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In întîmpinarea zilei de 1 Mai
și a aniversării partidului

Șeful de brigadă Gheorghe Venenciuc alături de ortacul 
său Năstase Apostu, doi fruntași ai minei Petrila.

^D^tARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

teagul roșu
ANUL XXXVII, NR. 8908

EXIGENȚE ALE ANULUI 1981

Mecanizare K Productivitate G Rentabilitate
»

„Ne vom onora 
angajamentele asumate

REVENIM
pe urmele 

asigurărilor primite 

la începutul anului

Azi, răspunde ing. Ion Vasilescu, directorul
I. M. Dîlja

X*7" C C;.,,în primele două luni J ale anului ne-am realizat integral prevederile de plan, obținînd chiar producții suplimentare față de sarcinile lunare. Aces-, te realizări au avut la bază productivității® obținute și care au fost superioare sarcinilor stabilite. De fapt pe întregul trimestru, productivitățile realizate au fost la nivelul așteptărilor. Restanțele lunii martie și mai a- les cele de la sectorul III de producție ne-au pus în situația de a nu realiza în totalitate planul, stabilit pentru a- ceastă perioadă. O lucrare cu care am rămas restanță din ansamblul măsurilor stabilite pentru, trimestrul I a fost uune- (Continuare în pag. a 2-a)

loan Szedlak 
frîna la ma- 
extracție cu 
la mina Paro.

D Competițiile „Daciadei" H Atletism - „O cursă 
contra... meditație" H Lupte libere, popice, bre
viar ■ Fotbal, divizia C și campionatul județean

Probitatea profesională 
are vocația modestiei, ia
tă de ce nu ne miră cînd 
doctorul de medicină Mi
hai Bănacu de la spitalul 
municipal din Petroșani 
nu cunoaște singularul ■ 
pronumelui persoanei im
plicate. ,,Not“ înseamnă 
colectivul de cadre me
dicale și sanitare al sec
ției oitopedie, numeroși 
oameni ai muncii de la 
I.U.M.P și întreprinderile 
miniere din Vale, care, fă
ră a purta halate albe, își 
aduc obolul la îmbunătă
țirea stării de sănătate a 
populației. De acum, sec
ția este cunoscută în ța
ra, operațiile cu ioc.ar închis și alte tehnici mo
derne au creat un renume , 
demn de centrele universi
tare din București, Cluj-

1) Cu ce eficiență au fost aplicate măsuri
le la care v-ați referit în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii și reali
zarea planului de cărbune ?

2) In ce măsură răspund cadrele tehnice 
din unitate exigențelor realizării tuturor 
indicatorilor economici ai acestui an ?

3) Ce priorități vor constituf obiectivul 
preocupărilor colectivului pentru asigu
rarea producției viitoare ?

în funcțiune a silozu- colector pentru seclo- III. Brigada nu s-a avansările a
rea lui rul încadrat în planificate. Lucrarea fost terminată și silozul pus în funcțiune abia în 20 aprilie.Cauza nerealizărilor a- mintite a fost una singură — neîntretinerea corespunzătoare, în luna a- mintită, martie, și în prima parte a acestei a fluxului de benzi colectează , producția torului III. De fapt, mulările de cărbune deversat de pe benzi și ne- întreținerea permanentă în mod corespunzător a spațiului din jurul benzilor au îngreunat intervențiile la acest gen de transportoare. Și acest lucru intîmplat da

luni, care sec- acu-

torită lipsei de exigență nu numai din partea inginerului șef electromecanic ci și a celor care se foloseau de aceste mijloace de transport.Măsurile pe care le-am întreprins, de repunere în ordine a traseului, ne vor crea condiții ca înce- pînd din luna 'mai să trecem la recuperarea minusului acumulat. Nu avem motive să nu ne realizăm nu numai sarcinile de plan anuale ci și angajamentul pe care ni l-am luat în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii.
Interviu realizat de 

Dorin GHEȚA

Șeful de echipă 
Constantin Cimpoieșu și 
lăcătușul 
reglează 
șina de 
schip de 
seni.

Comuniștii — oameni de acțiune
In preajma celei de.a 60-a aniversări a făuririi 

partidului, inaugurăm în coloanele ziarului „Steagul 
roșu" o nouă acțiune de presă «COMUNIȘTII —- 
OAMENI DE ACȚIUNE». Oameni cu calități moral- 
politice deosebite prezenți în locurile cheie ale vieții 
politice, economice și sociale, comuniștii îndeplinesc 
rolul conducător al partidului în toate domeniile de 
activitate Invităm secretarii organizațiilor de partid 
din Valea Jiului șă contribuie la realizarea noii ru
brici, prezentînd fapte relevante prin care comuniștii 
se afirmă plenar in înfăptuirea hotăririlor Congre
sului al XII-lea al partidului.

Minerul-tehnician, expresie
a priceperii și dăruiriiMina Lupeni,; II căutăm , pe Teodor Boncalo, maistru electromecanic, sef de brigadă, promotor al noț- lor tehnologii de extracție/ Ing. Octavian Surdu, șeful sectorului, ne spunea 5 „Este foarte greu să vorbiți cu Boncalo. El nu pleacă din abataj decît a- tunci cînd toate treburile sînt puse la punct" In jurul orei 15 își face apariția șeful brigăzii. Asistăm la un dialog cu șeful sectorului.— Tovarășe inginer, trebuie să mărim viteza de

DECADA PRODUCȚIILOR RECORD

Plus 4250 tone cărbune

acumulate în primele două decadeîntreprinderede termen a

Trei întreprinderi miniere — Paroșenj, Dilja și Vulcan — au recuperat în „Decada producțiilor record", printr-o mobilizare exemplară a fiecărui membru al colectivelor respective, 2 500 tone de cărbune din restanțele ale lunii aprilie.Mina Lupeni, realizarea înaintede cărbune extras pe primele patru luni ăla anului, și-a majorat, în zilele „Decadei producțiilor record", plusul acumulat la încheierea celor două decade trecute din această lună de la 708 tone de cărbune la 2492 tone de cărbune cocsificabil.La cele patru întreprinderi miniere amintite, în această decadă, la zi, s-au obținut producții mai mari decît în primele două decade ale lunii, producții care însumate ajung la 4250 tone de cărbune.
Napoca, Timișoara, Iași 
e c. Modern în tehnica or
topedică înseamnă nu 
modă ci cutezanță științi
fică’, suferință curmată 
mai devreme, necesitatea 

continuei autodepășiri pro- 
îesionale.

