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In continuă creștere 
PRODUCȚIA 

CĂRBUNE EXTRAS

Strădaniile, eforturile 
depuse -de minerii Văii 
Jiului pentru creșterea 
producției de cărbune 
s-au materializat în a- 
ceastă lună prin spori
rea substanțială a rea
lizărilor înregistrate. Ast
fel, la nivelul Văii, Com
binatul minier a crescut 
media zilnică a produc
ției obținute cu peste 
4 000 tone de cărbune fa
ță de realizările medii ale 
lunii precedente. Aceas
tă importantă creștere de 
producție se datorește în 
primul rind abnegației, 
dăruirii cu care au ac
ționat la fronturile direct 
productive, 
miniere de la 
Cîmpu lui 
Petrila, I.M. Dîlja și LM. 
Lupeni. Numai minerii 
și mecanizatorii carie
ri Cîmpu iui Neag au 

extras, peste prevederile 
de plan 31 202 tone, 
colectivul amintit. oeu- 
piad jCjȘmul loc în în-

trecerea
desfășoară în bazinul 
nostru carbonifer. Cu 
sarcinile dc plan depă
șite se prezintă cu o zi 
înainte de încheierea lu
nii și minerii de la Pe
trila, care raportează o 
producție suplimentară 
sarcinilor de plan de a- 
proape 1 600 tone. Deși 
producția extrasă peste 
plan este mai mică — 
1 297 tone de cărbune — 
c< leetivul minei Dîlja, 
alături de colectivul ca
rierei Cîmpu lui Neag, 
se mîndrește, pe bună 
dreptate, cu o constanță 
a realizărilor și ritmicita
te a depășirilor care pot 
constitui un exemplu 
demn de urmat și de ce
lelalte colective minie
re din Valea Jiului.

La rîndul lor, minerii 
de la Lupeni 
să depășească 
le dificile din

. _exțractivă ■ ^v._
acum, în rîndul minelor 
cu sarcinile planificate 
depășite. Producția ex
trasă peste plan se ri
dică la aproape 1 000 de 
tone.

Evidențiem totodată 
strădaniile minerilor de 
la Vulcan care și-au cre
at premise sigure în
deplinirii integrale a pre
vederilor de plan lunare.

Reale posibiltăți au 
în această direcție șt mi
nerii de la Uricani.

Cu toate aceste reali
zări remarcabile prezen- 

trebuie 
sînt 
mi- 

e-

zări remarcabile 
tate pînă acum 
să amintim că mai 
încă întreprinderi 
niere care, cu toate 
forturile depuse, nu au 
reușit și intre în caden
ța firească a realizărilor. 
Printre acestea se nu
mără minele Aninoasa, 
Livezeni, Ix>nea și 'Pa- 
roșeni.
, Rezultatele înregistra
te sînt o expresie vie a 
puterii de muncă, a e- 
forturilor depuse de mi
nerii Văii Jiului pentru 
creșterea ■ producției de 
cărbune în cinstea Con
ferinței Naționale a 
partidului și a aniversării 
Republicii, conștienți fi
ind că numai 'astfel Ro
mânia socialistă își poa
te cîștiga independența 
energetică

O dată cu reușitele pe care le înregis
trează în domeniul impulsionării ritmu
lui de execuție a lucrărilor minere de 
deschideri — acțiune de mare valoare 
practică pentru crearea de noi capacități 
productive pentru perspectiva anului 1983 
— colectivul sectorului XI — investiții 
al I.M. Petrila se preocupă intens de in
troducerea unor noi tehnici în sub
teran. Spre exemplu, pentru mecaniza
rea transportului pe orizontul —50 al 
minei, unde urmează să
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au reușit 
momentc- 
activitatea 

situîndu-se.
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în viitor producția de cărbune din blocul 
II, stratul 3, în care funcționează abata
jele de mare capacitate dotate cu com
plexe mecanizate ale sectorului IV. este 
în curs de finalizare montajul unei noi 
benzi de transport. Noutatea constă în 
faptul că banda respectivă, de 1 metru 
lățime, este din mase. plastice — fapt 
ce constituie o premieră în Vale. Lungi
mea primului covor de bandă din mase 
plastice este de 450 ml.

Se înalță un nou oraș !
J* .vistă satisfacții care 

se nasc clin con- 
fruntarea oameni

lor ■ cu greutățile, cu li
nele neajunsuri, condi
ționate cel mai adesea 
tot de oameni. Dar. cină 
țelul este atins, iar 
cest (el uu e unul 
reeare, ci un obiecții- ca
re „rămîne", și iarăși nu 
oricum, ci se tjnalței im
petuos intr-uh centru ci
vic nou, pentru genera
țiile viitoare — atunci se 
uită aproape totul: zile
le și nopțile petrecute în 
așteptarea betonului și a 
prefabricatelor, 
rea că „cei de la 
ne-au uitat", că un 
nivel s-a întârziat 
lipsa nu știu cărui 
meni prefabricat rătăcit 
undeva între furnizor și

centru civic al orașului ; 
Lupeni — citadelă a mi-Y 
meritului românesc. Aici, ț 
stăm de vorbă, la înche-c 
ierea primelor două țron-r 
soa'tie ale blocului, nr. 
cu constructorii săi, prac- i 

a- tic cu toți constructorii ! 
oa- șantierului din Lupeni al i

înciuda-
sțăție

nou

Comisia municipală 
a inginerilor și tehni
cienilor, împreună cu 
Casa de cuktură a sin
dicatelor din Petro
șani, a organizat o 
dezbatere cu tema „Cer
cetarea științifică în 
mineritul Văii- Jiului-*. 
La dezbatere au parti
cipat inginerii șefi de 

J,a Întreprinderile mi
niere ale C.M.V.J., in
ginerii șefi cu protec
ția muncii, alți factori 
de conducere de la în
treprinderile miniere, 
reprezentanți ai sindi
catelor, cercetători. A 
luat parte la dezbate
re ing. Ioan Iștoc, di
rector al C.N.S.T. în 
probleme de tipizare și 
standardizare, secre
tar al-Consiliului Na
țional al Inginerilor și 
Tehnicienilor.

Dezbaterile au 
conduse de 
Gheorghe 
director cu

fost 
inginerul 

Davideseu, 
investițiile, 

la C.M.V.J. și în cadrul
lor au fost susținute 
două comunicări ; pri
ma de dr. ing. Vaier 
Stanciu care s-a refe
rit la „Amplasarea ra
țională a lucrărilor mi
niere în vederea păs- 

s rCont in pag. a 2-ai

( oarhenii din șantier...
’ jk m intrat, așadar, prin 

XX limbajul specific, in 
«A domeniul construc-

i tocilor de 'locuințe. I.o 
. t cui „acțiunii": ■ ridul

.... constructorii ’
șantierului din Lupeni all 
T.C.H. — deoarece lai 
mărimea și complexitatea 1 
acestui obiectiv, „ultra-r 
central" al viitorului ceri.- 
tril civic au participat a- i 
proape toți oamenii șan- ? 
tierului. Ii cunoaștem ș 
astfel pe zidarul Todor £ 
Sandu, „veteran" al a-1 
cestui șantier, pe Aurel» 
Pălivan, tot din genera-\ 
ția meșterilor .de case so-y ■» 
siți aici în urmă cu peste ? 
două decenii, pe Petru f 
Almaș, cel care, împre-f 
ună .■ cu ■ formația pe care > 
o conduce, formează uni

T. C.ÎMPIAM »

Contiauar* to pap a-t-a

-! Brigadă condusă de 
minerul I’avel Dediu (în 
imagine șeful de bri
gadă) de la I.M. Ani- 
noasa a raportat înde- 

| plinirea planului anual.

