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Petroșani. Se construiește mereu. Toto: I. LEONARD

Colectivul de oameni ai muncii de la
I.U.M. Petroșani, evidențiat pe ramură

Ieri, a avut loc Ia I.U.M. 
petroșani adunarea consa
crată înmînării diplomei de 

..întreprindere evidențiată pe 
ramura industriei de utilaj 
petrolier și minier, pentru 
rezultate deosebite obținute 
în întrecerea socialistă pe 
pnul 1979.

La festivitate au luat par
te cadre de conducere, mun
citori, maiștrii, tehnicieni și 
ingineri de la I.U.M. Petro
șani, activiști de partid și 
de sindicat cu munci de răs
pundere. Reliefînd preocu
pările acestui harnic colec
tiv de oameni ai muncii pe 
linia transpunerii neabătu
te în viață a programului de 
modernizare stabilit de con
ducerea de partid și de stat 
cu prilejul vizitelor de lu
cru în. întreprindere, în sco
pul m - anizării minelor din 
Valea inginerul Io-

sif Kelemen, directoruL în- general, iar la sfîrșitul a- 
treprinderii a prezentat prin- cestei luni vor intra în func- 
cipalele realizări obținute 
pe anul ’ 1979. Astfel, va
loarea producției marfă a 
fost realizată în proporție cestei întreprinderi 
de 104,95 la sută, producția 
globală 107,21 la sută, pro
ducția netă 104,89 la sută, 
iar productivitatea muncii 
raportată la producția "glo
bală în proporție de 102,26 
la sută. Aceasta s-a reali
zat în condițiile înnoirii pro
ducției de mașini și utilaje 
miniere în procent de a- 
proape 90 la sută, a redu
cerii cheltuielilor materiale 
la 1 000 lei producție mar
fă- cu 35,2 lei, obținîndu-se 
beneficii peste prevederi în 
valoare de 3 544 000 iei. 
Pași importanți s-au făcut 
pe linia punerii în funcțiu
ne a noi capacități de pro
ducție, o hală de montaj-

țiune alte două noi hale de 
construcții montaj, la sfîr- 
șitul anului muncitorii a- 

avînd 
posibilitatea să lucreze în 
moderna hală de hidrauli
că, ce va fi dotată cu uti
laje de mare complexitate. 
Investițiile alocate în eta
pa a doua de dezvoltare și 
modernizare a întreprinde
rii, pînă în 1982, se ridică 
la peste 640 milioane lei, de 
6 eri mai mult decît în pri
ma etapă. Se poate aprecia 
faptul că harnicul colectiv 
de oameni ai muncii de la 
această întreprindere se a- 
firmă cu perseverență pe li
nia indicată de secretarul

rea lilei de I Mai
Fapte de vrednicie în întrecerea 

minerilor
• HOTĂRÎ ȚI SĂ ADAUGE NOI SUCCESE bilan

țului de înfăptuiri din trimestrul I — peste 1000 tone 
de cărbune extrase peste plan, brigăzile sectorului 
II al I.M. Aninoasa înscriu zi de zi înseninate fapte 
de vrednicie în cronica întrecerii. Lucrînd cu un spor 
de productivitate de 1,5 tone pe post, brigada de 
frontaliști condusă de Nicolae Bokor a extras peste 
plan de la începutul lunii 300 tone cărbune. însemna
te succese obțin și brigăzile de pregătiri conduse de 
Ioan Hoțea, Eftimie Geltiță, Petru Codrea și Mihai 
Tecșa care au totalizat de Ia începutul lunii peste 60 
ml lucrări miniere executate peste prevederi.
• CONSECVENTA IN 

DEPĂȘIRI DE PLAN, tî- 
riăra brigadă de frontaliști 
(înființată în luna decem
brie 1979) a lui Gheorghe 
Buhuțan, din sectorul VII 
al minei Vulcan, a tota
lizat de la începutul anu
lui, Ia zi, o producție su
plimentară de peste 1 500

A

• O PRODUCȚIE SU
PLIMENTARĂ DE 350 TO
NE DE CĂRBUNE a rea
lizat de la începutul a- 
cestei luni colectivul sec
torului III al minei Petri- 
la. La baza depășirii preli
minarului se află sporurile 
de productivitate a mun
cii, de peste 200 kg/post.

Contribuții de seamă la 
succesele colectivului a- 
duc brigăzile de mineri din 
abatajele frontale condu- 

din celd patru schimburi se de loan Falup și Aurel 
Grigore care, pe baza de
pășirii productivității mun
cii cu cîte 1500, respec
tiv, 500 kg/post, au acu
mulat de Ia începutul lu
nii o producție suplimen
tară de cîte 315 și 114 tone 
Cărțiune.’

tone de cărbune. Minerii

ale brigăzii, conduse de 
Constantin Sufragiu, Ni- 
colae Batcu, Dumitru Vlad 
și Constantin Gânceanu lu
crează în mod curent cu 

spor de productivitate 
cîte o tonă de cărbune 
post. '

(Continuare în pag, a 2-a)
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Mineritul*-domeniu cu largi 
posibilitâți de aplicare a principiilor 

ergonomiei _

ÎN ZIARUL DE AZI

Interviu cu jng. CORNELII) BOJENESCU, expert instructor 
în cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu"

— Discutînd despre er
gonomie, disciplina de 
care vă ocupați în ca
drul catedrei „Organiza
rea producției și a mun
cii" a Academiei „Ște
fan Gheorghiu", vă ru
găm să precizați rolul 
acestei discipline.

— Aș 
încă de 
că rolul 
.caracter 
sporește continuu în 
dițiile revoluției științifi- 
CO-tehnice actuale, al creș- 
țerii complexității produc
ției moderne. Deoarece fac- 
țorul uman rămîne o sursă ■■■—- ■ a

Și

dori să subliniez 
la început faptul 
acestei științe cu 

multidisciplinar 
con-

importantă de creștere 
productivității muncii 
în condițiile mecanizării 
pomplexe și automatizării 
producției, ergonomia, de
finită ca fiind studiul ști
ințific al relației dintre om 
șl mediul său de muncă, 
răspunde din ce in ce mai 
jnult la soluționarea pro
blemelor complexe pe care 
Iq ridică organizarea pro
ducției industriale moderne 
și pare au o semnificație 
și o importanță în egală 
jnăsură economică și so
cială.

— Care sint principa
lele domenii ce defi
nesc sfera de cuprinde
re a ergonomiei ?

— Este destul de dificil 
de delimitat conceptual do
meniul de aplicare al er
gonomiei, deoarece aceas
ta se referă la munca ome
nească în totalitatea ei. 
In ultimul secol, procesul 
de simplificare, de eficien- 
tizare a muncii a devenit 
metodic, constituindu-se în- 
tr-o disciplină științifică 
nouă, de sine stătătoare —- 
ergonomia. Fără a le deta
lia, putem aminti domeni
ile specifice de investigare : 
solicitările și energetica or
ganismului uman, formele și 
manifestările de oboseală, 
prevenirea și limitarea lor, 
studiul sistemului om — mij
loace de muncă — mediu, 
adaptarea omului la muncă. 
Putem discuta azi de ergo
nomia produsului, căruia 
trebuie să i se asigure ca
racteristici funcționale su
perioare sau de ergonomia 
producției, care realizează 
soluționarea practică a 
problemelor de adaptare 
reciprocă om — muncă în 
cadrul proceselor tehnolo
gice. A.

— Care apreciați că 
sint posibilitățile de a- 
plicare a principiilor și 
metodelor ergonomiei în 
condițiile specifice ale 
activității miniere ?