— Beneficiem de o ba
ză materială excelentă, 
remarcă doctorul Bănacu, 
ne-am coniecționat, cu 
ajutorul foștilor noștri pa- 
cienți, un instrumentar la 
nivelul exigentelor. Teh
nică nouă înseamnă ofen-

avansare în zona vestică ă stratului Brigada, în ciuda , condițiilor tectonice destul de grele, a luat toate masurile pentru a nu avea surprize neplăcute. Utilajul se comportă excepțional.. — In continuare, avîhd în vedere că ne-au mai rămas 30 m pînă la hotar și lficrăin pe înclinare, trebuie să ne concentrăm e- forturile în vederea reciclării complexului.Un dialog scurt, la o- biect, un dialog care dove-dește, o dată în plus, modul (Continuare în pag. a 2 a)

care a raportat deja planului la producția

sivă împotriva duratei de 
suferință, dar și... însem
nate economii materiale. 
O tijă Kiintscher costă 
circa 200 lei valută, în 
vreme ce trei tije coniec- 

ționate la noi, după me
toda Ender, valorează 12 
lei.

Avantajul este evident, 
să cictăugăm că un pa
cient operat prin tehnica 
de osteosinteză de femur 
sau gambă pășește pe 
picioarele lui după 3-4 
săptămîni, procedeul cla- 

de mobilizare și--de antrenare a întregului colectiv în vederea pregătir ii lucrărilor de reciclare a utilajului.— Tovarășe Boncalo, ce ne puteți spune despre bataj, despre oameni ?— De cînd brigada pe care o conduc s-a angajat „să muncească și șă trăiască în chip comunist", ortacii sînt mult mai receptivi - față de nou, față de iehnî-
Constantin GRAURE

a-

încă o tninji 
fruntașăIn „Decada producțiilor record", o nouă întreprindere minieră — I.M. Pa- rb.șeni — a trecut în riadul colectivelor fruntașe, alăturîndu-se. din nou, întreprinderilor miniere Bărbăteni, Lupeni, Uri- cani și carierei Cimpu lui Neag. ■ .1 .De Ia minus 1014 tone de cărbune, cu cît se în- cheiaseră primele două decade ale lunii, minerii Paroșeniului au ajuns cu patru zile înainte ele' bilanțul decadei producțiilor record să-și recupereze restanța acumulată și să livreze suplimentar e- conomiej naționale 150, tone de cărbune .

sic lungea convalescența 
la 3—4 luni, neexcluzind 
eșecuri care afectau du
reros sănătatea oameni
lor.

La 9 ianUarie a.c., în- 
tr-o altă secție a spitalu
lui din Petroșani s-a 
fășurat cu succes o 
premieră medicală 
impune, respect față 
înaltul profesionalism 
urmașilor lui Esculap. Ci
ne sînt promotorii cardio- 
stimulării endocaritare ? 
Noi, răspunde medicul 
primar cardiolog Radu V. 
Radu, pluralul modestiei 
dezvăluie fructuosul mod 
de conlucrare între spe
cialiștii diferitelor secții.

Ion VULPE

des- 
altă 
care 

de 
ai
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inte- 
Mal.

de
pe

Pionierii omaglaza 
parcidui 

închinată aniversă
rii a GO de ani de la 
făurirea Partidului Co
munist Român, acțiu
nea politico-educativă „Tot înainte” mobili
zează, prin obiectivele 
ei, pionierii unității de 
la Școala generală nr. 
6 Petrila. „Ștafeta ge- ner jțiilor", este gene
ricul sub care pionie
rii de aici s-au angajat 
să îndeplinească 
grai — pină la 8 
— angajamentul 
muncă patriotică 
anul 1981.

Iu cadrul aceleiași 
ț.uni „Tot Înainte”, 
lele acestea s-a desfă
șurat la Fabrica de mo
bilă din Petrila o in
teresau. ă acțiune a co
mandamentului unită
ții, cu turna „Coordonate petrilene”. 
intîlnirii s-a 
tituit intr-un emoțio
nant omagiu adus par
tidului, secretarului 
său general, tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU, 
prin montajul literar- 
muzical - coregrafic „Partidului, inima și gindul”.

Mariana ȚfNȚAȘ, 
(■oman 'anta unității de 
pionieri — Școala ge

nerală nr. 6 Petrila

Finalul
cons-

ca din dotare. Privesc cu ochi critici activitatea lor, sînt mobilizați mai mult pentru sporirea producției de cărbune. Acest lucru ne preocupă de mai bine de doi ani, de cînd lucrăm cu complexul în strat 11 8. Din frămîntările ortacilor s-a născut ideea că printr-o întreținere șl exploatare rațională a utilajului se poate prelungi durata iui de funcționare și. bineînțeles, crește producția de cărbune. Acest lucru îl știe fiecare ortac din brigadă și acționează ca atare Avînd grijă de utilaj, care este un bun al nostru, al tuturor, crește și nivelul de viață. De pildă, avem pină acum -tCOO de tone extrase peste plan, dar și cîștigul mediu în brigadă este în medie de 200 lei/post.— Comuniștii din brigadă, ne spunea Gheorghe Dobroiu, secretarul' organizației de partid nr. 4. nu s-au mulțumit să tacă numai propuneri, ci au participat efectiv la materializarea lor. Astfel s-a rezolvat problema aprovizionării cu materiale, a calității reviziilor și reparațiilor.

Această continuă fră- mîntare a membrilor bri. găzii in frunte cu comuniștii, spiritul lor dc inventivitate s-au materializat în miile de tone de cărbune extrase peste prevederi, in înfăptuirea angajamentelor (plus 2000 tone cărbune) asumate în cinstea aniversării Zilei internaționa- luise

SI»

IINERUL

ie a muncii și a șase decenii de la făurirea gloriosului nostru partid. In prezent, cei 35 de ortaci ai lui Boncalo, din care 30 comuniști, sînt preocupați de găsirea unor noi soluții care să conducă la scurtarea termenului de reintroducere a complexului în- tr-un nou abataj. Ca ur-

marc a faptului că utilajul a lost bine întreținut și exploatat, termenul de reparare poate fi redus de la 60 la 30 de zile. Ce înseamnă acest lucru 7 Peste 15 000 tone de cărbune livrate în plus economiei naționale de brigada Boncalo.Văzînd modul cumacționează pe linia aplicării inițiativei „Brigada de producție și educație socialistă". priceperea și dăruirea de care dau dovadă comuniștii, toți 'membrii brigăzii; grija lor de a (o. losi integral timpul de lucru în abataj, de a reduce defecțiunile, seriozitatea și competența cil care discută problemele majore ale producției, atitudinea combativă față de lipsuri ți abateri, înțelegi că nu în- timplător, brigada aceasta este fruntașă pe mină ți pe Vale.Acești comuniști, formați la înalta școală a muncii, a mineritului, fie că se numesc Petru IacoD, Vasi- le Silvășan, Petru Cliirilă, Farcaș Balaș, Alexandru Nagy, Dumitru Grigoruță, Alexandru Rusu, Angliei Popescu și alții au o singură dorință, aceea de a da patriei tot mai mult cărbune cocsificabil.