însemnate
realizări

Un lux costisitor—risipa de lucși și wați
Am continuat, luni 

seară, între orele 17 și 
19, suita raidurilor — 
control pentru a verifica 
modul cum este gospo
dărită energia electri
că; împreună cu speci
aliști de la S.D.E.E. Pe
troșani, am poposit în’ 
cîteva obiective indus
triale din Vuican. 
Consemnăm aspectele 
intîlnite, cu dorința ex
presă de a „se face o- 
dată lumină" în ceea 
ce-i privește' pe cei ca
re ignoră încă faptul că 
energia electrică se pro
duce cu însemnate chel
tuieli materiale, afec
tate de criza mondială 
a resurselor energetice 
și de seceta din această 
toamnă.

CUM SE „STINGE" 
O POLEMICĂ

Toate încăperile stației 
de salvare a minei Vul
can sînt luminate a gior- 
no, deși se află în exer
cițiul funcțiunii doar fe
meia de serviciu Wilma 
Paul. La căldura sobei e- 
lectricc, de producție au
tohtonă, toarce molcom 
o pisică.

— Sub 1 000 W/h, sare 
ca ars sing. Alexandru energia necesară scoate- 

«Barcoezi, -însoțitorul re- rii la lumină a aproape

două tone de cărbune. Un 
alt reșou electric consu
mă, la poarta întreprinde
rii, adică 1 kW/h. Băile 
și vestiarele minerilor, 
inginerilor și femeilor, deși 
neocupate, au devenit a- 
devărate băi de lu
mină. La fel se întim- 
plă cu încăperile de păs
trare a metanometrelor, 
lămpăria, uncie ateliere 
și sala de mese. Pe lin
gă secționarea circuitelor 
electrice, care să permită 
stingerea anumitor Cor
puri de iluminat, sc im
pune înlocuirea becurilor 
de 400, 300, 250 și 150 W 
cu tuburi fluorescente de 
40 sau 60 W — care asi- 

. gură, în condițiile
37 de demenți înghețați consum mai mic, același 
ai caloriferului. In schimb, grad de luminozitate. Mai 
astfel se consumă zilnic marii întreprinderii „în-

comandat nouă de ingi
nerul șei al- întreprinde
rii, Iosif Bocan.

— Peste 2 000, intră în 
priză electricianul Ion Mo
lan. ’ 7 A 1

Ampermetrul „stinge" 
polemica — peste 2400. 
Felina clipește nervos, 
vădit deranjată, spre cei

la export
.. Șfîrșitul acestei luni 

consemnează în munca 
confecționerllor de la I.C. 
Vulcan noi succese în re-?, 
ali’zarea planului la ex
port. Ultimul lot de pro
duse livrat partenerului 
extern a fost expediat 
29 noiembrie a.c. și 
prinde 17 300 bucăți 
fecțil în valoare dc 
milioane lei. Cu acestea, 
valoarea produselor livra
te partenerului extern în 
această lună se ridică la 
peste 3 750 000 lei.

La aceste bune rezulta
te au contribuit 
onerele din 
conduse de Eugenia 
riță, Elena Mandia, 
toria Ene, Catalina Block, 
Aurica Fornade și Ioană 

unui Dîrlea. In acest an, de la

luni, 
cu- 

con-
1,7

confecți- 
formațiile 

Na- 
Vic-

fGontinuart tn pao. a t-a)

I.C. Vulcan au fost li
vrate la export mărfuri 
în valoare de peste 25 mi
lioane lei. j
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de „centru
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

— 64 de ani —

un 
la

Opcra de unificare a 
triburilor geto-dace între
prinsă de marele rege 
Burebista, în urmă cu 
peste două milenii, s-a 
putut înfăptui pe teme
lia existenței unității et
nice, lingvistice, de cul
tură și economică a lu
mii geto-dace.

Unirea celor trei 
țări române sub 
gloriosul domnitor Mi
hai Viteazul (1600), 
moment marcant al isto
riei naționale, a devenit 
In „mersul istoriei" 
simbol, un îndemn
luptă în1 vederea înfăp
tuirii unității de stat a 
românilor.

Desfășurarea revolu
țiilor române de la 1821 
și 1848 a evidențiat cu 
pregnanță năzuința și 
lupta poporului nostru 
pentru realizarea aspira
țiilor sale naționale, iar 
Unirea Principatelor Ro
mâne (1859), sub domni
torul patriot Alexandru 
Ioan Cuza,' a pus bazele 
statului național modern, 
etapă determinantă pen
tru înfăptuirea aspirați
ilor de unitate a româ
nilor de pe ambele ver
sante carpatice.

Victoriile militare ro
mânești, de răsunet eu-

ropcan, de la Mărăști, 
Mărășești și Oituz (1917) 
au dat imbold tuturor 
românilor în vederea a- 
lungării inamicului de 
pe teritoriul nostru vre
melnic ocupat și reali
zarea unității naționale.

La 29 octombrie 1212 
minerii jicni, în 
grevei generale, au 
lăturat jandarmeria 
celelalte autorități locale; 
punînd stăpînire pe toa
te întreprinderile mini
ere, puterea militară și 
civilă a trecut în mîini- 
le lor. In vederea con- 
duoerii treburilor pub|j- 
ce și a continuității mun-

Dej, Turda și Uioara".
Unele grupuri aveau in 
vîrful steagului roșu cî
te o panglică tricoloră. 

„Adunarea națională 
a tuturor românilor din '
Transilvania, Banat și
Țara Ungurească — se

1918 preciza în proiectul de
cadrul

în- 
Și

File de istorie

Se înalță un nou oraș
fUrmare din pag. 1)

Cercetarea 
științifică 
(Urmare din pag. I)

trării stabilității sus
ținerii pe întreaga pe- 

; rioadă de funcționare", 
' însoțit și de o proiecție 

cate a venit cu exem
ple concrete din mine
ritul Văii Jiului. In co
municare o importanță 
deosebită a fost acor
dată pilierilor de si
guranță, modului de ex
ploatare a acestora și 
s-a subliniat necesita
tea unei exploatări co
recte, ținîndu-se sea- 

î ma de starea rocilor în 
f culcușul și acoperișul 
s stratelor, de proprietă- 
| țile fizico-mecanice ale 

rocilor. Cea de-a doua 
comunicare prezentată 
de ing. Vasile Krupa, vi
za
ce de intervenție rapi
dă în cazul
endogene" și a acordat 
o atenție deosebită fo- 

isoschamului în 
în- 
mi-

I
I 
s

2

5

i
s

8

„Metode și mijloa-

focurilor

do
4
î

s 

I 
j
î
4 
i

losirii 
vederea stăvilirii 
tinderii focului în 
nă. ;

Pe marginea celor
uă comunicări au luat 
cuvîntul la dezbateri 
Vergilă Stănescu, Dimi- 
trie Rusticeanu, Aure
lian Grosu, Dumitru 
Meiuș, Miron Rebedea 
și alții care au sublini
at necesitatea folosirii 

, lucrărilor realizate de 
institutele de cercetări 
și proiectări din Valea 
Jiului atît la lucrările 
de deschideri, cît și 
pcnti'u neutralizarea zo
nelor care prezintă pe
ricol de foc.

rezoluție prezentat de 
V. Goldiș — adunați 
prin reprezentanții lor 
îndreptățiți la Alba Ju
lia în ziua de 18 noiem
brie (1 decembrie 1918), 
decretează unirea acelor 
români și a tuturor te
ritoriilor locuite de din- 
șii cu; România".

In temeiul 'tratatelor 
de pace de la Saint —< 
Germain (10 septembrie 
1919) cu Austria și de 
la Trianon (4 iunie 1920) 
cu Ungaria, se recunoș
tea ca o realitate isto
rică evenimentul de la 
1 Decembrie 1918, con- 
siderîndu-se „că forța 
monarhică austro-ungară 
a încetat azi de a mai 
exista".

