".Așa după cum mărturisește poetul, versul său ,,e 

turnat gemind in mină, / sub pămînt e plămădit", cîntă „ura și durerea celor 
flăminziți și goi", „e STRI
GAT lung de deznădejde / 
al probilor de sub pămînt" ; chiar dușmănește mina 
(„Tu mi-ai furat,/ în tine/ 
mi-am lăsat/ toată pute
rea mea./ Toată îndrăz
neala mea./ Toată tine
rețea mea") și dezvăluie tragismul („Un răgnet 
scurt de vită lovită,/ cu 
trupul de șarpe strivit / de 
călcii, căzu minerul !/ Cu 
ochii scoși de dinamită"), stigmatizînd stăpînii („dom
nule './ cu tot aurul tău. 
ce-l scormonesc,/ ce-l dez
velesc, / nu mi-ai putea 
plăti/ viața-mi trudită,/ 
viața-mi irosită,/ pe sub 
pămintul acesta sfint,/ pe 
care tu-l calci/ netrebnic./ 
nevrednic".).Poezia „Catren" ne trimite cu gîndul la Octavian Goga prin antiteza dintre

I in atenția creatorilor literari
I O temă mereu actuală a creatorilor llte- 
| rari din Valea Jiului, grupați sau nu în cenacluri 
’ și cercuri, este munca și viața minerilor, activi- I tatea complexă a tuturor oamenilor .muncii din | 

acest mare bazin carbonifer, care va aniversa în | 
| această vară o jumătate de secol de la luptele I revoluționare ale minerilor din Lupeni, în au- I gust 1929. (

Invităm pe toți cei care au preocupări sta- I tornice în domeniul creației literare (poezie, pro- 
• ză, teatru) să ne trimită la redacție lucrări, a-

tent selecționate. în vederea publicării lor.

predominantă care, intr-o 
formă sau alta, sc regăsește 
in toate tablourile expuse, 
a căror tematică variază de 
la gingășia florilor pină la 
pericolul catastrofal al unui 
nou război.

însemnări de la 
o expoziție

Edith Sasz, Mariana Bai- 
doc, Adriana CioCon, Du
mitru Tămărași și Hriuța 
Rad sugerează ideea păcii 
prin explozii florale in care 
macii, garoafele și tranda
firii reprezintă vigoarea, bu
curia și fericirea copi
ilor țntr-o țară lipsită de 
teamă și pericol. O 
notă aparte se desprinde 
din creațiile elevilor Victor 
Gușă, Edith Sasz și Meta

ZI Afrumusețea naturii Transilvaniei și infernul minei : 
„pe vale, pe culmi toți 
teii-s in floare / in iarba 
cosită, în firul de sulflnă/ 
e atîta parfum și raze din 
soare,/ atita durere și u- 
ră in mină", ~ iar în alta, intitulată tot „Catren", il simțim pe Bacovia : „ră-^ 
sare cu raze de argint și 
topaze,/ un soare zglobiu 
din pădurea de brazi,/ dar 
iarăși ca ieri ne tirim sub 
pămînt/ și mîine la fel 
cum tîrî-ne-vom azi".Dar poetul nu se lasă copleșit de nedreptatea a- celei lumi, amintindu-și de Horia, Cloșca și . Crjșan, de vremuri de revoltă : „am 
făcut și eu pe vremuri 
odată/ să tremure dom
nul,/ iulburatu-i-am som
nul/ cu fișii din hainele 
scumpe « lui/ în țarina 
ceaușei a drumului/ șe 
joacă și astăzi copii", ex- primindu-și speranța m triumful dreptății : „e «- 
proape sărbătoarea cea 
mai mare de sub soare./ 
fiecare îmbrăcați de ți
neți cămașa nouă, / căci 
‘va. răsări pe albastrul cer / 
un soare, numai vouă". - Pentru plasticitatea portretului tăiat în linii de un realism curat si zguduitor, precum și pentru incandescența revoluționară a versurilor finale, reproducem poezia ..Minerul" _ „...L-am 
văzut stînd obosit,/ în- 
frint,/ bătut,/ istovit./ 
I-am văzut bordeiul muce
găit,/ pita de tină/ eu bă
lării/ ograda plină./ I-am 
văzut copiii cerșind/ gal
beni,/ în frig,/ tremu- 
rînd/. Printre anii ce vor 
trece îl văd încruntat, / cu 
ochii de fiară,/ cu cioca
nul greu amenințător ridi
cat"/. /