Ne vom onora 
angajamentele 

asumate
(Urmare din pag. li2 Din toate domde activitateDin toate domeniile i din toate compartimen- putem da exem- de cadre teh- care se preocupă în susținut de realiză

neagu, de la sectorul IV, care absentează nemotivat foarte dos. l’ină a- cum are mai mult de 10 absențe nemotivate, datorită unui singur motiv — alcoolul.tele ple nice modrea tuturor indicatorilor economici, răspunzînd prin rezultatele muncii lor, la exigentele impuse de noul cincinal. Dăm numai cîteva exemple: maistrul Constantin Crăciun de la sectorul I, inginerul șef de sector E- milian Neagoe, sau ing. Alfred Hummel. Avem însă și cadre tehnice care încă nu se ridică la nivelul sarcinilor ce le revin prin natura funcțiilor pe care le dețin. Un exemplu și în acest sens: maistrul Jean Moș-

Menținerea de front și rijarea ei cioasă, întreținerea condiții optime a căilor de transport constituie priorități în preocupările colectivului pentru a- sigurarea producției viitoare. Repet: ne vom crea toate condițiile pentru recuperarea restantelor și îndeplinirea integrală a prevederilor de plan și a angajamentelor asumate. Aceasta este principala noastră sarcină și ne-o vom îndeplini.

liniei di- judi- i în

La stația de radioft- 
care a minei Vulcan se 
transmite o nouă emi
siune locală cu ultimele 
Știri,

Foto : N ȘTEFAN

Răspundem 
cititorilor

(Urmare din pag. 1)

perene
Notă

alte
ale

acțiunile 
prevenire

medicale din mai 
secții. Experimen- 

avut la bază apara- 
modernă, doctorul V. Radu se mîn-

\

**

î

versitare din țară, partici
pă la sesiunile de comu
nicări științifice. Pe plan 
local, spitalul nostru a 
devenit un adevărat for 
metodologic, se pot spune 
multe lucruri bune des
pre educația sanitară a 
populației, despre siste
mul integrat spital-policli- 
nică-circumscripție me
dicală, despre asistența și 
tratamentele efectuate la 
dispensarele întreprinde
rilor. Cu alte cuvinte am 
apropiat asistența' medi
cală de locurile de mun
că ale locuitorilor Văii,

Doctorul Nicolae Stan
dout, de la Clinica de 
cardiologie din Fundeni, 
a făcut echipă cu cardio
logul Radu V. Radu, or
topedul Mihai Bănacu, internistul Imre Koroji, cu 
medicii Nicolae Cristescu 
și X'lad Slăncescu, cu su
rorile 
multe 
tul a 
tura 
Radu
drește cu stația de moni
torizare a bolnavilor car- 
dio-vasculari cu infarct, accentuăm preocupările de 
uiți colegi au superlative îmbunătățire a stării 
p rit tu 
ral ura de tel e-

în, Simboluri
fibroscopul de 

investigare, 
despre 
„utilaje

sănătății", , 
mărturie' certă 
a grijii pe care partidul și 
statul o acordă minerilor 
din Vale. La. Petroșani se 
efectuează revenirea la 
norma! a ritmurilor car
diace „nedisciplinate", se 
practică deja simpatecto- 
mia lombară selectivă, se 

arleriografii, 
moderne, 
apanajul

.'ă__'i de
sănătate, prin |
acțiunile de iprevenire a '
îmbolnăviri- y 

lor. . ț
750 de oa- ?

meni, în hala- 1 
te albe 
Petroșani 
în grijă

cel 
al 

„bugetul de să- ; 
slrăduindu-se să ț 

contribuie prin înaltul lor i
parte din 
prețios fond 
popor - 
natale",

din i 
au /o 1 

mai ț 
unui 1■ să- 7

Zi de zi, prin munca 
harnicilor 
de pe 
Lupenî, 
tot mai 
modern 
blocuri

constructori 
șantierul din ; 

se conturează 1 
mult un nou și 

cartier 
moderne.

efectuează 
alte procedee 
altădată doar 
clinicilor moderne.

Medicul Aurel 
directo.ul medical 
talului municipal 
șam, se exprimă lapidar — 
nu există uit așezămînt 
sanitar municipal din ta
tă, în afara Petroșaniului, 
ale căror competențe pro
fesionale, în toate secți
ile și compartimentele, să 
fie de gradul II.

— Ne mîndrjm 
are medicale care 
bîndit laurii unor. 
titluri științifice; la oftal
mologie poate fi consul
tat doctorul în științe me
dicale Iosif Eșanu, titlu 
dobîndit și de ortopedul 
Mihai Bănacu. Crește me
reu numărul medicilor 
primari și specialiști care 
s-au specializat în două 
domenii. Intre ei i-aș' a- 
minti pe medicii Radu V, 
Radu, Petru Turcu, Imre 
Koroji și alții. S-au tra- 
diționalizat 
de sîmbătă 
U.S.S.M., 
schimb de experiență de
clanșat de referate și pre
zentări de cazuri pe spe
cialități, cadrele medicale 
și medii sînt integrate în 
cursuri de perfecționare 
găzduite de centrele uni-

Huna, 
al spi- 
Pelro-

cu-
au

ca- 
do- 

înalte

manifestările 
ale filialei 

un autentic

profesionalism și pasiune, i 
apclînd la excelenta în- ' 
zeslrare materială, la îrn- ț 
bunălățirea calitativă 
stării de sănătate a 
norilor, 
constructorilor,
lor, textiliștHor, a celor
lalte categorii de oameni 
ai muncii din Vale. Or, 
constiuclorul viguros al 
societății socialiste do- 
bindeșle astfel un poten
țial creativ superior, ma
terializat în propășirea 
continuă a vieții, a con
dițiilor de muncă. In a- 
ccst context, „obolul" me
dicilor și cadrelor sanita
re din Petroșani este es
timabil doar în dragostea 
cu care-și împlinesc me
nirea de demni străjeri ai 
sănătății publice, rînduri- 
le de față voindu-se un 
elogiu modest, adresat u- 
nor oameni pe care man
tia anonimatului nu îi 
stînjenește, dimpotrivă, dă 
strălucire blazonului bres
lei celei , mai umanitare 
din lume. Blazon pe care 
arta de a aduce sănăta
te își încrucișează simbo
lurile cu cele ale înaltei 
pregătiri profesionale.

ri 

mi- 
preparatorilor, 

torestieri-

Din puncte diferite ale orașului Petroșani, cetățeni intrigați de amînarea intervențiilor necesare pentru remedierea unor spărturi apărute în rețeaua de alimentare, prin care te risipesc mari cantități de apă, s-au adresat în ultima vreme redacției, inclusiv prin telefon, solicitind sprijin. Astfel de solicitări ne-au adresat :
Alexandru c.abor, in legătură cu pierderea dc apă potabilă, care continuă de două luni, in preajma blocului nr. 27 de pe strada Independenței. Așa cum este firesc, omul a a- nunțat dispeceratul din cartier. A repetat același anunț de multe ori fără însă a constata vreo preocupare pentru remedierea fisurii și oprirea risipei de apă.