— Fără îndoială că ac
tivitatea minieră constituie 
un domeniu cu numeroase 
particularități tehnologice. 
Prin amabilitatea dovedită 
de conducerea minei Lo
nea și cadrele didactice de 
la Institutul de mine, am 
avut prilejul de a vizita o 
serie de locuri de muncă 
din subteran, de a purta 
discuții extrem de intere
sante cu muncitori, maiș
tri, ingineri de la sectoare- ’ 
le de producție, cu cadrele 
din compartimentele de or
ganizare din Valea Jiului.

Impresia care mi-am for
mat-o cu acest prilej este 
aceea că, într-adevăr, în 
minerit organizarea fluxu
rilor tehnologice este con
diționată de numeroși fac
tori, între care geometria 
variabilă a zăcămîntului, 
spațiile limitate, iluminatul 
artificial etc. In același

B. MiHAI

(Continuare în pag. a 2-a)

• INDIVID - 
COLECTIVITATE
- Cea mai fier
binte oră 
xistentei
- Un 
făurit cu 
verentă

• rubr’icile
NOASTRE:
— Vă informăm
- Sport

a e-

destin 
perse-

Cele mai mari consu
matoare de carburanți și 
lubrifianți din Valea
Jiului sint unitățile de 
transport printre care se 
numără pe prim 
A.U.T.L. '' 
cu toată certitudinea 
aproape întregul colectiv 
al autobazei se frămîntă 
pentru a găsi căi și solu
ții care să ducă la redu
cerea continuă a con
sumului de carburanți și 
lubrifianți. Ce s-a între
prins în acest sens ? S-au 
făcut calcule cu privire 
la consumul de carburanți 
pe® fiecare cursă în parte, 
urmărindu-se încadrarea 
cu rigurozitate în nor
mativele în vigoare și 
chiar sub acest normativ. 
Punerea la punct a siste
melor de pornire auto-'

plan
Se poate spune 

că

mată, oprirea 
a motoarelor 
de linie, verificarea per
manentă în atelierul de 
reparații a consumului de 
carburanți, a inject oarelor 
și pompelor de injecție.

De la tovarășul Vaier 
Rădoi, directorul A.U.T.L., 
am aflat că în vederea 
gospodăririi raționale a 
carburanților s-au redus dis
tanța și numărul de sta
ții pe traseul Aeroport— 
Piața Victoriei Petroșani 
— Lonea, autobuzele cir
cuited pe străzile Unirii, 
Aviatorilor și D.N. 66. In 
același scop un colectiv 
studiază, posibilitățile de

(Continuare în pag. a 2-a)
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Colinele, lipsite de cin- 
tecul păsărilor, și-au ridi
cat uimite pleoapa, invo- 
clnd renașterea sevelor dă
tătoare de verde. Vedem 
sau nu vedem, simțim sau 
nu simțim, a venit și-n Va
lea noastră primăvara. Pri
viți arborii, priviți zborul 
păsărilor, ascultați-le fîlil- 
itul aripilor și ciripitul ve
sel, uitați-vă în ochii oa- , 
menilor, uitați-vă îndelung 
și să le fiți prieteni. Bătrl- 
nul Soare e darnic cu ra-

zele sale, undeva, în sate, 
ogorul mustește primind se
mințele viitoarelor roade 
bogate, in orașe coșurile 
fabricilor și gurile minelor 
se împodobesc cu florile 
anotimpului. Perpetua înăl
țare a idealurilor la rang 
de fapte se confundă cu 
condiția noastră de a fi, cu 
condiția noastră de pro
prietari și producători a 
tot ce facem, a tot ce avem. 
E primăvară prieteni, iar 
noi construim muncind, 
pe înaltul schelei și-n a-

dine de mina, mțjncun con
struind, trăim iubind și iu
bim trăind. E primăvară 
prieteni, priviți albastrul 
cerului și ochii mirați ai 
copiilor, priviți mieii zbur- 
dînd pe tăpșane. Și, ire- 
donînd în gînd, sau cu vo
ce tare inimitabila odă a 
bucuriei, să ne aducem a- 
minte de versurile poetu
lui : „Veniți, privighetoa
rea cintă si liliacul a-nilo- 
ril!“...

Mircea BUJORESCU
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Preocupări pentru continua 
perfecționare a măiestriei didactice

Pornind de la obiective
le înscrise în’ Programul 
partidului și Unind seama 
de înaltele indicații și în
demnuri ale Secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a da patriei oameni cu 
o conștiință înaintată, bine 
pregătiți politico-ideologic 
șl profesional, organizația 
de partid, cadrele didactice 
de la Școala generală nr. 
4 Vulcan au pus permanent 
în centrul activității lor 
necesitatea cuprinderii în
tregului colectiv la o mun
că de cercetare, de perfec
ționare continuă a măies
triei didactice. Ințelegînd 
că numai prîntr-un perma
nent efort de cercetare, de 
perfecționare a metodolo
giei didactice se pot obține 
rezultate superioare in 
munca la clasă, tot mai 
multe cadre didactice, pro
fesori și învățători au ob
ținut (ori sînt cuprinse a- 
cum) diferite grade didac- 
lice în învățămînt. Astfel 
din totalul de 46 de cadre 
didactice, 16 au deja gra
dele I și II, iar acum sînt 
înscriși încă 7 învățători și 
profesori.

In școala noastră exista 
preocupări constante și 
pentru studierea diferitelor 
metode și căi care să ducă 
la îmbunătățirea procesului 
de instrucție și educație a 
tineretului școlar, a meto
dologiei didactice. Teme 
cum sînt „Modalități și 
posibilități de optimizare a 
metodelor de învățămînt în 
predarea gramaticii în sco
pul dezvoltării capacităților 
intelectuale ale elevilor" 
(înv. Elena Văduva care a 
obținut recent gradul di
dactic I), „Căi și modali
tăți de integrare a docu
mentelor de partid în lec
ție" (Rodica Irimuș), „Efi
cienta muncii în grup la 
elevii de gimnaziu" (prof. 
Aurora Csavlovics), „îmbo
gățirea vocabularului ele
vilor prin lecțiile de citire 
și compunere" (înv. Maria 
Dalea) etc. sînt doar cîteva 
din bogatul plan de cerce
tare stabilit pentru perioa
da în care ne aflăm. Desi
gur, toate aceste eforturi 
ar rămîne zadarnice dacă 
ele nu s-ar reflecta în mun
ca concretă de la clasă prin 
micșorarea simțitoare a fe
nomenului de mediocritate,

prin scăderea numărului de 
elevi, corigenți sau repe
tent, Un număr tot mai 
mare do absolvenți ai cla
sei a VlII-a sînt admiși cu 
punctaje maxime la licee cu 
tradiție din municipiul și 
județul nostru și este con
cludent că în trimestrul al 
11-lea procentajul do pro- 
movabilitate în școală este 
de peste 98 la sută.

Directivele Congresului 
al XII-Iea al .partidului, 
cuvântarea . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la pri
mul Congres al Educa
ției și Invățămîntului ofe
ră cadrelor didactice un 
cîmp larg de acțiune crea
toare, o - Orientare clară 
pentru a participa mai in
tens la activitatea de cer
cetare științifică. întregul 
nostru colectiv didactic în
țelege aceste sarcini și este 
hotărît să Ie îndeplinească 
prin noi fapte semnificati
ve

Prof. Dumitru FELO1U, 
secretarul organizației de 

partid, Școala generală 
nr. 4 Vulcan

O frumoasă 
inițiativă

A devenit o obișnuin
ță pentru tinerii prepa
ratori din Lupeni, ca în 
fiecare sîmbătă seara 
să schimbe hainele do 
lucru cu cele de sărbă
toare și să revină in in
cinta întreprinderii, în- 
tr-o sală frumos ameira- 
jată, pentru a petrece 
(îteva ore instructive, 
în cadrul sorilor cultu
ral-educative și distrac
tive pentru tineret.