Schimbările revoluțio
nare petrecute, sub con
ducerea Partidului Co
munist Român, de la 23 
August 1944 încoace în 
viața economică și so
cială a României, victo
ria socialismului la . ora
șe și sate au creat con
dițiile istorice - propice 
trecerii României în
tr-o nouă etapă — fău
rirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
— întăririi unității poli-

In apropierea noii școli 
din zona centrului civic 
al localității reședință de 
municipiu, după lucrările 
de construcții a rămas o 
buturugă. De luni de zile 
reprezentanții Consiliului 
popular municipal soli
cită constructorilor de la 
T.C.H. să urnească din loc 
buturuga, care încurcă a- 
menajările din jurul șco
lii. Insistențelor li se răs
punde cu o... dispută in
terminabilă. Cică buturu
ga ar , trebui „ s-o mute 
constructorii de pe șanti
erul termoficării. Pînă una 
alta, disputa continuă. Iar 
buturuga rămîne în plin 
centru !

așa ) 
pro- < 
mă- ;
ar» j 

mai S

grup mai tinăr de cons
tructori, dar, de aseme
nea, afirmat deplin în co
lectivul aceluiași șantier, 
pe Ion Diaconu, parche- 
tar, pe mulți alți zeci 
de „oameni de bază" cum 
îi place să-i caracterize
ze maistrul Mihai Po
pescu, șeful punctului de 
lucru... „Oameni de la 
care am avut și mai am blică a orașului, loc de 
multe de învățat", cum 
se exprimă tînărul Cons
tantin Hada, inginer ca
re, la absolvirea 'facul
tății - a cerut repartiție 
aici în Lupeni, unde se 
află și părinții săi — 

j tatăl, miner — și foștii 
i săi colegi de școală.

Plivim impunătorul e- 
dificiu, cel mai înalt 
și cel mai estetic în 

ansamblul de blocuri 
construite pînă acum. La 
parter are pestg o mie 
de metri pătrați de spa
ții comerciale. Pe alte opt 
nivele s-au predat pînă 
acum 64 apartamente. 
Exteriorul, finisat în te- 
rasit și plăci de țiglă a- 
parentă, cu balcoane co
chete — inspirat joc de 
spații și culoare —

.■ ■■ i 
vedește că aici au lucrat 
„mîini măiestre", 
cum și cei care l-au 
iectat și-au dovedit 
iestria in conceperea 
hitecturii. Se înalță,
bine zis se va înălța i 
chiar în fața palatului j 
administrativ al orașu- i 
lui, aflat deocamdată în
că pe planșetă, „închi- j 
zînd“ astfel, pe una din ’ 
laturi, viitoarea piață pu- <

promenadă și de frumu- $ 
sețe a Lupeniului de la > 
sfirșitul acestui cincinal. ț 
O altă latură a aceleiași > 
piețe este ocupată deja ' 
de un alt bloc, cu nu-' 
măr redus de nivele al . 
cărui parter își etalează > 
deja înaltele vitrine de ’ 
sticlă, încadrate de stu
pii supli de beton.
f*. e înalță un nou oraș. 

El se dezvoltă de la 
o zi Za alta mai ar

monios, adăugîndu-și 
treptat noi valenț„£'u’*“- 
tice, urbanistice. _^Eite 
orașul nou al minerilor 
din Lupeni, clădit prin 
munca fără preget a u- 
nor constructori cu „mîini 
de aur", cum sînt și cel 
ai șantierului din 
peni al T.C.H.

Petzl 
electric 

dove-

D. PELIGRAD

acută virală la copii

cii în mine, minerii au 
creat consilii muncito
rești.

in întreaga Transilva
nie s-au constituit, în 
toamna lui 1918, Consi
lii naționale, după mo
delul C.N.R.C. din Arad, 
care au creat gărzi na
ționale, organizîndu-se 
ca atare rezistența popu
lației românești față de 
autoritatea austro-unga
ră.

In zorii zilei de 1 de
cembrie 1918, . orașul
Alba Julia, localitate 
bimilenară, fostă capita
lă a țărilor românești u- 
nificate în 1600, găzduia 
o mulțime impresionan- tice a poporului nostru, 
tă. „In fruntea fiecărui 
grup — își amintea un

; martor ocular —- erau
drapele naționale tri
colore... Printre ele erau 
și grupuri cu drapele 
roșii. Erau delegații mun
citorilor din Valea 
lui, de la Reșița,

Jiu- 
Boc- 

șa și Zyjina, de la Brad, 
Roșia și Zlătna, de

în jurul partidului, al se
cretarului său general, 
tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, pentru afir
marea deplină a ființei 
sale naționale, pentru 
dezvoltarea și înflorirea 
multilaterală a națiunii 
române.

| Hepatita virală este o
• boală care atinge, toate 
| vîrstele. In diversele sta

tistici medicale procen
tul cazurilor de hepati-

. tă virală a copilului, fa- 
I ță de numărul total 
! cazuri, urcă pînă la 50 
' la sută. In repartiția 
| grupe de vîrstă se cons- 
! tată o predominanță im- 
| presionantă la vîrsta 
i școlară și preșcolară și o 
| proporție, foarte 
1 pentru grupele de 
I tă ale primilor trei 
’ de viață. La copii 
I domină în lunile 
j toamnă și iarnă. Ca și 
[ alte boli infecțioase, afe 

mai multe etape : 
, a) incubația, care evo- 
| luează din momentul in-
• fecției pînă la apariția 
I primelor simptome de 
! boală. Pentru hepatita 
I rdc tip A durează 15—40 
I zile, jar pentru cea de 
' tip B 50—150 zile; b)

_ ’ ' ’ cu
; care boala începe clinic ;
| durează 4—10 zile (sau 
j chiar mai multe), în care 
, timp bolnavul nu pre- 
| zintă încă icter, dar su-

I
de

it
I

I

I

I

1

1

I
f
I
II
I
I

I perioada preicterică,
■ * knoln înnann clini

pe

mică 
vîrs- 

ani 
pre- 

de

feră de o oboseală per
sistentă, greață, lipsă de 
poftă de mincare, vărsă
turi, dureri abdominale; 
c) perioada icterică ca
racterizată prin apariția 

îngălbenirea 
mucoaselor 

icterice), -li
la culoare 

neagră) și 
sau

icterului : 
pielii și a 
(conjunctive 
rini închise 
(ca berea 
scaun decolorat (alb 
cenușiu). In această eta
pă icterul se accentuează 
pînă în zilele a 14-a —
21-a, pentru a scădea a- 
poi treptat în alte 10—14 
zile, odată cu revenirea 
apetitului și a bunei de
poziții. In unele cazuri 
perioada icterică poate 
lipsi cu totul, rezultînd 
formele anicterice, care 
rămîn de cele mai mul
te ori nedescoperite. d) 
convalescența se anunță 
prin dispariția icterului, 
revenirea ficatului la di
mensiunile , normale și . 
dispariția oboselii. In a- 
ccastă perioadă, boala a 
dispărut, aparent, clinic,a

I
1
I
I

Cerchez de la Liceul in
dustrial minier Petroșani.
• MUNCĂ PATRIOTI

CA. Intre 15 noiembrie și 
15 decembrie, în toate u- 
nitățile pionierești din mu
nicipiu au loc acțiuni în 
cadrul „Lunii record a 

\ angajamentului 
de muncă patriotică11. Pî
nă în momentul de față 

,Statul majoritatea școlilor și-au 
l valoric, 
urmărindu-

• SIMPOZION. Pentru 
a marca însemnătatea is
torică a zilei de 1 Decem
brie, Muzeul mineritului 
organizează astăzi, în cî- realizării 
teva întreprinderi și insti
tuții din Valea Jiului, sim
pozionul intitulat ,,P' ' ' 
național unitar român — îndeplinit planul 
rodul voinței poporului de în continuare ______
a trăi liber în vatra stră- se realizarea planului fizic, 
moșească". La simpozion 
colaborează și profesorii 
Liviu Groza și Nicolae la, Băniță și Cîmpu

Deși foarte tineri, 
componenții echipei de 
reparații electrice, con
dusă de Aîadar ~ 
de la atelierul 
al I.M. Lonea 
dese prin calitatea re
parațiilor executate că 
stăpînesc pe deplin me
seria.