Vasile Găucă, din strada Viitorului, același car

tier, care ne-a făcut cunoscut că printr-o gură de incendiu situată la nr. 19 al străzii menționate, se pierde continuu din luna mai a anului trecut o mare cantitate de apă potabilă.Despre conducta din zona recent dezafectată și demolată a străzii Horia, din care continuă să țîș- nească apa potabilă, ne-a informat Nichifor Popescu din Petroșani. Iată trei „izvoare” ale risipei. Dacă în ce privește ultima spărtură s-ar mai putea spune că încă nu a fost observată de apaducteri, timpul de cind cele din cartjerul Aeroport au fost semnalate, depășește orice îngăduință. Considerăm că apaduc- terilur de la l.G.C.L. nu li se mai poate acorda nici un minut de răgaz. Ei trebuie să pună capăt imediat risipei de apă 1 (T.V.)

• GH. UVEGHES, Pe
troșani : Orice modificare la balcoanele blocurilor de locuințe, inclusiv închiderea acestora, este interzisă. Vă putem preciza că prin ho. tărîrea nr. 13/1979, Consiliul popular județean Hunedoara-Deva a pus interzicerea și ționarea oricăror i ficări la balcoane, respectă în acest rațiunea ce stă la 
acestor amenajări, ea de a înlesni un 
tact direct al locatarilor cu mediul exterior

• AUREL JURA, Petroșani: Reluați, deci, acțiunea de anul trecut, încercind să determinați redacția să adreseze cri-■ tici „severe" conducerii sectorului de gospodărie comunală Petroșani. Vă precizăm că ale dv. „critici** nu merită credit, din moment ce le semnați cu nume fals de la o adresă la fel falia.
• L. Vulcan ; Referitor la întrebarea dv., articolul 7 (2) al Decretului Consiliului de Stat nr. 246/1977, precizează că persoanelor nou încadrate în muncă 11 se acordă alocația de slat pentru copii după trei luni de la data încadrării cu contract de muncă pe durată nedeterminată. In cazul persoanelor cărora le-a încetat contractul de muncă, din vina lor, in condițiile în care, potrivit legii, chimea în muncă se trerupe. alocația se cordă numai după luni de la data drării cu contract muncă pe durată neder- minată și numai în cuantum de 50 la sută din suma la care au dreptul timp de 6 luni. După această perioadă, primesc alocația integrală.

dls- sanc- modi- Se mod baza ace- i con-

vein- a- trei reîncă- de
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• SPEO-DIA-FOTO. La 
manifestările artistice ge
nerate de și dedicate speo
logiei, în materie de dia. 
film și fotografie artistică, 
desfășurate nu demult la 
Rînmicu Vîlcea, membrii 
cercului de speologie „E-

J mii Racoviță”, din cadrul 
I clubului cultural studen- 
j țese I.M.P.,
I aprecieri generoase, ma- 
I terializate intr-un premiu

III și diploma de onoare 
a juriului recentei ediții 
a concursului „Vilcea ar
tistică”, Distincțiile obți
nute dobîndesc în valoare, 
dacă amintim că actuala 
ediție s-a desfășurat sub 
egida forurilor cUltural- 
artistice locale și a Insti
tutului bucureștean de 
speologie.

• MASĂLa Casa de Petroșani, în ROTUNDA. cultură din cadrul proce- 
au repurtat sului de educație politico- cetățenească, a avut loc masa rotundă c: tema

a ai de„Forța modelatoare colectivului de oameni muncii în activitatea reeducare a persoanelor care au comis acte antisociale”. La acțiune au participat juriști și reprezentanți ai conducerilor colective din 5 întreprinderi ale orașului Petroșani.
• SPECTACOL DE ES

TRADA. Astăzi, Ia orele 
17 și 20, pe scena Casei 
de cultură din Petroșani, 
se va desfășura concertul 
extraordinar de muzică

ușoară, susținut de cunos
cuta formație „Progresiv 
TM“. Manifestarea artisti
că, desfășurată sub patro
najul Teatrului de estradă 
din Pitești, îi are ca soliști 
pe Acvilina Severin, Lu
cia Turcescu și Nicu Pop.

Rubrică redactată de 
Ion VULPE
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Competițiile „Daciadei“
CROSUL 

TINERETULUI - 
ETAPA JUDEȚEANĂDuminică, orașul Brad a găzduit întrecerile etapei județene a „Crosului Ti- neretului**, la care și-au dat întîlnire și primii trei clasați ai etapei anterioare de la nivelul municipiului nostru.Printre rezultatele cele iriai bune obținute de sportivii Văii Jiului se numără cele obținute de Gheorghe Filip, de la Grupul școlar minier Petroșani,și Veronica Preoteasa, studentă la I.M.P., care au reușit să se claseze pe primul loc și ră se califice pentru etapa finală pe țară. Un loc doi a revenit Zoltan Szakacs, G.S.M Petroșani,fi șî el prezent la finala pe țară. Filimon Ceuță și Daniela Buză, arabii de la G.S.M. Petroșani, s.au situat pe poziția a IlI-a, ca și studenta Natalia Deco- nescu.

merituos elevului de Ia care va

GIMNASTICĂ

Fotbal, divizia C

șani, pregătită de prof. Iu- liana Pop. a avut și de data aceasta o comportare foarte bună, obținînd locul I și titlul de campioană județeană pe acest an, E- chipele de fete ale școlilor amintite mai sus. s-au clasat pe locurile II și HI Ia

Echipele reprezentative ale școlilor generale nr, 4 Petroșani la băieți și fete, nr. 1 Petroșani (numai la fete) au participat la etapa județeană a campionatului republican de gimnastică al școlilor generale. Echipa de băieți a Școlii generale nr. 4 Petro- această etapă.
Etapa municipală la tetratlon — școli generaleJoi, pe stadionul Jiul Petroșani, s-a desfășurat e- tapa municipală a campionatului republican de tetratlon școli generale — la care au fost înscrise 16 echipe de fete și băieți, din raza municipiului noș. ~“tru. Clasamentul general pe echipe (formate din ^6 fete și 6 băieți, din care primii 5 au fost punctabili), se prezintă astfel: fete : Școala gen. nr. 3 Lupeni • — 876 puncte, Școala gen. nr. 2 Petroșani și nr. 6 Pe- trila, fiecare cu 837 puncte, Școala gen. nr. 5 Pe- trila (831) ; băieți: Școala gen. nr, 4 Petroșani, <783),