Nu lipsesc din pro
gramul acestor intere
sante acțiuni dezbateri 
pe teme etice și profe
sionale, concursuri „Ci
ne știe, răspunde", pe di
ferite teme, momente 
poetice, dans și nelipsi-, 
tele noutăți disco. Mă- 
rinela Marcu, Tudor 
Marin, Maria Pintecan, 
Ioan Lumperdean, Maria 
Tarașof, Ioan Vîrlan, 
sub îndrumarea neobosi
tului animator loan- 
Părău, sînt tinerii care 
sîmbătă de sîmbătă se 
străduiesc să asigure co- 
legi'or lor de muncă 
programe cît mai varia
te și cit mai instructive.

(Al. COR.)

în cadrul secției de mecanică fină Vulcan, » 
cooperativei „Straja" Lu peni, lucrează meseriași 
cu o înaltă pregătire pro fesională. Fotografia îi 
reprezintă pe tînăra bobi natoare Nela Gîngu și șe
ful secției Dumitru Luț, într-un instantaneu de lu
cru. Foto : N. ȘTEFAN

l.tl.M. Petroșani, evidențiat 
pe ramură
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domeniu cu largi posibilități 
a principiilor ergonomiei

de aplicare

timp, însă, solicitările fizi
ce sau nervoase sînt nu
meroase, complexe și de 
un nivel ridicat, fapt ce 
impune studierea fiecărei 
componente a procesului 
de producție pentru iden
tificarea posibilităților de 
reducere a efortului, de 
recuperare și menținere a 
capacității de muncă. Iar, 
în această privință, sînt 
destule posibilități de a- 
plicare a principiilor er
gonomiei. Intr-unui din a-- 
batajele frontale ale minei 
Lonea, șeful de brigadă 
Petru Corobea și mecanicul 
hidraulician Gheorghe Vi- 
lan făceau numeroase pro
puneri de îmbunătățire 
constructivă a complexelor

mecanizate, propuneri ca
re cred că e bine să fie 
luate in considerare de
proiectanții și constructo
rii de utilaj pentru a a- 
dapta cît mai bine aceste 
moderne instalații la con
dițiile specifice de zăcă- 
mînt, la disponibilitățile or
ganismului uman. Secreta
rul comitetului de partid 
al I.M. Lonea, tovarășul 
Andrei Colda, și directorul 
întreprinderii, ing. Gheor
ghe Feier, exprimau o i- 
dee interesantă atunci cînd 
afirmau că analiza din 
punct de vedere ergonomie 
a activității zilnice a unui 
lucrător din industria mi
nieră trebuie să includă în
tregul interval de timp din 
momentul plecării pînă la 

-revenirea acasă. Intr-ade
văr, dacă în abataj întîm-

pinăm o serie de condițio
nări obiective, de ce să nu 
reducem solicitările pe du
rata în care minerii au de 
parcurs o serie de trasee în 
incintă și subteran sau 
staționează în picioare in 
diferite puncte de aștepta
re ?

Consider că aplicarea în 
minerit a principiilor și ne
regulilor ergonomiei trebuie 
să fie rodul acțiunii conju
gate atît a specialiștilor 
din institutele de cercetări 
din bazin, cît și a tuturor 
cadrelor din producție ca
re cunosc în detaliu fieca
re componentă a fluxurilor 
de producție și sînt în mă
sură să propună și să apli
ce soluții concrete, eficien
te de îmbunătățire. Ergono
mia, disciplină științifică 
larg aplicată îndeosebi în

construcția de mașini și 
conturată inegal în cele
lalte domenii industriale, 
poate găsi în acest fel în 
minerit un larg cîmp de 
aplicare, contribuind la e- 
ficientizarea muncii, la 
asigurarea unui confort 
sporit și a deplinei secu
rități a acesteia. In acest 
fel se va putea înfăptui în 
bune condițiuni cerința for
mulată de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor de lucru în 
Valea Jiului, de a dezvolta 
extracția de cărbune cocsi- 
ficabil a acestui important 
bazin carbonifer al țării, 
nu prin sporirea efortului 
fizic, ci prin mecanizarea 
complexă a lucrărilor, prin 
organizarea superioară . a 
producției și a muncii.

general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru a construi utilajele 
necesare întreprinderilor mi
niere/ din’ Valea Jiului.

După momentul festiv 
decernării diplomei de 
treprindere evidențiată 
ramură, cadre din uzină 
foșt distinse cu diploma 
insigna de fruntaș în între
cerea socialistă, urmînd ca 
la nivelul echipelor și for
mațiilor de lucru aceste di
stincții să fie înmînate în zi
lele următoare. De aseme
nea, s-au adresat calde fe
licitări oamenilor muncii din 
se< țiile prelucrări la re< e, 
prelucrări la cald și mcca- 
nd-energetic car? s-au si
tuat pe primele trei locuri 
în întrecerea socialistă pe 
anul 1979.

Făcîndu-se ecou! sutelor 
de oameni ai muncii,.care 
lucrează la l.U.M. Petroșani, 
Viorel Anghel (maistru prin
cipal la secția prelucrări la 
rece), Gheorghe Maghiaru 
(șef secție prelucrări la 
cald), Martin Ambrus (șef

al 
în- 
pe 
au
și

de brigadă Ia secția prelu
crări la rece) și Aurel Lă- 
ban (șef. de brigadă la sec
ția mașini de abataj și pro
totipuri), au exprimat în cu
vântul lor, cu responsabili
tate comunistă, angajamen
te ferme pentru a face to
tul ca indicațiile conduce
rii de partid și de stat să 
fie traduse în viață cu per
severență. Și cu acest pri
lej au fost evidențiate sar
cinile ce stau în fața colec
tivului pe linia realizării 
noilor utilaje, asimilate ca 
prototipuri, pentru a satis
face cerințele. beneficiarilor 
— minerii din Valea Jiului.

Aprecierea de care se bu
cură acest colectiv de oa
meni ai muncii constituie 
un viu imbold pentru a se 
mobiliza cu mai multă dă
ruire și abnegație revoluți
onară, pentru a da glas is
toricelor holărîri ale Con
gresului al XII-lea al parti
dului, contribuind cu, în
treaga capacitate și hotărî- 
re Ia dezvoltarea și înflo
rirea patriei noastre, Româ
nia socialistă.! // . ..
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optimizare a transportului 
pe toate traseele.

Există cazuri — ne spu- 
tovarășul Ilie Liciu, 
serviciului tehnic — 

după ora 22, autobu- 
de Uricani — Petro- 
circulă doar cu 2—-3 

făcînd risipă de 
Intenționăm 

această pro-

nea 
șeful 
cînd 
zele 
șani
călători, 
carburanți, 
să rezolvăm 
blemă printr-o discuție cu

Medicul pediatru Ru- 
xandra Clepce împre
ună cu surorile medi
cale Valentina 
și Angela Tiță aplicind 
un tratament 
in cadrul secției de pe
diatrie de Ia spitalul 
municipal Petroșani.
Foto : Șl. NEMECSEK

Cîrlea

intensiv

Uricani. 
trans- 

pe tra- 
Merișor, 

acest traseu cir- 
mai multe trenuri 

de călători ca și autobu
ze interurbane ale 
De altfel 
studiază 
mizării 
veni 
crete, 
seele autobuzelor 
municipiu".