K * lip î B

însă ficatul nu și-a re
venit la normal. Refa
cerea lui structurală se 
obține numai după 3—4 
luni. Bolnavul se află 
într-o stare de echilibru 
instabil și orice greșeli 
în această perioadă, prin 
reluarea precoce a ac
tivității sau abuzuri ali-
tifttHiiiHiimiiutiiiiiinih

Sfatul medicului
ii/iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

mentare pot provoca re
venirea bolii șau croni- 
cizarea. După o lună de 
supraveghere a conva
lescenței hepatitei vi
rale, copiii se vindecă 
complet. ■'

Măsurile de prevenire 
a hepatitei virale se ba
zează pe următoarele 
principii: 1 — cunoaște
rea focarelor de infecție, 
izolarea și neutralizarea 
lor. Toate rezervoarele 
de infecție trebuie des
coperite. Acestea sînt

formate din bolnavii care 
trebuie descoperiți la ce
le dinții semne de boală 
și izolați ; 2 — măsuri 
față de căile de transmi
tere a virusului : 
cale digestivă 
contactului 
vul de hepatită 
țuie o măsură preventi- 

._vă elementară ; contac
tul cu bolnavul impune o 
dezinfecție amănunțită 
cu apă și săpun ; igiena 
alimentației; păstrarea 
ihîinilor curate și spăla
rea lor regulată înain
te de a consuma orice a- 

' Timerit ne păzesc nu nu
mai de hepatită, ci și de 
alte infecții intestinale ; 
să nu mîncăm decît a- 
limcnte curate, trans
portate igenic, în recipi
ente, de către persoane 
curate ; în același scop, 
nu vom folosi apă de 
oăut decît din fîntîni cu
rate, izvoare protejate 
sau apă potabilă de con-* 
ductă. Orice depozit de 
alimente, magazin de

pe 
(evitarea 

cu bolna- 
consti-

vîrizare, bucătărie''- 
cantină trebuie sa fita/J1 
un model de curățenie ; I 
3 — > ’
față de hepatită 
tecția persoanelor 
ceptive). In acest scop 
este bine să folosim 
limentație rațională, 
ducem o viață echili
brată. O măsură de pro
tecție specifică se reali
zează cu gama-gfobulină. 
Prevenirea hepatitei epi
demice (tipul A) este po
sibilă prin administrarea 
de gama-globuline nor
male. Durata este însă 
trecătoare — eirca 3—4 
săptămîni și, parțial, în
că o lună. Gama-globu- 
linele nu pot să înlocu
iască celelalte măsuri 
preventive de ordin i- 
gienic.

In ceea ce privește e- 
voluția activă cu un vac
cin antihepatic, există' 
mari speranțe că se va 
realiza în următorii ani. 
In prezent s-a și prepa
rat; un vaccin antihepa
tic ce se experimentează.

întărirea rezistenței
' ’ i «j (pro-

«e-

o a- 
să

«
I « 
I c
IK 
I«
I< 
I c 
I «
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Dr. Maria PÂDURARIU, 
medj.c pediatru

Neag, școlile nr. 4 și 5 măririi spațiului de 
Vulcan, nr. 1, 2, 3, 4 Lu- vire și a unei mai 
peni, nr. 1 și 2 Petroșani aprovizionări a 
și Casa de copii școlari din
Uricani.
• CERC DE 

GRAFIE. La clubul 
dicatelor din Lupeni

STENO- 
sin- 

a 
luat ființă de curînd un
cerc de stenografie. Deo
camdată unic în Valea 
Jiului, cercul reunește nu
meroși doritori de a se i- 
niția în tainele acestui e- 
ficient sistem de transcrie- 

In fruntea întrecerii se re a informațiilor, (A.M.) 
situează școlile din Petri- > UN NOU PUNCT A- 
. iui lIMENTAR. In vederea

ser- 
bune 

minerilor 
și preparatorilor, lingă 
intrarea principală de la 
I.M. Petrila avansează lu
crările de construcție a u- 
nui punct alimentar. (V.B.) va organiza o seară
• ÎNTÎLNIRILE dintre tural-educativă 

conducerile școlilor 
rale și reprezentanți ai în
treprinderilor patronatoa- 
re au ca obiect al analizei 
activitatea economică din 
anul 1982 și stabilirea pla
nurilor de producție ale 
atelierelor-școală pentru 
anul viitor. în această

zonei nordice a Petroșa- ț

1 I

gene-

săptămînă asemenea în- .. ____
tîlniri de lucru au loc în niului, a atins o nouă cotă : 
orașele Lupeni si Vulcan.
• SEARA EDUCATI

VA. Mîine, la clubul 
dicatelor din Petrila, Co
mitetul orășenesc U.Ț.C.

__  ' _ _ ___ ă cul-
1 dedicată 

tinerilor preparatori. Ma
nifestarea este înglobată 
în suita de manifestări 
desfășurate în cinstea Zi
lei preparatorului.
• EXECUȚIA CELOR 

DOUA REZERVOARE de 
apă de cîte 2 000 mc, ce 
vor asigura alimentarea

este vorba de montarea 
chesoanelor care acoperă 

sin-. rezervoarele. A fost efec- 
introducerii 

apei. Lucrări- 
cu toreretarea 

monolitizarea

Rubrică realizată de 
Al. IONESCU

tuată proba 
și evacuării 
le continuă '< 
pereților și 
tavanelor*
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„SĂPTÂMÎMA CĂRȚII
TEHNICO-STIINȚIFICE

In perioada 22—28 no
iembrie 1982 s-a desfă
șurat în Valea Jiului sub 
egita Centrului de libră
rii Deva, „Săptămîna căr
ții tehnico-științifice". 
Apogeul acestei acțiuni 
de anvergură a avut loc 
joi, 25 noiembrie a.c., la 
librăria „Ion Creangă" 
din Petroșani unde a 
prezent un 
blic cititor al cărții 
nice.

Cu acest prilej au 
prezentate de către 
dre didactice de la 
titutul de mine din Petro- . 
șani, cîteva noi apariții 
editoriale. Atenția par- 
ticipanților a fost reținu
tă de lucrarea „Comple
mente de matematici cu 
aplicații în tehnică" apă
rută sub semnătura prof, 
univ. dr. Wilhelm Kecs, 
lucrare deosebit de uti-

. ^â"-atît pentru studen- _..................... ....... .........
pi Institutului de mine tice de la Institutul de 
cit și pentru alte cadre 
din economia munici
piului nostru. Un colec
tiv format din conf. dr. 
ing. Ionel Crăiescu, șef 
lucrări dr. ing. Sanda 
Kraus, conf. dr. ing. 
Constantin Dumitru, șef 
lucrări ing. Nicolae Ha- 
neș și asist, ing. Romu
lus Sîrbu au realizat o 
importantă lucrare des
pre „Prepararea subs
tanțelor minerale utile",K__—----------

i

■

numeros
fost 
PU- 

teh-

fost 
ca- 

Ins-

ro- 
cola-

care prin metodologie, 
conținut și bogata 
ilustrare cu scheme și 
grafice, reușește să de
vină un ghid perma
nent mai ales în activi
tatea preparatorilor din 
Valeă Jiului. La aceste 
două lucrări se adaugă 
una recent apărută ; este 
vorba de „Mecanica 
cilor" semnată în
borare de șef de lucrări 
dr. ing. Adrian Teodo- 
rescu de la catedra 
exploatări miniere 
Institutului de mine 
.troșani.