Școala gen, fir. 6 Petrii a (721), Școala gen. nr. 2 Petrila (684).Cele mai bune rezultate individuale au fost obținute de Aurelia David (Școala gen. nr. 2 Petro, șani) — 212 puncte, Natalia Moldovan (Școala gen. nr. 6 Petrila) — 211, Eva Tordai (Școala gen. nr. 4 Petroșani) — 198, Cristian Deak (Școala gen. nr. 2 Petrila) — 179, Dumitru Șerbănescu (Școala gen. nr. 6 Petrila) — 175, Sorin Henzel (Școala gen. nr, 4 Petroșani) — 174.
A. SLABII S. BĂLOI

Fază din meciul Mi- 
neruI-Știința Vulcan — 
Carpați Mîrșa. (Foto: 
N. Cristian)

Victorie dificilă, dar pe 
deplin meritatăcu și lacov,, care Insă nu unor min, Cv’S'

Atletism

0 cursă contra

Diaconu, component ai secției de atletism Jiul Petroșani, ne-a vorbit, în cîteva rinduri, cu zel, despre concursurile la care a participat, despre locurile pe care le-a ocupat. Dar parcă niciodată ca deunăzi nu a reușit să ne emoționeze. De astă dată ne-a relatat cu lux de amănunte ultima sa cursă, cea din începutul lunii aprilie, cînd la Alba Iulia, în finala campionatului național, a obținut titlul de vicecampion. Cîștigul demn de laudă a generat în acel ceas in sufletele noastre un examen, Victoria este victorie! Ea se cădea aplaudată ca atare. Curios, în a- cele momente însă ne-am făcut un reproș, la gîndul că nu am reușit să-1 înțelegem și deci să-l ajutăm la vîrsta la care un superb statut de egalitate desființa ierarhia ' tentațiilor, cînd stabilea afectiv contacte cu toate, dăruindu-se fericit cînd fotbalului tot la Jiul Petroșani, cînd a- tletismului. Ne-am amintit atunci și de dorința trenorului său Ștefan haly de a-1 convinge Ilie să-și definească tivația pentru pentru alergărileEvident, i-am levului Diaconu,într-atît de- convingător cît să-1 determinăm renunțe voarea păcate, noastre.vut momente cînd a lăsat

an-Mi- pe mo-atletism, de fond. ' vorbit dar e- nu însăla fotbal în fa- atletismului.după discuțiile Ilie Diaconu a a-Din

antrenamentele la atletism, pe planul doi. Dar totul este bine cînd se termină cu bine... Cu care-1 caracterizează? trenorul Mihaly a reușit să-1 pregătească (în ciuda pauzelor) în așa fel incit l-a adus la forma maximă exact atunci cînd trebuia și astfel Ilie Diaconu devine vicecampion la 8 000 m. In acest fel munca și talentul au fost răsplătite din plin. Succesul dobîndit naște o întrebare iminentă și anume: care ar fi fost performantele acestui sportiv între cei mai buni a- lergători din tară. dacă s-ar fi preocupat mai mult de realizarea unei forme sportive optime? Evident alta.Avem credința că. citind aceste rînduri, talentatul alergător Ilie Diaconu va ajunge la convingerea că trebuie să persevereze pentru a nu dezminți pe viitor. Titlul obținut obligă. Pentru sine, pentru prestigiul municipiului în care învață și face sport.

va medita

LUPTE LIBERE

Campionatul județean
Liderul și-a menținut poziția

pricepereaan-

și meditînd

prof. Teodor TRIFA

C.SS. Petroșani, în finala pe țară
Una dintre interseriile campionatului republican 

al juniorilor și școlarilor, pe echipe, desfășurată la 
Arad, a constituit un nou prilej de diestare a valorii 
garniturii luptătorilor de la Clubul sportiv școlar din 
Petroșani, Concurmd cu multă ambiție, luptătorii din 
Vale și-au depășit categoric toți adversarii: 10—1 in 
fața Rapidului Arad, 7—4 cu C.S.Ș Oradea și 8—3 in 
compania C.S.S. Deva. De remarcat, aportul lui Aron 
Cîndea (65 kg), Iulian Demian (87), Ilelmudt Purtător 
(70) și Nicușor Marmaliuț (44), care au cunoscut doar 
gustul victoriei de-a lungul tuturor etapelor campio
natului. Alături de ei au punctat eficient: Iosif Kiss, 
Aurel Dorobăț, Viorel Hozu, Ioan Vladislav, Sandor 
Kovacs, Ionel Surducan și Aurel Dragotfi. Formațiile 
ciștigătoare ale primelor două locuri, la faza inter, 
serii, intre care se numără, cu șanse sporite și C.S.S. 
Petroșani, vor participa la finala pe țară, cele șase 
garnituri care-și vor disputa titlul național se vor în. 
tîlni intre 29—31 mai la Deva, (LV.)

I.M.C. BIRCEA — MI
NERUL ANINOASA 2—3 (2—2). Prestația foarte bună a gazdelor, din primul sfert de oră al partidei, a făcut ca în min. 9 scorul să fie de 2—0. Din echipa locală au înscris (cu largul concurs al defensivei ani- nosene), Sîrghe (7) și Pa- piță (9). Peste cîteva minute, echipa minerilor a traversat momente de panică, ba chiar. în min. 34, în urma unei pătrunderi impetuoase, Almășan a reușit reducerea handicapului. După acest gol. fazele dramatice s-au consumat, mai ales la poarta jucătorilor de la I.M.C., apărătorii au făcut tot mai greu față „hărțuielilor** Ia care i-au supus Dosza. Faur, Bălosu, Almășan și Hădărean. Intr-o astfel de situație, în min. 44. survine egăjarea, Almășan cu o centrare la „firul ierbii", îl găsește pe Dosza. care trimite în gol. Judecată în ansamblu, evoluția Minerului, după pauză, este

schimbată mult în bine. Pătroi, Gheorghe II, Șăt- măreanu, Părăușan, Dumitra?, Faur. Bălosu, Gheorghe I. Dosza, Almășan (din min. 85 Bălan) și se trezesc parcă tate. In dorința consolida poziția (greu cucerită), cele minerilor un fotbal de calitate, răsplătit eu aplauze de spectatorii prezent! la stadion. Fotbaliștii din Aninoasa demonstrează faptul că, atunci cînd vor, știu ce și cum joacă. Sprijinită bine de mijlocași, ofensiva oaspeților creează în continuare probleme deosebite apărătorilor adverși, jocul lor plin de curaj, dinamism și exactitate face ca tabela de marcaj să se modifice în favoarea lor. In min. S3, Sătmăreanu printr-un șut plasat marchează golul victoriei...La juniori: I.M.C. Bîr- cea — Minerul Aninoasa 4—2 (1—2).
T. TEODOR