'„Economisirea carburan
ților și lubrifianților de
pinde și de priceperea și 
străduința șoferilor, a- 
firma tovarășul Manoilă 
Bărăianu, conducătorul u- 
nei autobasculante ce lu
crează pe șantierele de 
construcții ale T.C.H. 
Esențialiul este șă încarci 
mașina la întreaga capa
citate, să nu lași motorul 
să funcționeze în gol,

conducerea I.M. 
Ineficient este și 
portul de călători 
seul Petroșani — 
iar pe 
culă

I.T.A. 
care 

opti-
colectivul 

problema
transportului va 
propuneri 

privind toate
con
tra- 
din

O-

prindu-1 în timpul încăr
cării, staționării, la barie
re sau in alte împrejurări, 
precum și circulînd 
regimul de viteză legală, 
regim cu care se ■ 
sumă minimum de 
buranți".

După cum am mai
ratat la A.U.T.L. Iseroni 
există strădanii și preo
cupări pentru reducerea 
continuă a consumului 
carburanților și lubrifian- 
ților. S-au obținut unele 
rezultate pozitive în acest 
sens. Sursele de a redu
ce in permanență și cit 
mai substanțial consumul 
de carburanți sînt însă 
mult mai numeroase. Se 
cer deci în permanență 
căutări și preocupări pen
tru găsirea de noi căi ce 
duc spre economisirea ă- 
cestor produse atît de ne
cesare întregii economii 
naționale.

m

con- 
caf-

a-

Agendă 
studențească ’

• La Institutul de mi-, 
no se desfășoară un son
daj de opinie prin care 
se urmăresc a fi depistate 
noi căi și mijloace de a 
atrage cît mai mulți stu- 
denți la acțiunile clubu
lui cultural studențesc. 
Inițiativa, care aparține 
instructorului cultural, a 
captat interesul studenți
lor, urmînd ca în perioa
da imediat următoare 
propunerile din sondaje 
să se materializeze în 
noi acțiuni cuprinse în 
agenda clubului.

• In urmă cu cîteva 
zile, studenții speologi, 
membri ai cercului „Emil 

Ci. Racoviță" au făcut o 
nouă descoperire în mun
ții Poiana Ruscăi. Este 
vorba de peștera denumi
tă „Lelese" — situată în 
preajma satului cu ace
lași nume — interesantă 
prin faptul că are deschi
derea pe creasta din înăl
țimile masivului. Activi
tatea de cercetare a gale
riilor peșterii continuă,

k
i

Expunere. Marți, în ca
drul „clubului vacanței" 
de la Casa pionierilor din 

■ Vulcan a fost prezentată 
in fața pionierilor din lo
calitate expunerea „Drep
tul la viață, drept funda
mental al omului, în- 
seamnă dreptul la pace,

la o lume fără arme 
războaie". Expunerea 
fost urmată de o audiție 
muzicală cuprinzînd cîn- 
tece revoluționare și pa
triotice. (Șubred, pionieri
lor Vulcan)

„Plafar" — unitate spe
cializată in desfacerea 
ceaiurilor medicinale îm
plinește in această lună 
doi ani de la deschidere. 
Anul trecut unitatea și-a 
depășit planul de desfa-

Și 
a

cere cu peste 100 000 Iei, 
iar în trimestrul 1 a.c. a 

din
sor- 
siro- 

de

desfăcut populației 
municipiu peste 150 
timente de ceaiuri, 
puri și alte produse 
specialitate în valoare de
mai bine de 10 000 lei. 
Argumente ce justifică 
pe deplin utilitatea unită
ții (șef de unitate Olga 
Nagy), valoarea servici
ilor pe care le aduce 
populației Văii Jiului. N

Mărfuri pentru tineret. 
Odată cu venirea primă
verii, conducerea I.C.S.M.I 
Petroșani și-a propus să 
suplimenteze fondul de 
marfă destinat tineretului 
municipiului. In acest 
scop, întreprinderea a 
asigurat desfacerea unui 
volum suplimentar de 
ticole pentru tineret 
valoare de peste 4 
lioane lei, constînd 
confecții, tricotaje.

a-

ar
in 

mi- 
din

incăl-

țăminte, articole sport, 
turism, galanterie, maro- 
chinărie.' Articolele se 
desfac prin expoziții a- 
menajate în magazinele 

de specialitate.
Excursie. Studenții

nuiui IV de la Facultatea 
de mașini și instalații 
miniere de la Institutul 
de mine au plecat ieri 
într-o excursie de studii 
de 11 zile pe traseul Cra
iova — Timișoara — A-

rad — Oradea — 
Mare — Satu Mare 
Cluj-Napoca — Petroșani, 
Vor fi vizitate întreprin
derile de profil adecvate 
studiilor, obiective cultu
rale și istorice.

Rubrică realizată de 
loan DUBEK
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Cea mai fierbinte oră a existenței Un destin făurit cu perseverență
11 ascultam de cîteva mi

nute pe Ioan Falup, unul 
dintre cei mai noi șefi de 
brigadă de la mina Petrila. 
In puf inc cuvinte încerca o 
adevărată demonstrație iilo- 
zofică despre prezența lui în 
acest timp. Zgîrcindu-se la 
vorba, parcă de teamă să 
nu-i scape timpul, reduce 
totul la o oră. O oră a exis
tenței sale pe care ar vrea 
să mă iacă să o înțeleg în 
adevăratele ei dimensiuni. 
Această oră înseamnă pen
tru el cîteva luni în care 
s-a realizat, pe el si pe or
birii săi.

— Am lucrat opt ani în 
brigada ioslului miner Mio- 
neci, azi pensionar — se 
destăinuia parcă din dorința 
de a-și justifica o perioadă 
din viață. Ortacii spun că 
am last tot timpul ,,cumin
te", adică, cum să vă spun, 
un om la locul lui. După 
plecarea șefului de brigadă 
în pensie, eu tot acolo am 
rămas, străduindu-mă să-mi 
fac cum trebuie datoria. Dar, 
deodată, mă trezesc că sînt 
chemat și mi se spune să 
preiau conducerea unei bri
găzi iormată din 30 de oa
meni.,

- - Și ce ați făcut ?
—«Ce puteam să lac ? Am 

ripostat. N-am lost învățat 
să răspund de treburile al
tuia, decît de ale mele. Am 
fost însă lămurit. Mi s-a 
spus că brigada nu merge 
cum trebuie și este nevoie 
de cineva care să... revi- 
țalizeze atmosfera. Am în
trebat atunci de ce tocmai 
eu trebuie să „tevilalizez. 
atmosfera?". Erau acolo se
cretarul de partid, șeful de

Doi meseriași de nădejde de la I.R.I.U.M. Pe
troșani — electroniștii Constantin Marcu și losiî 

loro. Foto: I. BALOI

Micro-carader...
Lung șir de autoturisme 

la stația PECO — sud din 
municipiul nostru. Printre 
„Daciile" care așteaptă răb
dătoare și la... distanță cu
minte rîndul,un l.M.S. cu 
număr „particular", ghif
tuit cu saci. Din cînd în 
cînd șoferul ambalează mo
torul, așa șă fie. La exa
menul dat știa prea bine 
să răspundă la întrebarea 
dacă e voie ori nu să arzi 
benzina în stație. Dar a- 
cum... Ajunge la pompa de 
„98". '

— Păi nu de asta îmi 
trebuie. Unde-i de „90“ ?

— „90“ e-n spatele dum
neavoastră — spune ben- 
zinarul. Trageți acolo, vin 
și vă servesc.