Prof. Mircea MUNTEANU

nia Atanasiu, care, cu mul
tă fidelitate, reușesc să 
transpună pe țhîrtie o reali
tate vie, peisagistică. Ima
ginile pastorale, case cu 
fumurile îndreptate spre cer, 
un răsărit de Soare oprit 
parcă pe creștetul țărăncii 
venită după apă la fîntină, 
livezile încărcate cu roade 

r dau în pîrg. incintă o-
\ chiul. Alături de acestea, 

parcă pentru a asigura un 
anumit echilibru, găsim pe
isajele industriale. Dan Va
sile, Maria Frătean, Dorel 
Maxim și Rodica Rotaru 
surprind in lucrările lor sec
vențe din construcția socia
listă a țării, din realitatea 
pe care elevii a cunosc di
rect prin -frecventele exeur- 
sii. tematice/'

Val. COANDRAș
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Convorbiri româno-australiene
CANBERRA îl (Ager- pres). — Tovarășul Cornel Burtică, viceprixn-ministru 

al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care întreprinde 6 vizită în Australia, a fost primit vineri de guvernatorul general al Australiei, Wen. Sir Zelman Co-
.i ■ ★în aceeași zi, oaspetele 
3 avut convorbiri cu Douglas Anthony, viceprim- ministru, ministrul comerțului și al resurselor natu- 
râle, cu care a făcut un schimb de vederi asupra

relațiilor bilaterale șî a unor probleme de interes comun. Cu această ocazie, 
a fost semnat un comunicat guvernamental privind dezvoltarea comerțului bilateral și a cooperării e- conomice româno-australiene.în cadrul convorbirilor au fost subliniate posibilitățile largi de creștere și diversificare a schimburilor comerciale și a cooperării economice bilaterale, dorința părților de a așeza relațiile economice dintre România și Australia pe baza Unor înțelegeri de lungă durată, în domenii, de interes comun.

........... ........... '■ ................... . ............. ..... ..........Iranul a hotărît să adere

In perioada 15—18 iunie va avea loc

întrevederea intre lid Brejnev 
și Jimmy Carter

MOSCOVA 11 (Âgerpres). — Agenția TASS anunță că, după cum s-a făcut cunoscut oficial la Moscova, potrivit înțelegerii realizate, întrevederea între Leoinid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și președintele S.U.A., Jimmy Carter,, va avea Ioc, cu probabilitate, Ia Viena, în perioada 15—18 iunie.

Leonid Brejnev și Jimmy Carter vor aproba și semna. tratatul privind limitarea armamentelor strategice ofensive, elaborarea căruia se apropie de sfîrșit, și vor discuta alte probleme de interes comun pentru U.R.S.S. și S.U.A., menționează agenția citată.
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FILMEPETROȘANI — 7 iembrie : Cascadorii ; publica : Din noupreună ; Unirea : Șeriful din Tennessee.LONEA: Castelul nisip.ANINOASA : lr.tr,. glinzi paralele?VULCAN - Mă voi toarce la Erimo.LUPENI — Cultural i Șeriful din Tennessee ; Muncitoresc : Avocata.URICANI : Hop !... și a-

No-Re- îm-

Conferința UNCTÂD
MANILA II (Âgerpres). în cadrul dezbaterilor generale de vineri din cadrul celei de-a V-a Conferințe. a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, la care au luat cuvântul reprezentanții Gha- hei, Nigeriei, Portugaliei, Trinidad-Tobago, Irakului, Tailand.ei, S.U.A., Greciei, Mexicului, Coastei de Fildeș. Iranului, Iordaniei și Chile, precum și ai u- nor organizații guvernamentale și neguvernamentale, au evidențiat preocuparea întregii comunități internaționale față de slabele progrese pe calea edificării unei noi ordini economice mondiale, a soluționării gravelor probleme ale omenirii, cum sînt criza economică prelungită, criza energetică și monetară, subdezvoltarea 

și sărăcia.

la mișcarea țărilor nealiniate
TEHERAN 11 (Ager- pres). — Guvernul provizoriu iranian a hotărît să adere la mișcarea țărilor nealiniate, a declarat ministrul afacerilor externe al Iranului, Ibrahim Yazdi, într-uSn interviu a- cordat ziarului „Kayh.an“ și preluat de agenția Taniug. El a adăugat că

Ministerul de Externe a informat în legătură cu a- ceastă, problemă toate țările prietene interesate. Ministrul iranian a menționat că este foarte probabil ca Iranul să participe la viitoarea conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate.