Hădărean la reali- de a-și de lider unspreze- realizează

MINERUL - ȘTIINȚA 
VULCAN — CARPAȚI 
MÎRȘA 1—0 (0—0). interes deosebit al suporterilor pentru acest meci ce se anunța a fi foarte disputat, în compania fruntașei seriei, Carpați Mir- șa. Oaspeții au arătat, prin jocul prestat, că au o echipă bună, dar nu de neînvins și care, u- neori, pentru a ține piept unui adversar ce se dovedește periculos renuii. ță la regulile fair play- ului, apelînd la durități1 nepermise și faulturi nejustificate. Pe tot percur- sul primei reprize, gazdele, n-au reușit decit a- rareori să se apropie de poarta oaspeților, pe de altă parte, contraatacurile oaspeților, purtate in viteză, cu schimbări rapide ale jocului de pe o extremă pe alta au fost stopate de apărarea gazdelor, între care s-au detașat Puțura, Haiduc, Pol- gar. Deși jocul s-a reliefat prin faze spectaculoase, care plac publicului, pî- nă la finalul primei reprize nu s-a mai întîmplat nimic deosebit.După pauză, gazdele par mai decise, mai agresive, muțind jocul înjumătatea de teren a oaspeților. Linia de atac, întărită cu lacov în locul lui Faur. în eclipsă de formă s.a aflat deseori în preajma înscrierii golului prin Tismănaru, Voj-

reușesc finalizarea faze favorabile. In 75, arbitrul central tian Făgaș, deși aflat în preajma fazei, nu acordă lovitura de pedeapsă clară în urma unui henț comis în careu de un “ rător al oaspeților, toate acestea gazdele slăbesc ritmul. La un atac în fața porții verse, lacov scapă singur în careu, fiind stopat neregulamentar de doi fundași; penalty-ul este transformat cu precizie de Voi- cu, care și duminică a fost unul din cei mai buni de pe teren. Pînă la finalul meciului nu se mai înregistrează nimic demn de consemnat, astfel că se înregistrează o vicierii' la limită, dar pe deplin meritată.A. arbitrat la centru, cu scăpări. Cristian Făglș din Tg, Jiu.
MINERUL - ȘTIINȚA 

VULCAN: Olteana. Puțura, Haiduc, Polgar, Fră- țilă, Chirițoiu, Faur, (min 46lacov), Zlate, Topor. Voicu, Tismănaru.P.Ș. Este de apreciat preocuparea conducerii A.S. Minerul din Vulcan pentru amenajarea ’ unei baze sportive ce tinde fi una din cele mai ; moașe din însă lipsa presei...
Ștefan

o ii plin — pasiunea răstoarnă 
popicele aniior...Că popicarii de la ringul Lonea- și-au decât titlul de campioni județeni iată o veste care totuși nu se constituie intr-un eveniment-surpriză, asemenea performanță a stat și la indemîna altor formații din Vale, care au clacat însă în etapele de calificare pentru vizia A. Puțini știu tuși că, în marea tentativa, aruncătorii lelor din Lonea îl au a- lături. nu numai în calitate de sfătuitor, ci și de component al echipei maestrul emerit al i tului. Ion Micoroiu, sonalitate de prim arenelor de popice, tiplu campion mondial. Ca contribuției sale ia rezultatele echipei, campionul mondial de la Viena (1957) a stabilit recent un record al pistei din Lonea 952 p.d., cu 42 multe deeît vechea formanță. A lansa 200 de lovituri mixte, cu bila de 3 kg. presupune o diție toare.miei indică

Pa- adju.

di- to- lor bi-
pe spor, per- rang a mul- național și dovadă a

noumai per-
fizică cifra con-corespunză- dimprej arul și o tehnică

ap5- Cu nu nou ad-

: a 
,'vu- Vale. Se simte unei mese a

NEMEUSEK

Breviar

desăvîr.șită, desigur mulți anj de performanță. Cînd însă această cifră este atinsă de un „tînăr**, care va bate curînd muchia deceniului VII, performanța se înscrie în aria evenimentului sportiv.— Maestrul emerit al sportului, Ion Micoroiu, mărturisea prof. Valeria
POPICEPișcoi (cu care împarte responsabilitățile de antrenor și jucător) constituie un model de dăruire și pregătire, pentru mai tinerii săi colegi de echipă. Model care a contribuit, într-un răstimp cord, la lorică a mar cînd calitativ, mite să ve mai

re- omogenizarea va- lotuluj nostru, astfel an salt care ne va per- atacăm obîecti- îndrăznețe, intre care promovarea ma divizie.Ion Micoroiu suita rezultatelor cepție, în vreme legii săi de generație își privesc, din tribune, „ne. poții" în postură de sportivi. Iată un exemplu de

în pricontinuă de ex- ce co-

fiind- noas- este popi- exemplu și omu- numă-
longevitate sportivă, că după informațiile tre Ion Micoroiu decanul de vîrstă al carilor români, care demonstrează că în . sport .tinerețea lui constă nu în rul anilor, ci al faptelor sale. Pasiunea. dăruirea lui Ion Micoroiu capătă însă valențe de simbol, dovedind că dragostea pentru sport, în virtutea unor cerințe biologice ale . omului contemporan nu poate cunoaște piedici, chiar dacă este uneori a- fectată de comoditatea cinei gindirî închistate. Iar în ceea ce privește viitoarele rezultate ale echipai minerilor din Lonea, aura vîrsteî campionului mondial tinde să cuprindă ln sfera succesului un sport atît de tradițional în Vale, care și-a confirmat și încearcă să-și depășească propria valoare tot la Petrila. De acum eve- nimentul-surpriză așteptat se încadrează în răspunsul la dilema efemeră — vor fi una sau două divizionare A de popice la Petrila ?

Ion VULPE

• FOTBAL, divizia 
B : C.l.L. Sighet — Minerul Lupeni 2—0 ; di
vizia C: Minerul Vulcan — Carpați Mîrșa 1—0 ; Sticla Arieșul Turda Minerul Pa- roșeni 1—0 ; campiona
tul județean : I.M.C.Bîrcea — Minerul Aninoasa 2—3; I.G.C.U. Hunedoara — Minerul Uricani 1—1 ; Constructorul Hunedoara — Pa- rîngul Lonea 2—1 ; Preparatorul Petrila — A- vîntui Hațeg 2—4 ; Metalul Criscior — Metalul Simeria 3—2 ; Minerul Teliuc — Mecanica Orăștie 3—2.