— De ce nu scrieți 
dom’le. Faceți lumea să 
aștepte I

Lumea îl privește lung 
(nU-i scris destul de clar?). 
Pe dată scundul, brunetul 
șofer, pus pe harță, cu
plează pentru mers înapoi, 
nu se uită unde calcă 
și la vreo doi metri buni

sector și nu mai știu cine... 
Știu însă că am acceptat 
pină la urmă. Și nu numai 
de dragul de a fi de acord, 
ci am primit cu toată răspun
derea sarcina, deși nu sînt 
comunist......Nu sînteți mem
bru de partid ?..." „Nu“ „Din 
ce cauză? „Din vina mea. 
M-am supărat odată mai de
mult pe un ortac cu func
ție în conducerea sectoru
lui. I-am cerut să-mi ridice 
categoria. El mi-a spus că 
îircă nu se poate. Eu n-am 
înțeles atunci treaba asta și, 
știți,... ca „văcarul pe sat". 
N-am mai făcut cerere..." 
„Acum ?“ „Acum am cerut 
eu să fiu primit în partid. 
A venit la mine tovarășul 
Focșeneanu, secretarul orga
nizației noastre și mi-a spus 
că în principiu biroul este 
de acord, dar trebuie să 
depun eforturi"...

Și Falup nu se dezminte. 
Pe graficul realizărilor clin 
această lună în dreptul bri
găzii lui pină în ziua de 12 
aprilie, era scrisă cifra de 
300, adică 300 tone de căr
bune realizat peste preve
deri. Brigada a obținut un 
randament de 8 tone pe post 
față de 7 cit era planificat.

Cum s-au obținut aceste 
realizări ? Prin eforturi și 
gîndire, am spune. Căci nici 
unuia din brigadă — Berbe- 
paru, Relegan, Strofoancă, 
Vițelaru sau Bula — nu le 
lipsesc puterea de gîndire, 
inițiativa și pasiunea în a 
îndeplini cu conștiinciozitate 
orice sarcină ar primi. Una 
dintre ele, cea mai recentă, 
cu care ei se frămîntă acum, 
este aplicarea unei noi me
tode de exploatare a cărbu- 

pocnește în față un frumos 
autoturism. Proprietarul- 
„Daciei" coboară și spune:

— De ce nu vă uitați ? 
Vedeți ce-ați făcut ?

Alertat de zguduilură șo
ferul se dezangajează, fa
ce cu mașina un pas înain
te, coboară și el, apoi își

privește isprava; f
-— De ce nu ești atent? 

Dumneata m-ai lovit !!
Pentru moment șoferii 

ceilalți rămîn muți.
-— Hai Ia miliție, spune 

stăpînul „Daciei". Lovitura 
nu-i mare, dar am nevoie 
de hîrtie pentru reparație.

— Ce miliție dom’le ? Ce 
miliție vrei, eu n-am timp, 
nu mă duc niciunde !!

— Lăsați-1 tovarășe, spune 
cineva mai din spate. Am 
văzut tot, mi-atn notat nu
mărul. Merg eu cu dum
neavoastră.

— N-ai văzut bine,, ce 

nelui, pentru prima dată la 
mina Petrila — metodă cu 
tuburi scufundate în vatră. 
Ei îi spun „tunelul timpului". 
Au montat pină in prezent, 
între abatajele hr. 331 și 
332 de la orizontul 150, pes
te 50 de asemenea tuburi, 
construind un adevărat tu
nel piin care transportoarele

SĂ MUNCIM SI SĂ TRĂIM 
ÎN CHIP COMUNIST

„trag" continuu cărbunele 
spre ziuă. Viteza de avan
sare a sporit considerabil, 
s-a redus efortul fizic, a scă
zut cantitatea de lemn și 
metal folosit, fapt ce i-a bu
curat pe toți, i-a determinat 
să lucreze cu pasiune.

După ce afli toate acestea 
nu poți să nu fi de acord 
cu ideea pe care o susține 
minerul loan Falup. ,,Ora“ 
pr care o trăiește el astăzi 
este cea mai fierbinte din 
existența sa, se materializea
ză cu spornicie, atît în pla
nul datoriei sale din subte
ran cit și în viața de fieca
re zi care-i devine tot mai 
frumoasă. Falup confirmă... 
eforturile.

Valerin COANDRAș

A te dârui cu pasiune 
muncii

La autobaza S.T.R.A. 
Petroșani lucrează de cî- 
țiva ani și tinărul Eugen 
lonescu, de profesie me
canic auto. A venit acum 
patru ani de prin părțile 
lașului. S-a calificat ca 
mecanic-auto la îndemnu
rile mecanicului Marcu 
Mureșan, de la care a 
învățat meseria și față 
de care trăiește astăzi 
sentimentul de respect, 
pe care un elev îl are fa
ță de profesorul său. Ce 
au însemnat acești ani 
pentru tinărul Eugen lo
nescu ? Colectivul în ca
re lucrează a dovedit 
multă încredere în el. 
l-au fost încredințate lu
crări importante, unele 
foarte grele. Dar Eugen 
s-a perfecționat continuu, 
dovadă că a reușit șă se 
achite întotdeauna de a- 
ceste sarcini, oricît de 
grele ar îi fost ele.

lonescu, cum îi spun 
colegii, se pregătește con

te bagi, mă grăbesc, să 
vină miliția aici... Se stre
coară încă o „atitudine" în 
pregătirea șoferului. Mă 
uit la el. De cînd n-o fi 
pus mîna pe regulamentul 
de circulație, ori revista de 
specialitate ? Ii merge gu
ra, amenință, dar în cele 
din urmă „acceptă" să' 
meargă la miliție, unde se 
termină cu amendă și obli
gația de a suporta costul 
reparației. Iar eu am schi
țat un micro-caracter. De. 
pomină !

la 73 de ani...
E plăcut să-ți apropii 

scrisul de un asemenea om. 
Ceva din caracterul bun și 
liniștit' al neamului se 
prelungește din generație 
în generație pînă la el. 
S-a pensionat în urmă cu 
un număr de ani, după ce 
a scos decenii întregi fruc
tele subpămîntului la lu
mină și nimeni nu va spu
ne că e ușor. Acum,. în a-

Printre fetele repartiza
te în urmă cu 25 de ani 
la preparația Lupeni s-a 
aflat și Irina. A venit, a 
văzut și... n-a plecat, „A 
băut apă din Jiu" 
se spune — și a 
aici. Celelalte au 
care încotro. Tot 

— cum 
rămas 

plecat, 
atunci a

fost încadrat și sudorul 
Dumitru Iuga. Iureșul mun
cii i-a ajutat să se cu
noască și un an mai tîrziu 
s-au căsătorit. Deci, din 
1956, familia Irina și Du
mitru Iuga face parte din 
marea familie a preparato
rilor din Lupeni. In 1974, 
tot la preparație se anga
jează și Ion, fiul mai ma
re al soților Iuga, absol
vent a] Școlii profesionale 
din Lupeni, în meseria de 
sudor. Și astfel, numărul 
celor care poartă numele 
de Iuga și care lucrează la 
preparație se ridică la trei. 
Trebuie neapărat adăugat 
că în familia Iuga mai sînt 
doi membri, încă la școală

tinuu. Citește mereu, se 
interesează de ultimele 
noutăți în meseria pe ■ 
care o practică. In cîte- : 
va cuvinte este un tînăr i 
in continuă ascensiune ; 
profesională și politică. 
Datorită acestui fapt, în 
anul care a trecut, co
muniștii l-au primit în 
rîndurile organizației, în 
marea lor familie, iar în 
acest an uteciștii l-au a- : 
Ies în fruntea lor, ca se- j 
cretar al orqanizației 

"LJ'T'C ' -'s
In tot ceea ce face, Eu- I 

gen lonescu depune pa- : 
siune. O pasiune care i-a i 
făcut munca frumoasă, 
plină de satisfacții. O pa
siune care l-a făcut cu- j 
noscut și apreciat în rîn- < 
rul colectivului, așezîn- i 
du-1 mereu pe panoul ; 
fruntașilor întreprinderii, ș 
Acea pasiune cu care se ■ 
dăruiește în fiecare zi • 
muncii. :;

Vasile BELDIE :
corespondent ș

ceastă primăvară, l-am vă
zut plântîrid pomișori. în
cet, cu răbdare și mișcări 
măsurate săpa o groapă. 
Luă puiul de măr, ‘ făcea 
„pat" la rădăcină, cu mîi- 
nile lui muncite îl așeza 
gingaș, mărunțea pămîn- 
tul și-1 presără pe lingă 
trunchi. Totul seamănă cu 
un gest de pace, care vine, 
parcă, din străvechi istorii.