Modul în care au 
prezentate de autori 
crările sus menționate, 
ținuta grafică în care au 
apărut, a suscitat ' inte
resul specialiștilor în do
meniu, precum și al ci
titorilor de carte tehni
că. Sînt realizări de pres
tigiu ale cadrelor didac-

de 
a 

Pe-

fost 
lu-

mine Petroșani, care con
tribuie la elucidarea u- 
nor fenomene și procese 
importante din activita
tea minieră.

De menționat că în ca
drul „Săptămînii cărții 
tehnico-științifice" au 
fost organizate în Valea 
Jiului alte întîlniri, ex
puneri, simpozioane, me
se rotunde etc.

Pe Valea Sliveiului pie
trele stropite de firele de 

I apă ale Mijei, ale alto? iz
voare, sînt dimineața ca 
niște bulgări mari 
gheață. Pe drumul 
străbate valea, mult din
colo de cheile Jiețului, 
în „zona bradului", oa- 
m,enii și utilajele for
mației de mixturi asfal- 
tice de la Livezeni mai 
erau încă prezenți pe ul- 

i tima porțiune prevăzută 
pentru amenajare pe a- 
cest an. La oră bilanțu- 

i lui se poate consemna că 
a fost realizat „patul" 
de piatră spartă pe încă 
1,5 km de drum, iar pe 
0,9 km a fost așternută 
criblura asfaltică de îm- 

i pănare. Șoferii Viorel Jitea 
și Grigore Zamfir se pot 
retrage pînă la primă
vară de la acest punct de 
lucru cu conștiința îm
păcată. Peste 2 000 de 
tone de piatră spartă 
din carierele de la Ba
nița, Peștera Bolii și Ma- 
leia și 250 tone de asfalt 
preparat la Livezeni, stră
mutate cu basculantele 
lor pe Valea Sliveiului. 
Se retrage, ele ase
menea, satisfăcut și șo
ferul Ion Ebîncă de pe 
autospeciala cu care a 
dus și adus de la punc
tele de lucru membrii 
formației, iar cît s-a 
aflat pe șantier a lu-

de
ce

crat ca mecanic pe li
nul clin cele două utilaje 
de compactare ale for
mației. Pe al doilea ci
lindru compresor a lu
crat Ion Bec. In urma 
tăvălugilor primului com
presor, care a compactat 
piatra spartă, Dumitru 
Bilan cu echipa lui for-

nu o dată au înfruntat 
vintul și ploile reci pe 
șantiere, neîncetindu-și 
activitatea de așternere 
a asfaltului cald trimis 
de tovarășii lor de mun
că de la stafia de prepa
rare din Livezeni. Aici, 
la Livezeni, pregătirea 
asfaltului este realizată de 
Efneric Szabo, 
Dumitru Toma, 
cian, Virgil 
Maria Szabo și 
Jitea, cantaragii,
Zamfir, Elena Argeșa- 
nu, muncitoare auxiliare, 
Nicolae Zgondoiu, 
canic pe IFIiON, 
Popescu, laborantă,
nuța Popescu, gestiona
ră, Florina Iliuță, im
piegat, sub îndrumarea 
inginerului LL 7.. 
tache, șeful formației, și 
a tehnicianului loan Iliu
ță.

Din lungimea de 17 
km cît măsoară legătu
ra dintre județele 
riedoara și Vîlcea, 
te munte, s-au

mecanic, 
electri- 

Bodescu, 
Maria 
Ioana

.d.ctn ■ - \

• OTILIA MULEAffc 
CA și IOZEFINA RADU, 
Paroșeni: Autobuzele de 
pe linia de transport în 
comun Petroșani — Uri<' 
câni (și retur) nu au o-> 
prire, atît Ia dus cît și la' 
întors, în stația din cari 
tierul Sohodol (Paroșeni), 
ci la Uzina electrică Pa
roșeni. Stația Sohodol 
este anulată pentru aces
te autobuze de multe luni, 
iar dacă dv. nu cunoașteți 
acest lucru, nu este 
vat șoferul de pe 
buzul 31 HD 0448, 
și-a respectat

I

vino- 
auto-

..... care 
obligațiile.

Valeriu COANDRAS
~ _______________ ' J

Acfiune pionierească
cinematograful

din Vul-
La 

„Luceafărul' 
can a avut loc ‘ deschi
derea manifestărilor 
politico-educative și 
cultural-sportive în rîn- 
dul pionierilor, dedi
cate Conferinței Națio
nale a partidului și a- 
niversării proclamării 
Republicii.

Deschiderea a 
loc cu expunerea

avut

ani de lumină și progres 
sub conducerea tovară
șului Nicolae Ceaușeșcu", 
fiind urmată de un ci
clu de filme docu
mentare despre succe
sele obținute în dezvol
tarea social-economieă 
a patriei. Au participat 
peste’ 400 de pionieri 
din școlile orașului. '

Subredacția Casei 
pionierilor Vulcan

I

F (Urmare din pag. 1)

chid ochii", deci se fac că 
nu văd birourile încuiate 
de la parter și etajul • I 
al sediului administrativ 
(sectoarele I, VI, VIII, XI), 
în căre lumina rămîne a- 
prinsă nu sine die ci si
ne... nocte. La atelierul 
de reparații motoare Die
sel, strungarul Ștefan An- 
ghel e „aureolat" de șapte 
tuburi fluorescente și de 
lampa de serviciu. Cu toate 
că telefonul fără fir func
ționează ireproșabil (deci 
fără energie), întîlnim o 
situație fără precedent la 
atelierul mecanic. Vestia- 
rele, unele birouri — pă
răsite, dar luminate, pe 
timpul pauzei de masă, 
prelungită cu cîteva mi
nute, lămpile strungurilor 
la care „lucrează" Ștefan 
Petroi, Al. Szakacs și mulți 
alții au rămas aprinse; 
Ilie Popescu dispare în do
rința de a nu da explica- 

vecin, 
ne de
și e- 
redsaee

ții. In atelierul 
sudorul M. Tunsoiu 
monstrează practic 
fic-ient că se poate 
iluminatul. Așadar, dia cei. 
peste 3 600 000 kW con
sumați lunar 
dere, risipa 
copios.

Destăinuim
noastre inginerului șef Io
sif Bocan, care, după ce_ 
testează cunoștințele de 
specialitate ale însoțitori
lor noștri ne asigură că 
există posibilități de ob
ținere a unor economii de 

v energie electrică la „supra
față", dar nu aceasta este 
calea esențială. Sîntem de 
acord cu dînsul, că în

concluziile

me-
Olga 

A-

Toamnă 
și asfalt 
pe Valea 
Sliveiului

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIlll

mată din pavatorii Cons
tantin Istrate, Sevastian 
Argeșanu, Ion Ozon, Ma
ria Zgondoiu, Marin Dia- 
conescu și Ioana Mihă- 
ilă au așternut asfaltul. 
Pe materialul încă fier
binte și-a finalizat misi
unea cel de-al doilea u- \ 
tilaj de compactare, 
încă 1 kilome
tru din DN 7 ce îna
intează de la Jieț și Sti
vei spre Lotru — Voi- 
neasa a fost declarat 
modernizat prin mun
ca acestor oameni care

Lwiu Cos-

Hu^ 
pes- 

realizat 
pînă în această toamnă 
9 km. P 
sivilor muntoși din 
ceasta zonă pune 
probleme, perioada opti
mă pentru activitatea 
constructorilor de dru
muri este mai scurtă de- 
cît în alte locuri.