• . HANDBAL, divizia 
B (tineret): Timișul Lugoj — Utilajul-Știința 
22—19.

• POPICE, campiona
tul municipal; Parîn- gul Lonea — Construe, torul minier 4864—4609 pd.

• ȘAH, campionatul 
de calificare pentru 
divizia B : Dinamo-Vic- toria București — Constructorul .minier Petroșani 6—4 :
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Manifestări dedicate aniversării 
Partidului Comunist Român

In diferite țări ale lumii au loc noi manifestări 
dedicate împlinirii a 60 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român, marilor realizări ale Româ
niei socialiste în toate domeniile de activitate, ma
nifestări ce evidențiază rolul determinant al gîndi- 
rii și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, în opera de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvol
tate, în politica noastră externă de pace, colaborare, 
securitate și independență. De asemenea, în paginile 
presei din diferite țări continuă să fie inserate ar
ticole consacrate țării noastre.La Clubul presei * din 

Rawalpindi (Pakistan) a a- vut loc ceremonia donării lucrărilor din ciclul „Gîn- direa social-politică a președintelui României, Nicolae Ceaușescu", traduse în limba urdu. A luat euvîntul Shorish Malik, președintele Clubului presei, redactorul șef al cotidianului de limba urdu „Jang", care, după ce a

DECES. Actorul american Jim Davis, interpret al rolului lui Jock Ewing în serialul de televiziune „Dallas", a încetat din viață, duminică, la locuința sa din Los Angeles, în vîrstă de 65 de ani. Nu a fost precizată cauza decesului, care s-a produs în somn.
FORUM ÎMPOTRIVA 

ÎNARMĂRILOR. în ora
șul vest-german Hamburg 
s.a desfășurat un forum 
în cadrul căruia partici- 
panții s-au pronunțat îm
potriva înfăptuirii hotărîrii 
N.A.T.O. privind amplasa
rea de noi rachete nucle
are cu rază medie de ac
țiune în unele țări vest- 
europene.

LONGEVIVA. La Orva. uit a încetat din viață decana de vîrstă a francezilor, Elisa Rogard, care a trăit 111 ani și a recurs pentru prima oară la îngrijirile unui medic abia la etatea de 108 ani .' De meserie lenjereasă, ea a avut prilejul — remarcă agenția Franct Presse — sa calce cămășile lui Aris- iid? Briand, prim-ministru al Franței în vremea celei de-a treia republici.
Intr-o bună zi, un ministru sud-afriean a vîn- dut „pontul" ; „Noi ne cumpărăm petrolul de carp „avem nevbie din locuri stranii și în circumstanțe stranii". In 1973, țările arabe, apoi toate statele membre ale OPEG au proclamat embargoul asupra vînzărilor de petrol către U.S.A..; atunci au început autoritățile rasiste de la ■Pretoria să se confrunte cu mari dificultăți în a- chiziționarea cantităților necesare de țiței. Cum sursele de aprovizionare cu „aur negru" ale Pretoriei sînt cu grijă ținute secrete, declarația sus-aminti- tului ministru a atras a- tenția presei.Așa a ajuns publicația britanică „Observer" să nareze mai multe „circumstanțe stranii" prin care petrolul ajunge la Capetown, principalul port al Africii de Sud. Astfel, după cum relevă „Observer", compania petrolieră olandeză „Transworld" utilizează o întreagă flotilă de supertancuri pentru a furniza țiței autorităților sud- africane. Petrolierul „Ilav- droff", care navighează snb pavilionul său, face 

exprimat mulțumiri pentru valoroasele lucrări donate, a subliniat: „în Pakistan este bine cunoscută politica externă pe care România, sub conducerea dinamică și înțeleaptă a președintelui Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane, o promovează aproape de două decenii".In saloanele ambasadei române din Brasilia a fost organizată expoziția de fotografii „România azi".Cotidianul mexican „El 
Heraldo de Mexico" a publicat un amplu articol in
- SECRETUL VOPSELEI 
5 ARMENEȘTI* ' •I Specialiștii din Erevan au reușit să reconstituieI procesul de fabricare avopselei armenești cu-* noscute sub numele deI „karmir vordan". Secre-• tul ei fusese... uitat de-a
I lungul anilor, deși „kar-, mir vordan" făcuse p a-Idevărată epocă în Renaștere, Picturile marilor (maeștri renascentiști au perpetuat pînă în zilele J noastre frumusețea si| strălucirea acelor vopsele.- Pentru a reface „dru- 
I mul" fabricației, intr-un, laborator special înființatIîn R.S.S, Armeană au fost studiate insectele din Icare se pare că se pregăteau acele vopsele.J „Karmir vordan** esteI numele armenesc al unui»' vierme care trăiește în
I terenurile saline ale văiiArarat și care obișnuics- I te să iasă la suprafață. numai Ia orele 2—3 di-
I mineața. După această’ primă etapă a cercetări-| lor, specialiștii au stabi-’ lit că viermii cu pricina

OLANDEZIIde mai multi ani naveta între porturile din zona Golfului și R.S.A. De fiecare dată, căpitanul furnizează date false privind porturile de destinație, in- dicînd țări care nu suscită opoziția serviciilor vamale. De exemplu, „Havdroft" anunță că se îndreaptă 
DIN LUMEA CAPITALULUIdin Londra nota că naveispre Singapore, dar pe drum se „răzgîndește" și-și lasă încărcătura la Capetown. Pentru a nu trezi interesul vreunui observator indiscret, care să recunoască și să dovedească că este vorba de unul si același supertanc, numele navei este de fiecare dată camuflat cu grijă înainte de intrarea în port.In ultimii doi ani, „Hav- droff" a efectuat cel puțin o duzină de astfel de traversări „discrete", transportând 2 750 000 tone de petrol în R.S.A,, adică 10 la sută din necesarul „țării apartheidului". Dar

titulat „Petrochimia românească a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimii 15 ani", în care, folosin- du-se date și cifre comparative. sînt relevate succesele obținute de această ramură a economiei noastre naționale.Ziarul subliniază că „O contribuție de seamă la dezvoltarea chimiei în România o are academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om de știință de faimă mondială, a cărei operă în acest domeniu, tradusă în diferite limbi, se bucură de mare apreciere în întreaga lume".Ambasada română din 
Roma a donat Institutului „Palmiro Togliatti" un important set de cărți- românești. cuprinzînd volume dedicate operei și personalității președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apărute în Italia și în alte țări, precum și lucrări cu caracter istoric, social- politic etc.