—Vreți să dați lumii si 
astfel roade ? — zic. Mă 
privește amuzat prin diop
triile ochelarilor :

— Eu-s de Ia țară... Cînd 
eram .copil mă cățăram 
prin pomi. Unii erau bă- 
trîni... sădiți, de tata... Iar 
noi, copiii- strîngeam me
rele și perele dulci... Ne-am 
folosit de lucrurile gîndi- 
te și făcute de alții înain
tea noastră. Așa că... Pe 
ăștia micii îi văd în fieca
re zi... Le car apă la rădă
cină pînă prind ei puteri, 
dar mă doare cînd vreo 
mînă sălbatică îi rănește...

Notez rînd cu rînd. Cit 
adevăr la un om care a 
trecut de 73 de ani I...

Viorel MORARU

și care, pentru a nu în
trerupe tradiția, sînt aș
teptați tot aici, la prepa- 
rație. ; '■

Discutăm cu Irina Iuga, 
o femeie plină de sănătate, 
această femeie lăcătuș- 
mecanic, căreia nu i-a dis
părut deloc feminitatea. 
Cartea ei de muncă din 
1955 încoace este intactă. 
O urmăresc cu atenție. Mî- 
nuiește cu aceeași îndemî- 
nare și ciocanul, și dalta, 
și șurubelnița, și levierul, 
dar (după cum aflu de la 
soțul ei) și întregul „arse
nal" al bucătăriei din con
fortabilul apartament în 
care locuiește. Pentru 
a-mi întregi impresia, aici, 
la cota 29, unde se află 
atelierul mecanic, șeful de 
echipă Ștefan Racz, îmi 
spune;

— Irina Iuga este o mun
citoare harnică, n-am au
zit-o vreodată să se plîn- 
gă că e greu, muncește 
cot la cot cu bărbații, dar 
și cîștigă ca ei. La .mine 
în echipă lucrează și fiul 
ei, Ion, care calcă în hăr
nicie pe urmele mamei sa
le. țjțr .

Discutăm despre ea, des
pre condiția femeii de as
tăzi și nu rămîn surprins 
de „poziția" ei, despre 
care aflasem cîte ceva;

— Mi s-au oferit și pos
turi mai ușoare. Le-am re
fuzat. Eu aici am început, 
aici vreau să termin! Așa 
le-am spus și nii-au dat 
dreptate.

Viața Irinei Iuga n-a 
fost simplă. Pentru a se 
realiza, a deveni ceea ce 
este, a trebuie să lupte. U- 
neori din răsputeri.

— Cînd ai înțelegere în 
familie — spune ea — to
tul merge bine. Mai vedem 
din cînd în cînd și cîte un 
film, sau cîte un spectacol. 
Acum e mai bine că au 
crescut copiii. Cînd erau

• Ne face deosebită plăcere să transmitem citițo-
rilor informația pe care ne-a relatat-o tovarășul Andrei 
Colda, secretarul comitetului de partid de lă mina Lo- 
njea. Intr-un cadru festiv a fost sărbătorită ieșirea la 
pensie a. inginerului Petru Balănescu și a maiștrilor. Du
mitru Olteanu, Macarie Costinaș și Ghiță Popescu, 6g- 
raeni care ani la rînd au muncit în subteran * pentru “a 
da tării cit mai mult cărbune, lăsînd în urma lor nu 
numai o amintire ci și oamenii pe care i-au pregătit, 
cu grija, ca și lucrări de înaltă calitate. Asemeni colecti
vului dare i-a; sărbătorit, le furam sănătate șt viață lun
ga! ■■ . / " -

• Urmașilor Iui Hipocrat — medicii de la-Spitalul 
din Petroșani —, în ultima perioadă li se transmit prin 
intermediul ziarului nostru numeroase scrisori de mul
țumire pentru atitudinea de înaltă umanitate pe cere o 
dovedesc față de cei aflați în pericol, salvîndu-le viata- 
De cîteva ori la rînd au fost subliniate în scțrisori numc-le 
medicilor Radu V. Radu, Mihai Farcaș, Elena Țtirnă, Mi
hai Banacu și alo multor altora. Tuturor le adresăm și 
felicitările noastre, urîndu-Je ani mulți pe „frontul" să
nătății !

• Cel mai recent „sărbătorit al săptămânii;; la 
I.M. Petrila a fost harnicul șef de brigadă de la sectorul 
1.1 Alexandru Lazov. „Exemplu de corectitudine și dis
ciplină in muncă — se afirmă pe panoul destinat acestui 
scop — comunistul Alexandru Lazov și brigada sa au 
reușit să realizeze peste plan pe primele 3 luni ale a- 
cestui an, mai niujt de 700 „tone de cărbune. Zîmbetul 
difi fotografie redă satisfacția datoriei' împlinite pe care 
o trăiește minerul Alexandru Lazov. .

• Aflîndu-se în restaurantul „Transilvania" din Pe
trila, Constantin Suciu, după cîteva pahare de băutură 
consumate a uitat măsura și, respectiv, ce se întîmplă 
în jurul său. De această situație a profitat Ion Stănescu 
de profesie „fără", care într-o clipă i-a sustras din bu
zunar suma de 950 lei. Pedeapsa pe care a primit-o îl 
costă... de-,cîteva ori mai mult!.:.

• Neavînd ocupație, Nistor Căldărar din Petroșani 
a sustras cheile de la autoturismul tatălui său și a ple
cat în cursă, fără a avea permis de conducere. Nepu- 
tînd să stăpînească caii putere a accidentat mortal două 
persoane, după care a fugit. Pentru faptele grave Să
vârșite a fost condamnat la 6 ani închisoare și obligat 
să plătească 19 500 lei despăgubiri civile.

Rubrică realizată de
C. VALERIU

mici nu lucram în același 
schimb cu bărbatu-meu* 
Cînd eu eram la șut, el 
era acasă, pe post de „dă
dacă". Este adevărat, n-am 
unghiile roșii, nu că nu 
mi-ar place, dar n-am nici 
timp. Și, pe urmă, cum ar 
arăla oja amestecată cu 
vaselina, cu motorina - / 
Cînd sînt strigată „doam
na Iuga", nici nu răspund. 
Să-mi zică pe nume, sau 
tovarășă, că d-aia sînt om 
al muncii.

— Ce vi se pare mai im
portant . în viața dumnea
voastră ?