Străbaterea mas 
a- 

multe

I 
ț

Răspundem 
cititorilor

Toma ȚAtARCA

■ ■■■Ui *ikM
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• TIBHRIU KELE- 
MEN, Petroșani: De • a- 
cord cu propunerea dv. 
de a colabora, dar nu a- 
tît pe tema istoricului u- 
nor medicamente, ci pe o 
problematică actuală. Vă 
așteptăm la redacție pentru 
a discuta împreună cîte
va domenii în care avem 
convingerea că putem co
labora. Poate veniți și dv. 
cu unele sugestii utile.
• IOAN BROSCOIU,

Petroșani: Persoanele
transferate în cursul ’ lunii 
în interesul serviciului și 
cară au beneficiat de a- 
locație pentru copii la ve
chea unitate,: vor primi 
suma cuvenită de la noul 
loc de muncă la chenzina 
a doua. Dacă s-a omis
solicitarea alocației de la 
noua unitate cîteva luni, 
aceasta se acordă retro
activ, deoarece e de înțe
les că dreptul la alocație 
a fost stabilit cu respec
tarea condițiilor prevăzu
te de lege, numai plata a- 
cesteia a fost omisă, o.

Montajul muzical-li- 
terar al 
lui orășenesc
Liipeni prezintă Ia faza 
orășenească a noii edi
ții a Festivalului mun
cii și creației „Cîntarea 
României" un reușit 
spectacol de poezie și 
muzică tînără.

Comitetu-
U.T.C.

*

Alexandru Buruiană. Cons
tatăm împreună risipă la 
magazia și beciul atelie
rului electric, în băile mun
citorilor și inginerilor (de
și nu era nici un fel de 
activitate), ca și la chioș
cul alimentar de la poartă. 
Un alt aspect surprins 
este acela că în spălare, 
sortare și încărcare erau 
multe, foarte multe becuri

RISIPA LA EA „ACASA‘1 de 400 W (cu vapori de 
La laboratorul tehnolo- mercur) deși ar fi suficî- 

gic al Preparației Coro- 
ești, laborantele 
Motrea și Gabriela Bârlea 
își preparau cafeaua pe 
un radiator de 1000 W, i-

(je 
în- 

sala

subteran poate fi mai bi
ne chibzuită energia ne
cesară alimentării utila
jelor, însă nici celelalte 
posibilități nu trebuie igno
rate. Așadar, sîntem o- 
bligați să-1 contrazicem. 
Pînă la „stingerea" 
micii, bineînțeles în 
sul întreprinderii, al 
turor. (Ion VULPE)

pole- 
folo- 

tu-

ast- 
fie 

Spre 
croit 

tehnic si de 
100 

e- 
26. 

tub 
prevă- 
sepa- 
pen- 
s-ar 

cîteva

Viorica

luminate cu strășnicie 
. două tuburi de 40 W, 

timp ce vis-a-vis, în 
de analize, alte trgi tuburi 
de neon de 40 W aștep
tau... să se îndure cineva 
să le sțingă. La 
telefonică, gata 
pentru eventuala 
terna cafeluță un 
diator (și încă
zat >) de 15® W'S

centrala 
pregătit 

și... e- 
alt ra- 
improvi-

apropiate de mașini, 
fel îneît să poată să 
redus numărul lor. 
exemplu, în sala de 
și atelierul 
creație, din cele peste 
de tuburi fluorescente 
xistente ardeau doar 
Totuși, dacă fiecare 
fluorescent ar fi 
zut cu întrerupător 
rat (nu unul comun 
tru întreaga linie), 
mai putea reduce

CREA
(UiHA^ ENERGIE!

ente becuri de cel mult... 
250 W. In schimb la si
lozurile de bruți, 
este insuficientă,
un real pericol pentru ac
cidentări. (AL TATAR)

lumina 
creînd

în schimbul II, care nu 
este încărcat la capacitate.

UNII POT, ALTORA 
NU LE PASA

fără posibi- 
fi stins sepa-

atelierele de la suprafață. 
In timp ce .în baia mine
rilor, la etajul II hala pen
tru hainele curate nu este 
iluminată — de diminea
ța, spre nemulțumirea mi
nerilor, după cum aflăm 
de . la îngrijitorul Victor 
Dîmbu — în ateliere este 
o mare risipă. In atelie
rul forjă, încuiat cu la
căt pe dinafară, se con
sumau circa 700 de Wați 
putere instalată pentru... 
iluminat degeaba. In a- 
telierul reparații transpor
toare, unde l-am întîlnit 
numai pe strungarul An- 

' . . în
socluri nu erau montate 
economicele tuburi fluo
rescente, dar de-a lungul 

elec- _ unui cablu suspendat a- 
tîrnau becuri de 250 Wați 
luminînd ca ziua. Or, aici 
ar fi fost suficientă lampa 
de la strung 1 O situație a- 
semănătoare întîlnim în 
atelierul statici ^servs- 
ce** .ostafa-

degea- 
oe doi

de iluminat, 
litate de a 
rat.
• Ora 18,30, perioadă

de vîrf de sarcină a siste
mului energetic național. 
Portarul Constanța Păun 
de la garajul I.T.A. Vul
can tocmai terminase de 
pregătit cafeaua pe un re- 
șou de 600 W, în compa
nia dispecerului de servi
ciu, în biroul acestuia, ce 
se încălzea la un calori
fer electric de 2 000 W, în 
condițiile în care calori
ferul normal din birou ra- t_ ... _..o____ .
dia suficientă căldură. In drei Szabo, pe tavan,
cabina de la poartă, unde-i 
era de fapt locul porta
rului Constanța Păun, mai 
exista un calorifer < ’

. trie de 1 000 de W la care 
însă n-am avut acces, pen
tru că, tovarășa Păun nu 
avea cheile de la usă ?!
(Șt. NEMECSEK)

ILUMINAT

incăpăținare, 
să-i 
Flo- 
zor) 

„ori-

strungarii 
(citind de 
Onițu (la

pre-

șase berari de £0 W ar
deau CB— 
probabil pentru 
vedem pe 
rea Ciufu 
și Daniel 
zontală").

Revenind în curtea 
parației sîntem întîmpi- 
nați (în sfîrșit!) de maiș
trii Alexandru Laszlo și

pooâe L" «.-A
imediat ce pășești pe pCfl^T- 
ta întreprinderii. întreg 
holul este luminat de un 
singur tub de 20 W. Tot 
cu o lampă de aceeași mă
rime este ^luminată și casa 
scărilor, care leagă cele 
trei nivele. In sala de croit, 
precum și în cele două 
secții de confecții, lăm
pile fluorescente au fost

«trnaar» wms- 
. CensEAța Farkas 
soare a sznmjfwi- 

ior paraâede ardea un 
parat neszandardizat 
1000 de W, la care era 
căîzită 
tr-unul 
montaj 
de 250
iată cu
tiarul tot închis al celui
lalt atelier de montaj ar
dea un bec de 150 W le
gat pe circuitul principal

a- 
de 
în- 
în
de

o conservă ; 
din atelierele 

ardeau două becuri 
W, ușa fiind încu- 
lacăt, iar în ves-

becuri aprinse in birouri. 
La ora 17,30, ănd am in
trat în holul de lingă can
tina minerilor, vedem pes
te tot luminile aprinse. 
Chiar și în chioșcul de 
ziare; care era încuiat, ar
dea un bec. In sala de me
se, într-un colț, la o masă 
erau doar doi oameni. Dar 
toate lămpile cu neon e- 
rau aprinse 1 O altă ade
vărată risipă de lumină 
electrică constatăm însă în

teie. Peste tot lipsesc 
trerapătaarele electrice 
leetive. Aceasta este 
tuația de fapt. In 
însă, există comisii 
ale pe lingă c.o.m., 
țiuni" pentru economisirea 
energiei ! Eficiența ? este 
„evidentă" — 3,1 milioa
ne lei consumați în plus 
față de repartiție pentru 
plata energiei electrice pe 
10 luni Ia I.M. Paroșeni. 
Comentariile sînt de pri
sos... (V. STRAI'T’

se- 
si- 

vorbe 
speci- 

„ac-
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.tovarășului
Nicelae Ceaușescu—primit cu viu 

interes la ședința festivă 
a O.N.U. consacrată

„Zilei internaționale de solidaritate 
cu poporul palestinian'1

»