Negocieri între 
Japonia și țările 
Pieței comune

TOKIO 11 (Âgerpres). — O nouă rundă a negocierilor dintre Japonia și țările Pieței.. comune s-a deschis vineri în capitala niponă, în încercarea de a diminua fricțiunile cu caracter economic și comercial care grevează raporturile lor în ultimii ani.Deficitul Pieței comune în comerțul cu partenerul din Extremul Orient a căpătat un caracter cronic,
SECRETARUL GENE

RAL AL O.N.U., Kurt Waldheim, și-a încheiat vizita de patru zile întreprinsă în Indonezia, plecând spre Singapore.în timpul vizitei, el a conferit cu președintele țării—gazdă, generalul harto.
REUNITE ÎNTR-O 

SIUNE COMUNA, două camere ale meniului tailandez au votat vineri în favoarea nu
Su-
SE- cele Parla-

mirii generalului Krian- ksak Chomanan pentru un nou mandat de prim-mi- nistru..Speakerul Senatului, Harin Hongsakul, a anunțat că va prezenta rezultatul votului regelui Bhumibol Adulyadej care urmează să

desemneze pe viitorul priin-ministru.
11 TINERI SUD-AFRI- 

CANI AU FOST CON
DAMNAȚI vineri Ia detențiune pe perioade de la opt la cinci ani, fiind acuzați că au inițiat sau participat la acțiuni, organizate în semn de protest împotriva politicii de apartheid și discriminare rasială promovată dc regimul minoritar din Africa de Sud.

I SPORT * SPORT •SPORT* SPORT • SPORT • SPORT
COPENHAGA

• Terenul Jiul II Petroșani găzduiește, sîmbătă, o- ra 13,30 și duminică, în- cepînd eu ora 9, meciurile de fotbal desfășurate sub genericul „Daciadei" dintre reprezentativele întreprinderilor și instituțiilor (sportivi nelegitimați). Deoarece echipa noastră națională, respectiv lotul o- limpic, joacă duminică la Nicosia, fotbalul e din nou în „repaus" la nivelul diviziei A. In schimb în a- cea zi, ora îl. iubitorii fotbalului din Valea Jiului au prilejul să vadă, la alegere, meciurile dintre divizionarele C Minerul Lu- peni — Chimistul Rm. Vîl- cea, Minerul Vulcan — U- nirea Drăgășani sau c-ele

Avancronică cae-.
din campionatul județean între Preparatorul Petrila — I.G.C.Ii. Hunedoara, ori derbiul mineresc al echipelor din Uricani și Aninoasa. Ca de obicei, în chiderea meciurilor campionatul județean întîlnesc echipele de niori. Tot duminică, de la ora 9, au loc și tîlniirile din campionatul municipal al copiilor 13—14 ani. Pe terenul C.F.R. Petroșani se întrec formațiile seriei est, iar pe cel al Energiei Pafoșeni cele din seria vest..

® Divizionara B de 
handbal, - Utilajul-Știința,

des- di-n se jU- dar în-

are, duminică, ora 11, parteneră de întrecere chipa din Tg. Mureș. Meciul se dispută pe terenul Clubului sportiv școlar din Petroșani.• Sîmbătă și duminică, de la orele 9, poligonul a- 
sociației sportive Minerul 
din Aninoasa, găzduiește întrecerile de tir cu ale concursului de Participă ■ arcașii din noasa și Tg. Mureș.• In zilele de 12 mai, ora 9, în sala de
din Petrila au loc întrecerile etapei a IH-a a campionatului divizionar A la lupte libere avînd printre protagoniști și sportivi din' localitate. (C.D.)

arcul zonă.Ani-și 13
sport

de succese. Dintre mai de seamă se numără titlul de vicecampion național și balcanic la lupte libere, categoria 40 de kilograme, cîștigat in anul trecut. Recent, la campionatele naționale de la Brașov, sportivul Aron Cindea a înscris în activitatea sa un nou succes: titlul de campion școlar al României, Succes remarcabil obținut în urma numeroaselor antre-
*