— Totul. Fiecare minut 
poate fi important dacă 
știi să-l prețuiești. Totul 
e să trăiești la timpul pre
zent, „la zi“, cum spuneți 
dumneavoastră, să te gîn» 
deșii mereu la ce vel face 
mîine. Dar eu tot nu pot 
uita cîteva lucruri din via
ța mea. Acum cîțiva ani și 
eu și Dumitru, bărba- 
tu-meu, am fost primiți în 
partid. Pe urmă, cum să 
uit ziua din anul trecut, 
cînd eu, o femeie, singu
rul om al muncii din pre* 
parația asta, am fost che
mată la județ unde pri- 
mul-secretar mi-a înmînat 
Ordinul Muncii. Ce poate 
fi mai important decît as
ta ?!... ,

Nu știu ce poate fi, in
tr-adevăr, mai important, 
Ce poate fi ieșit din co
mun, ce poate fi obișnuit 
din toate acestea, este 
greu să discerni. Ceea ce 
a reprezentat certitudine a 
fost satisfacția pe care am 
simțit-o acolo, la cota 29, 
într-un întreg labirint de 
agregate, benzi, scări și 
încăperi, unde am descope
rit, o femeie muncitor, o 
femeie-mamă, o femeie OM 
al cărui nume merită a fi 
transcris cu majuscule — 
IRINA IUGA,

Corvin ALEXE

SECVENȚA DIN VIAȚ
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MADRID 16 (Agerpres). 
„Pregătirile în vede

rea țamiunii de la Ma
drid a țărilor participan
ts Ia Conferința pentru 
securitate și cooperare în 
Europa se desfășoară nor
mal"
pilula spaniolă, 
rul executiv al 
Rafael Perez 
cu prilejul unei 
țo de presă.

Ca urmare a hotărîri- 
lor adoptate de către toate 
cele 35 de state partici
pante la reuniunea de la 
Belgrad, a arătat Hernan
dez, 
toare 
la 9 
drid,
priu-zisă la 11 noiembrie, 
tot în capitala spaniolă.

FILME

SAN SALVADOR 1« 
(Agerpres). — Cel puțin o 
sută de persoane, în ma
re parte țărani, au căzut 
victime, de la începutul 
lunii și pînă în prezent, 
în timpul incidentelor din
tre detașamente ale rezis
tenței populare armate 
și trupe ale forțelor gu
vernamentale salvadorie- 
ne. Numai în ultimele 48 
de ore au fost ucise trei
zeci și șase de persoane 
—• precizează un comu
nicat oficial dat publici
tății la San Salvador și 
preluat de agenția Fran
ce Presse.

Cele mai puternice lup
te S-au dat, în ultimul 
timp, la Soyapango •— 
oraș situat la 6 km nord

de San Salvador — pre- 
cum și în regiunile La
guna și Picacho din nor
dul țării.

Agenția E.F.E. mențio
nează că și în capitală au 
avut loc, marți, puternice 
schimburi de focuri în
tre grupuri de civili înar
mați și forțe ale poliției, 
soldate cu morți și răniți.

dac centralizat și inde
pendent, la 
română din Roma a a- 
vut loc o manifestare

* culturală, în cadrul că
reia prof. Rosario So- 

. raci de la Universitatea 
: din "Catania, a confe- 
. rențiat pe tema „Aspecte 

sociale și economice ale 
Daciei romane".

Vorbitorul a pus în 
nivel 

de dezvoltare înregistrat 
deschisă pe plan 
„Civilizația ge- 

în perioada 
de

de
pri-

VARȘOVIA 16 (Ager
pres). — La Biblioteca 
centrală a Universității 
„Marîa Curie — Skla- 
dowska", din Lublin, a 
avut Ioc un simpozion 

consacrat aniversării cons
tituirii primului stat dac 
centralizat și independent.

★
LONDRA 16 (Agerpres)

— In Marea Britanie, la evidență înaltul 
Billingham Arts Gallery, 
a fost 
expozîțîa 
to-dacîlor 
clasică", prilejuită 
aniversarea a 2050 
ani de Ia formarea 
mului stat dac centrali
zat și independent.

★
ROMA 16

— In ciclul 
consacrate 
2050-a aniversări a 
stituirii primului

roma 16 (Agerpres). — 
Șase atentate comise la 
Roma, în noaptea de marți 
spre miercuri s-au soldat 
cu importante pagube 
materiale . — informează a- 
gențiile de presă. Sub
stanțe explozibile și in- 
cediare au fost plasate la 
secții locale ale partide
lor comunist, democrat- 
creștin și socialist-demo
cratic, la o tipografie și 
la teatrul „Delle Vittorie" 
al Radioteleviziunii ita
liene.

Autori- ai atentatelor 
s-au declarat, ulterior, a 
fi membri ai unor gru
pări neofasciste și ai unor 
organizații teroriste 
extremă dreaptă.

PRIMUL MINISTRU AL 
ITALIEI, Francesco Cos- 
siga, va efectua, 
na viitoare, vizite 
sive la Londra, 
Paris, 
premierul britanic, 
gareț Thatcher, cu can
celarul vest-german, 
mut Schmidt, și, . 
tiv, 
tei, 
d'Estaing. Vor fi 
date probleme referitoare 
la pregătirea reuniunii la 
nivel înalt a C.E.E., 
gramată să aibă 
lele de 27 și 28 
Luxemburg.

MINISTRUL 
TERNE BRITANIC, 
dul Carrington, a anunțat 
în parlament că regina 
Elisabeta a II-a va fi re
prezentată la ceremoniile 
de proclamare a indepen
denței statului Zimbabwe 
— care vor avea loc la 
18 aprilie — de prințul . 
moștenitor, Charles, iar 
guvernul britanic — de 
el însuși. Carrington a 
făcut cunoscut, totodată, 
că Marea Britanie a alo
cat 75 milioane lire 
sterline pentru finanța
rea unui program de a- 
sistență d-e care va bene-

de-a
con-

ficia noul stat independent 
în următorii trei ani.

ZBORURILE avioanelor 
„Concorde" între aeropor
tul Dallas — Fort Worth 
(S.U.A.) și Europa occi
dentală vor., fi suspendate 
de la 1 iunie a..c. datori
tă costului ridicat al 
combustibilului consumat 
de reactorul supersonic.

CUNOSCUTUL SCRI
ITOR ȘI FILOZOF francez 
Jean-Paul Sartre a încetat 
din viață la spitalul Brous- 
sais din Paris, unde luse- 
se internat la 20 martie 
a.c., în urmă unui edem 
pulmonar. Sartre era în 
vîrstă de 75 de ani.

PREȘEDINTELE TUNI
SIEI, Habib Bourguiba, 
l-a primit pe Yasser Ara
fat, președintele 
tului 
zație.i 
Palestinei (O.E.P.), 
într-o scurtă vizită 
Tunis. Cu acest 
au fost discutate 
aspecte ale situației 
lumea arabă și

Comite- 
executiv al Organi- 
pentru Eliberarea 

_ sosit 
ia 

prilej 
unele 

din 
raportu-

In fiecare an, la sfîrșitul 
sezonului competițional, se 
organizează concursul de 
schi rezervat foștilor repre
zentanți ai Văii Jiului la 
diferite competiții cu carac
ter republican. In acest an 
s-au desfășurat întrecerile 
celei do-a IX-a ediții. Bucu- 
rîndu-se de sprijinul acordat 
de către catedra de schi a 
I.E.F.S., în organizarea con
cursului, premiile acordate 
din partea I.R.I.U.M.P., (di
rector Anton Baca) și am
bianța plăcută de Ia cabana 
Rusu, datorilă neobositului 
i.ibc .1 r Dumitru Ceaurea- 
nu, competiția a fost o reu
șită deplină din toate pune- ■ 
tele de vedere.- Concursul 
de schi alpin, (slalom) a 
avut Ioc pe pir!' i din Poe- 
niță, pe categorii de vîrslă 
iar fondul în. jurul cabanei 
Rusu. Seara a avut loc o

masă tovărășească unde 
s-au întîlnit veteranii schiu
lui împreună cu soțiile lor.