La inițiativa Românie), pe ordinea de zi 
Dezvoltarea și Întărirea bunei vecinătăți

NAȚIUNILE. UNITE 30 
(Agerpres). — Participan- 
ții la ședința festivă a sta
telor membre* ale O.N.U. 
consacrată marcării „Zi
lei internaționale de soli
daritate cu poporul pales
tinian*1 au primit cu deo
sebită atenție șî viu inte
res mesajul președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul 
Ceaușescu, adresat
ședinteluî celei de-a 
sesiuni a Adunării 
nerale a O.N.U.,

Perez de Cuellar, cu 
cest prilej.

a-

Nicolac 
pre- 
37-a 
Ge-

Imre
Hollai,- și secretarului ge
neral ai O.N.U., Javier

Președintele Comitetu- . 
Iui pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian: 
a exprimat mulțumiri pen-" 
tru mesajul șefului 
tulul român, pe care 
apreciat ca o expresie 
sprijinului activ șî senti
mentelor de solidaritate 
ale României, ale popo
rului român, față de lupta 
justă a poporului, palesti
nian pentru înfăptuirea 
drepturilor sale legitime 
la dezvoltarea liberă, in
dependentă, în -cadrul u- 
nuî stat național propriu.

stimă și respect reciproc, 
de cooperare reciproc a- 
ventajoasă cu țările vecine, 

româ
nească, adusă în atenția 
Organizației Națiunilor 
Unite în anul 1979, cu
noaște an de an un in
teres. crescând din partea 
comunității internaționa
le. 1 ;.. /

Pe bază unui mare nu- 
pri-

NAȚIUNILE UNITE 30 
(Agerpres). — Cerințele 
fundamentale ale îmbuna- _ ........ .
țirii situației . internaționa- această inițiativă 
te, ale opririi încordării și 
eliminăru politicii de fo
losire a forței și amenin
țării cu forța, ale rezolvă
rii tuturor, litigiilor și pro
blemelor dintre state prin 
negocieri, prin mijloace 
pașnice, își găsesc din 

măr de răspunsuri . 
mite de Ia state membre 
ale O.N.U., a luărilor 
poziție ale acestora

Sta
l-a 

a

prin 
găsesc

nou expresia W- actuala 
sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., în cadrul 
examinării punctului pri
vind dezvoltarea și întări- sesiunile trecute, ca și 
rea bunei vecinătăți între 
state, înscris pe ordinea 
de zi la inițiativa Româ
niei.

. Izyorîtă din concepția 
politică și acțiunea cons
tanță ale României socia
liste, ale președintelui 
Nicolac Ceaușescu,

de 
la 
a 

comentariilor instituțiilor 
specializate și altor orga
nisme ale O.N.U., 
tarul general al organiza
ției a prezentat, la aceas
tă sesiune, un raport ana
litic, cuprinzând idei și 

refe- 
po-

----- - -- - <
Prezentînd pe larg po

ziția României, â președin
telui său, reprezentantul 
permanent al țării noastre 
la O.N.U., Teodor Mari
nescu, a subliniat impor
tanța dezvoltării relațiilor 
de prietenie și colaborare 
între vecini, modalitate 
principală care permite 
crearea unui teren favo
rabil pentru abordarea și 
soluționarea pașnică a o- 
ricărei probleme, cu res
pectarea intereselor legi
time ale tuturor popoare
lor./ ■

Reprezentantul Româ
niei a arătat că toate con- 

secrc- dițiile sînt reunite pentru 
a întreprinde un proces de

între state
clarificare și definire a di
verselor . elemente com
ponente ale bunei vecină
tăți, . de generalizare a 
practicii îndelungate și a 
experienței bogate a tu
turor țărilor, a principi
ilor și normelor specifice 
care s-au cristalizat în 
raporturile de bună veci
nătate dintre state. Aceas
ta ar constitui o contri
buție importantă Ia dez
voltarea relațiilor de prie
tenie dintre țările vecine, 
la îmbunătățirea raportu
rilor și climatului din zo
nă și a celui; internațio
nal în general, la cauza 
păcii șî securității tuturor 
statelor.

Semnarea protocolului privind 
schimbul de mărfuri între 
România și R.P. Mongolă

ULAN BATOR 30 
gerpres). — La Uiah 
tor a fost semnat proto
colul privind schimburi
le de mărfuri și plăți pe 
anul 1983 între Republic 
ca Socialistă România și 
R.P. Mongolă. Protocolul 
prevede creșterea și- di
versificarea schimburilor

Ion Stoian, 
ministrului 
exterior 
economice

sem- 
ad- 
co- 

și co- 
inter-

comerciale dintre cele do
uă țări.

Documentul a fost 
nat de 
junct al 
merțului 
operării
naționale, și J. Ataș, pirim- 
ad junct al ministrului 
comerțului exterior 
partea mongolă.

■ ■ ■ ■ ■ ■

litic, cuprinzând 
propuneri concrete 

Nicolac Ceaușescu, - din ritoare la conținutul 
orientarea fundamentală a litico-juridic al bunei 
politicii noastre externe, ,.in.ltăti ,a qî
care acordă un loc cen- ’ ’
trai întăririi relațiilor de loacele de dezvoltare
prietenie și înțelegere, de întărire a acesteia.

Și

Apelul președintelui Internaționalei Socialiste

LONDRA 30 (Agerpres). 
— Președintele Internați
onalei Socialiște șî preșe- zent există din nou 

■ Social dința de a vedea
. .. Ger

mania, Willy Brandt, a 
lansat un apel pentru pro
curarea fondurilor nece
sare sprijinirii țărilor în 
curs de dezvoltare prin- 
tr-o renunțare parțială 
la cheltuielile de înarma-

onalei Socialiste și 
dintele Partidului 
Democrat din R.F.

Brandt a subliniat că, 
„din nefericire, ta pre- 

ten- 
1 urnea 

conflict 
ve- 
în- 
el, 

pen- 
nu sporesc 

țărilor res- 
ta realitate,

in contextul unui 
Est-Vest, de modă 
che". Trebuie să se 
țeleagă, a menționat 
că sumele cheltuite 
tru înarmare 
securitatea 
pective, ci, 
o micșorează.

Situația din Liban | 
au ' atacat 

marți primăria localității 
Beiteddine, din regiunea 
muntoasă Chouf aflată 
sub controlul trupelor is- 
raeliene invadatoare, in
formează postul de radio 
oficial libanez, citat de 
agenția France Presse.

In cursul atacului, ele
mentele înarmate i-au a- 
lungat din clădirile insti
tuțiilor lor pe funcționa
rii libanezi. Acest incident, 
adaugă postul de radio, a 

: provocat o puternică în
cordare în regiune.

Totodată, trupele isra- 
eliene au ocupat marți 
șoseaua internațională Bei
rut — Damasc în dreptul 
localității Ohamdoun, a- 
rată agenția France Preș-

BEIRUT 30 (Agerpres). identificate 
— In urma agresiunii is- 
raeliene din Liban de Ia 
4 iunie pînă la sfirșitul 
lunii septembrie au pie
rit 19 085 de persoane și 
au fost rănite 31915 ' se 
arată într-un bilanț pu
blicat la Beirut și reluat 
de agenția France Presse. 
In document se precizea
ză că numai la Beirut 
și-au pierdut viața între 
6 iunie și 15 august, 6 775 
de persoane. Aceste cifre, 
se precizează, nu conțin 
și victimele masacrelor 
de civili de la Sabra 
Chatila unde au murit 
de persoane, iar alte 
sînt date dispărute.