*

4

arul luptătorCindea zîmbește molipsi- namente, desfășurate din tor. Are toate motivele 1976 și pînă în prezent, să fie satisfăcut. Deși are sub conducerea antreno- numai 14 ani, fiind elev rului Vasile Făgaș de la la Școala generală nr. 6 Școala sportivă din Pedin Petrila, în palmaresul tro.șani.său sînt înscrise o serie — La Brașov, unde a

cele cîștigat medalia de aur, ne spune antrenorul său, Aron Cîndea a fost cel mai tînăr și bine pregătit sportiv diin cadrul competiției. Succesul obținut se datorește voinței, sîrguinței și devotamentului care îl caracterizează pe acest tînăr.In prezent Aron Cîndea îșî continuă asiduu antrenamentele în canto- nomentul lotului național pentru campionatele balcanice de lupte libere ce vor avea loc în Bulgaria. Ii dorim, din toată inima mult, succes !
Valeriu COANDRAȘ

Nadia Comaneci a 
cucerit titlul de 

campioană europeană 
absolutăCampionatele europene feminine de gimnastică au început vineri seara în „Palatul sporturilor" din Copenhaga cu întrecerea la individual compus pentru titlul de campioană absolută, titlu cucerit de gimnasta româncă Nadia Comăneci, care-și înscrie pentru a treia oară consecutiv numele îa palmaresul competiției, după ce mai câștigase medalia de aur în 1975, la Skien (Norvegia), și în 1977 Ia Praga. Nadia Comăneci a evoluat cU binecunoscuta-i măiestrie obținînd de trei ori nota 9.90 la sărituri, paralele și bîrnă. Foarte bine a evoluat și tînăra gimnastă Emilia Eberle, care a obținut 9,80 la sărituri și la bîrnă.Naclia Comăneci a cucerit titlul de campioană europeană absolută, cu un total de 39.45 puncte, medalia de argint revenind Emiliei Eberle, cu 38.85. Pe locul trei s-a clasat Natalia Sapoșnikova (U.R.S.S.) — 38,75.

I 13,15 Concert de prînz..14,15 Corespondenții ju-I dețeni transmit. 14,35i< Cîntece populare bihore-' ne. 15,00 Școala contem-• porană. 15,20 Documentare primite de Ia alte televiziuni. 16,05 Forum Cetățenesc. 16,25 Publicitate. 16,30 Un fapt văzut de aproape. 16,50 Muzică distractivă. 17,20 A- genda culturală. Clubul tineretului.Publicitate. 18,35mina politică internă internațională. 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,30 Teleenciclopedia. 20,00 Film serial : în spatele ușilor închise — e- pisodul 10. 20;45 întâlnirea de sîmbătă seara. 21,10 Campionatele europene

deo-
ÎI1-

pare maimuța.
TV.12,30 Telex. 12,35 de limbă spaniolă. Curs de limbă franceză.Curs12,55

17,5018,30Săptă- și
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Ifeminine de gimnastica,^ 21,45 Telejurnal.
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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.
l După școlarizare, absolvenții vor încheia 

contract cu întreprinderea pe termen de 5 ani.
Relații suplimentare se obțin la Oficiul pen

tru probleme de muncă și ocrotiri sociale Petro
șani, strada Republicii 90, telefon 42352.

com-

încadrează prin transfer în interes de ser
viciu sau prin concurs:

— inginer minier cu 5 ani vechime

— economist cu 6 ani vechime

Se asigură cazare in apartamentele 
binatului.

Condițiile de vechime și retribuire 
form prevederilor Legii nr. 12/1971 și 
57/1974.

Informații suplimentare la serviciul 
— telefon interurban 11—12, interior 
sau 123 Hoghiz.

Mica publicitateVÎND Skoda 1000 MB, Lupani, strada Negoiu nr. 7. (342)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lihu Vasilei eliberată de I.M. Aninoasa. Se declară nulă. (336)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mălină Iustin, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară nulă. (337) ■ 1 ?-PIERDUT foaie matricolă clasele VIII-XI pe nu-

mele Pîrtac Verona, eliberată de Școala generală nr. 5 și 4 Petroșani, Se declară nulă. (338)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Szabo Viorica, eliberată de I.F.A, „Vîscoza“ Itupeni. Se declară nulă. (344)PIERDUT? legitimație de serviciu pe numele Badea Ilie, eliberată, de I-M, Ee- trila. Se declară nulă, (345)

DECESE

con- 
Legii

P.I.R.
120

CU ția și la 12 5 ani din mijlocul nostru mult iubitul soț și țață
VASINCA IOANPentrii sufletul Sau nobil, veșnică amintire. Comemorarea duminică, 13 mai. (341) .

aceeași durere so- fiică amintesc că mai se împlinesc de cînd a plecat

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : l’etroșani, str. Republicii, nr. 90, teleioane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL ; Tipografia Petroșani, str, Republicii, nr. 6T.
V