(Agerpres)

ar putea fi crescuți în sere, prin așa-numitele metode hidroponice.
METEORIȚII DIN 

ANTARCTIDAGeologii stației japoneze din Antarctida au descoperit aproximativ 3000 de resturi de meteo

riți, număr care întrece cifra totală a meteoriților descoperit! pe suprafața pămîntului. Majoritatea acestora au fost găsiți în munții Yamoto. din apropierea stației. Doi dintre meteoriți conțineau compuși organici — aminoacizi nebiologici de proveniență extraterestră. Aceștia. susțin specialiștii, trebuie considerați substanțe prebio- logice apărute în urma unor procese chimice, și
ZBURĂTORI„Havdroff" nu este o excepție ; alte două supertancuri navighează „în secret" pe traseul dintre zona Golfului și Africa de Sud. Numai „circumstanțele stranii" ale transbordăm încărcăturii diferă, de la caz la caz. Astfel. cunoscuta firmă „lăoyd’s'*

„Neptune World-- i-a trebuit aproape o lună pentru a străbate... 200 de mile marine. între portul unde a -încărcat petrolul și punctul de destinație. Precizăm că Neptune World" este un vas modern, nu unul cu vîsle, de unde și convingerea specialiștilor că această „exagerare" se datorează unei devieri de la traseu. Și nu una nevinovată !..,Și un alt supertanker. „Staland", are obiceiul să dispară cu regularitate. Timp de două luni, el ar fi rămas „în Mediterana

BW
TV9,00 — 11,00 Teleșcoală.11,00 Film serial : Dal

las (reluarea episodului 5)11.50 Evoluția vieții pe pămînt.16,00 Telex.16,05 —17,15 Teleșcoală.17,15 Clubul tineretului.18,00 Almanah pionieresc ;18.25 P.C.R. — spirit revoluționar, gîn- dire creatoare.18.50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal.19.25 Actualitatea economică.'19.50 împotriva întunericului verde. (momente din lupta antifascistă a poporului român) — (partea a IlI-a).20,30 File de cronică revoluționară în dramaturgia românească. „Cînd 
trăiești mai ade
vărat" de Paul Everac.22,00 Partidului erou— cîntul inimilor noastre. Emisiune muzical-li- terară22,15 Telejurnal

nu resturi de substanțe J vii- . |Toți meteoriții descope- « riți au fost introduși în | conteinere sterile și ex- , pediâți în Japonia. In la- I boratoarele de cercetări • ei vor fi supuși unor a- > nalize amănunțite, în I speranța că, poate, con- J țin, totuși, informații pre- | țipase privind . apariția » vieții,; |
„PIROGA NOASTRĂ" jIn dialectul local, de- ’ numirea Senegalului în- I seamnă „piroga noastră". ' Potrivit rezultatelor ulii- | melor descoperiri arheo- • logice de pe insulele din • delta riului Salum, locui- I torii acestor meleaguri J se ocupau cu pescuitul I incă de acum peste 10 000 > de ani. Și astăzi numeroși ’ senegalezi se îndeletni- | cesc cu această ocupație. ’ In cursul săpaturilor’ s-au I descoperit vîrfuri de har- 2 poane și diferite unelte ’ de pescuit, din os și pia- t tră. ; * 
pentru a aștepta comenzi". Din întâmplare s-a aflat că „Staland" naviga, în realitate, din R.S.A. spre Singapore. încurcate sînt căile mării și pe ele. rătăcesc tot felul de „olandezi zburători"... . ■Nu numai „Transworld" face parte din această categorie „ezoterică", ci și cîteva societăți petroliere foarte bine cunoscute („British Petroleum", „Total", Royal Dutch Shell", „Mobil", „Standard Oil** ..Texaco'*), care nu au ezitat să pompeze — pe sub mină — țiței în angrenajele apartheidului. Cu alte cuvinte, furnituri clandestine de petrol, de dragul unei îmbogățiri facile. Poate că viitorul cel mai a- propiat va clarifica Jaceas- tă afacere. Mijlocul cel mai sigur ar fi penalizările costisitoare, care să îndemne la o mai profundă meditație înainte de „lansarea la apă*' a operațiunilor a- parent profitabile. Este posibil ca, astfel, supertan- curile companiilor petroliere să nu se mai rătăcească între tentație și em- bargou,

D. E.

Întreprinderea de utilaj 
MINIER — PETROȘANI 

strada Republicii nr. î, telefon 42620 

încadrează
— electrician reparații auto
— șofer cu autorizație pentru auto

macara. l.'V
încadrarea se face în conformitate cu 

Legea 57/1974.

ȘANTIERUL DE MONTAJ
AL PANOURILOR MARI

PENTRU LOCUINȚE - LUPENI 
încadrează de urgență

— maiștri constructori f
— electricieni pentru reparații și întreți

nere macarale turn
— dulgheri
— zidari
— sudori electrici
— muncitori necalificați.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ LIVEZENI 

încadrează direct sau prin transfer pentru 
subteran și suprafață muncitori calificați în 
specialitatea:

— electricieni
— lăcătuși mecanici de mină pentru 

auto și cazane
— mecanici pentru exploatare autoîn- 

cărcător IFRON.
Relații suplimentare, la sediul întreprin

derii.

WTRIPRWDERM 01 PROSPECȚIUNI 
SI EXPIORĂRI GEOLOGICE 

„B A H TII1“ •
cu sediul în orașul Caransebeș, strada 30 
Decembrie nr. 1, județul Caraș-Severin, în
cadrează direct sau prin transfer in interesul 
serviciului pentru șantierele Lupa-Rușchița 
(jud. Caraș-Severin) și Sinersig, Visag, Da- 
rova (jud. Timiș), următorul personal:

— ingineri minieri
— ingineri foraj
— maiștri minieri
— maiștri electromecanici minieri
— mineri și sondori
— mecanici compresoare
— electricieni de mină
Se încadrează de asemenea urgent 

muncitori necalificați, pentru calificare, prin 
cursuri de scurtă durata, in meseriile de 
miner și sondor, la șantierele sus amintite.

Doritorii se vor adresa ia comparti
mentul personal de la sediul întreprinderii, 
telefon 12360, interior 903.

Mica publicitateVÎND garaj nemontat, metalic. Informații Petroșani. telefon 41833, după ora 19. (385)VÎND casă 3 camere, 
ANUNȚ DE FAMILIESOȚIA, fiica și rudele apropiate mulțumesc tuturor celor care au fost alături de ei în încercarea grea pricinuită de pierderea iubitului lor soț, tată, frate MUREȘAN IOSIF.Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile noastre. (382)

bucătăriei; baie, cămară, beci, garaj, dependințe și grădină cu pomi fructiferi. Vulcan, strada Platoului 
nr, 14. (384)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). lIPARULi Tipografia Petroșani, str. Re publici! nr. 67,