Iată și rezultatele tehnice 
pe categorii: Fete 35—40 
ani, alpine: Elena Bărăian, 
41—45 ani Terezia Kato, 
ambele de la Minerul Lu- 
peni, bărbați: 35—40 ani 
Carol Lau-ran, Parîngul Pe
troșani, 41—45 ani Alexan
dru Acs, Voința Petroșani; 
46—50 ani Adalbert Kato, 
Minerul Lupeni; 51—55 ani 
Victor Maier, Voința Deva; 
56—60 ani Arpad Hegedus, 
Parîngul Petroșani, peste 
60 ani Vasîle Pop, Petroșani, 
Fnnd bărbați: 35—40 
Peter Aron, 51—55 
Gheorghe Lupaș,
la Minerul Lupeni, peste 60 
ani Alexandru Todor, Mine
rul Uricani.

ani 
ani 

ambii de

Andrei ANGER, 
comisia județeană de schi

mic în 
ind atît 
teristice 
tohtone, 
ția cuceritorilor

In încheiere, 
proiectat filmul 
mentar „Dacia

La manifestare, 
s-a bucurat de un deo
sebit interes, a fost 
prezent un numeros pu
blic, format din profe
sori, studenți, oameni de 
cultură.

contribu- 
romani. 

a fost 
docu- 

romană“. 
care

PETROȘANI — 7 No.
iembrie : Piedone âîri-
căitul, seriile I-ll. Repu
blica : 
de la Nai arone, 
1-1! ; 
din Rodos.

PETRILA: Salari Expres. 
LONEA: Ghinioniștii.
AN1NOASA: De ce

să-l împușcăm pe pro
fesor.

VULCAN — Luceafărul: 
Moarte pe Nil, seriile 
I-II; Muncitoresc : Pă
lărie tare și nas de car
tof. '■

LUPENI — Cultural : 
Chemarea primăverii.

URICANI: Călcîiul 
Achile.

10,00
10,30

li,00

Iui

TV
Teleșcoală.
In direct de la 
litehnică. 
Roman 
„La i 
vînturi". 
episodului 
Telex. 
Telex.
Colocviile 
școală.

Po

i foileton: 
răscruce de

Reluarea

R.A. Siria. 
Al Sawro- — 
bol al înnoirii. 
Via|a culturală. 
Mult e dulce.
Desene animate :
Sindbad marina
rul.
Telejurnal.

1 Mai 1980 — 
lei muncii •— 
tele de muncă 
țării.

19,25 Cu răspundere, 
toate forțele

' la ’cea 
nică 
rile 
măveri : 
tul.
Dosarul, 
rcfolosibilc.
Program . muzical- 
folcloric.
Ora tineretului. 
Telejurnal,

PRONOEXPRES

Zi-

cu

tragerii

rile Tunisiei .cu O.E.P.
IN ORAȘUL AUSTRI

AC GNUNDEN s-a des
fășurat un miting în ca
drul căruia participanții 
au cerut interzicerea în 
Austria a Partidului Na
țional Democrat neona
zist și a tuturor celorlal
te grupări 
Vorbitorii la miting 
condamnat cu 
ță actele 
ale neonaziștilor și 
cerut să 
căpeteniei 
ger, să candideze 
tul de președinte 
în alegerile care 
vea loc în mai.

PREȘEDINTELE 
ZAMB1CULUI, Samora Ma- 
chel, a conferit, la Mapu
to, cu p 
ganizației 
Africa . de 
(SWAPO), Sam 
Au fost abordate, 
cest prilej, 
feritoare la lupta 
fășurată de poporul 
mibian, sub conducerea 
SWAPO, pentru abolirea 
ocupării ilegale a Nami
biei de către R..S.A., pen
tru realizarea autonomi
ei și independenței 
mibiei.

Rezultatele
Pronoexpres din 
prifie 1980:

Extragerea I:
11, 38, 42, 37

Extragerea a II-a t
43, .14, 19, 9, 7.

Fond dc cîștiguri
969 464

din care report la cat. I 
15 744 lei

neofasciste, 
au 

vehemen- 
provoc-atoare ■

au 
nu se permită 

acestora, Bur
la pos- 
federal

vor a-

ședințele Or-
Poporului din 

sud-vest 
Nujoma.

-, cu
probleme

Munca juniorilor încununată 
do succes

La prima participare în
tr-o competiție republicană, 
juniorii echipei de fotbal 
„Minerul" Vulcan au reu
șit să obțină rezultate .re
marcabile, materializate prin 
ocuparea locului patru în 
turul clasamentului seriei 
a VlII-a cu următoarea si
tuație : 
4. Minerul

15 8
puncte.

Succesul
principal rezultatul compe
tenței cu care antrenorul 
Nicolae Chiceanu a pregătit 
echipa de-a lungul turului, 
reușind în deplasare 3 vic
torii și 3 egalurf.

Golgeterul echipei 
Filiche cu 7 goluri,
de Mițelea și Izsak, cu cite 
5 goluri.

Din lotul echipei au fost 
promovați la echipa mare nu 
mai puțin de 6 jucători, care 
se pregătesc împreună cu 
lotul. Aceștia sînt Mițelea, 
Izsak, Ferenczy, Charec, O- 
laru și Nagy.

Comportarea meritorie 
juniorilor din Vulcan 
monstrează că acolo 
există preocupare vin și re
zultate. Și acestea n-au în- 
tîrziat să apară. In returul 
campionatului echipa de ju
niori n-a pierdut nici un 
meci, situindu-se printre 
fruntașii seriei. Dar dincolo 
de rezultatele obținute, in
cintă mai ales prin fotbalul 
practicat de acești copii, 
care reușesc să aibă la fie
care îneci cel puțin tot atî- 
(ia spectatori ca echipa 
mare și, bineînțeles, să fie 
deseori aplaudați la scenă 
deschisă. Formația folosită 
cel mai adesea de antreno
rul Nicolae Chiceanu, celeste

urmat care se ocupă cu multă pa-
siune de instruirea tinerilor 
săi elevi, este următoarea: 
Țoma — Mițelea, Olaru, 
Popa, Ferenczy — Izsak, 
Charec, Nagy — Angliei, Fi
liche, Stoica.

Al. TRESTJAN 
corespondent

U. M. T. C. F. Uricani
încadrează de urgență : 

șoferi, mecanici auto, sudor și forjor 
Informații la telefon 180, Uricani.

Mica publicitate
(333) 
legitimație de 
numele Ciuci 
eliberată de 
Se declară

V iND Dacia 1 300 —
24 iiOO km. Iscroni, strada 
Martineșli nr. 67. (335)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bădica 
Nicolae, eliberată de 
U.F.E.T. Petroșani.. Se de-

clară nulă.
PIERDUT 

serviciu pe 
Alexandru, 
I.M. Petrila. 
nulă. (33 1)

ANUNȚ DE FAMILIE
FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor celor ca

re au fost alături de ea la încercarea grea pricinuită 
de dispariția fulgerătoare a celui care a fost u-n bun 
soț, tată, bunic, frate, ginere, cumnat, prieten și .to
varăș - MAXIM BRISCAN
plecat prematur dintre noi. Inimile noastre nemîngî- 
iate vor păstra veșnic vie amintire-lui. (336)

KEDACȚ1A Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 93, telefoane 4 16 62 (secretariat), *2464 (secții). TIPARUL. nWaba Petroșani. »u. Repubiicn. nr. 61.