911

BEIRUT 30 (Agerpres).
Elemente înarmate ne

SPORT ® SPORT ® SPORT e SPORT p SPORT 0 S^ORT 9 SPORT ® SPORT « SPORT

Apărătorul... atacă
Intre compartimentele 

de joc ale divizionarei A 
din Valea Jiului, la 
șitul turului, apărarea 
galoanele mai poleite, 
trucît acest dispozitiv a 
dus greul luptei în depla
sare. a servit ca bază de 
lansare a incursiunilor 
spre careul advers. Cu ce
le 23 de goluri primite, li
nia noastră devensivă fi
gurează în topul socceru- 
lui pe locurile 7—9, Ia 
egalitate cu liniile condu
se de obicei de Sameș și 
C. Solomon. Așadar, un 
bagaj pasiv, care atîrnă 
precum povara lui Sisif și 
a împiedicat ascensiunea 
spre vîrful piramidei. Cu 
toate acestea, Jiul a su
portat doar cinci înfrân
geri, dintre care în patru, 
ultima linie, nesprijinită 
de celelalte, a părut com
plet debusolâtă.

Intre defensivi, > de mai 
multă vreme, și-a eîști- 
gat dreptul de a fi lider 
valoric Iosif Cavai, 
sportiv exemplar, dăruit 
culorilor 'miniere, 
buturile Jiului, 
de vîrstă al echipei 
făcut cu prisosință, 
ria, salvînd echipa . 
multe situații critice, 
chiar prestația din gazo
nul Sportului studențesc a 
stirr.-it admirația 
Iilor cronicari 
Portar „pe linie", 
se detașează prin 
uneori își lasă totuși 
reul mic dominat de ad
versari, i se recomandă 
deci mai multă îndrăznea
lă la centrările de pe a- 
ripi, care i-ar înmulți reu
șitele. Din păcate, pe băn- 

- ca rezervelor nu-și găseș-

sfîr-
are
în-

un

Intre 
decanul

. și-a 
dato- 

din 
ba

exigen- 
sportivi.

Cavai 
reflexe, 

ca-

te un înlocuitor pe măsu
ră, iată de ce o indisponi
bilitate, fie ea și de mo
ment, dijmuiește fondul 
volitional al echipei.

Cind a venit la Jiul, 
fundașul central Vizitiu 
și-a demascat repede une
le deficiențe. Lipsa de vi
teză, tehnica oarecum a- 
proximativă, intervențiile 
spontane, dar neeontrola- 
te; Pregătindu-se ,cu mul
tă ambiție, fundașul nos
tru a progresat enorm, 
și-a Cizelat execuțiile teh
nice, s-a integrat bine în 
dispozitiv, suplinind prin

între fundași, 
reliefat o fină 

reordonare tehnică, ma
rea capacitate de travaliu 
ca fundaș de marcaj. Ră- 
mîne Să-și tempereze pe 
alocuri .zelul intervenți
ilor dure, să inițieze mai 
adesea contraatacuri prin 
diagonale „englezești". 
Maturizarea sa tactică a 
adus certe servicii echi- ‘ 
pei ; la Constanța, Spor
tul studențesc și Oradea, 
a fost cu adevărat „stă- 
pînul apărării".

In topul fundașilor, deși 
cu mai puțină experien-

Retras 
Neagu și-a

cum se încălzește 
greu în joc, nu respectă 
întotdeauna sarcinile spe
ciale și evantaiul combi
națiilor tactice. In întîl- 
nirile cu Steaua (a) și 
Sportul studențesc (d) a 
demonstrat însă 
ideală de fundaș i 
ofensiv, cu apetit 
iuri.

In genere, cînd i 
rii rămîn „pironiți1

condiția 
complet, 
de go-

Retrospectivă fotbalistică, 
Jiul Petroșani (II)

plasament unele calități 
fizice precare. Pe drept 
euvînt, el a ..devenit omul 
de bază al Jiului, cel care 
își mobilizează coechipi
erii, La centrările înalte 
sc dovedește imbatabil, mai 
are însă de lucrat „la firul 
ierbii" Demn de remar
cat este însă faptul 
împreună cu Neagu 
căt.uiesc un tandem 
fensiv omogen, cu 
posibilități 
Lecția dublajului a 
bine însușită, pentru 
itor se între' ede 
participarea, cu mai 
tă îndrăzneală a lui

ca 
al- 
de- 

largj 
do exprimare, 

fost 
vi- 

chiar 
mul- 
Vizi- 

tiu la faza ofensivă, - fi
indcă poate acoperi o zo
nă operațională mare șî are 
șanse sporite de finaliza
re, nu numai în fazele fi
xe.

A. 
mâi 
sînt 
Iui,

ță, urmează marginalul 
Vasiie Popa, care a, prins 
contur ca . divizionar 
De remarcat că cele 
multe acțiuni ofensive 
declanșate pc partea
în urma combinațiilor cu 
Stoinescu.. Atenție însă la 
repliere și în fața a țăcăn

ii s’.ir- 
... picior
greșit. Un spectaculos co
me back a înregistrat Sta
na, cu un joc complet, 
fostul mijlocaș ofensiv a 
acordat mai mult sprijin 
coechipierilor, și-a pus ta 
valoare calitățile sale de 
necontestat — viteză’ dri
bling,’șut. Din păcate însă 
nu în toate partidele în 
care a fost întrebuințat, 
Petre Grigore a făcut mari 
eforturi pentru a redeve
ni... Petre Grigore. Și a-

țiior tehnici, care 
prind uneori pe

apărăto-
... ,i“. am

bele faze suferă, iată de 
ce salutăm- noile soluții 
tactice ale cuplului de an
trenori Vlad — Coșorea- 
nu, care cer mobilitatea 
fundașilor laterali. Din 
motive de prudență, cur- 
plul central e „păstrat" 
pentru acoperirea eventu
alelor breșe, 
însușirii și 
schemelor tactice 
te, 'cu condiția 
țirii execuțiilor 
la faza ofensivă 
să participe și 
central pe partea 

•se efectuează șarja.
tru a se asigura 
egalitatea numerică 
o aripă, totodată condiție 
a demarcării 
înaintașilor, 
partimentul 
Jiului, bine 
că tînăr, e 
șite mai mari, dacă luăm 
in considerație excelen
tul său fond de calități 
fizice și acumulările 
nico-taclice. Se știe, 
condițiile jocului modern, 
parafrazând titlul unui 
roman polițist, apărătorul 
nu numai că trebuie să-și 
îndeplinească sarcinile de
fensive, dar -să‘și... atace.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Un saltimbanc 
la Polul Nord ; - .Unirea : 
Bujorul roșu .

LONEA : Oglinda spar
tă.

AN1NOASA : 
cu vălul negru.

VULCAN — Luceafă
rul : Legenda lui Ciun 
Hian.

LUPENI — Cultural : 
Visul de argint al aler
gătorului.

URIC ANI : Caseta Mă
riei de Medicis.

Mireasa ■

16,00 
marea 
Unirea 
curi al 
mențar. 
pronoexpres. 
culturală. 17,00 
tru studențesc. 17,30 An
sambluri folclorice mun
citorești. 17,50- 1001 d? 
seri.; 18,00 Includerea 
programului. 20,00 Tele
jurnal. 20,20 Memoria 
documentelor. 20,40 Cîn- 
tecul și poezia care ne-au 
însoțit istoria. 21,15 Tea
tru TV ; „Zorii Unirii", 
de Mircea Bradu, ’ Du
mitru Chirilă. Ultima 
parte. 22,00 Telejurnal.

TV
Telex. 16,05 Din 
carte a patriei. 
— visul de vea- 
românilor. D>,cv _

16,25 Tragerea
16,35 Viața 

Amfitea-

Mica publicitate

Pe măsura 
înmulțirii 

? aborda- 
îmbunătă- 

tehnice, 
ar trebui 

fundașul 
căruia 

pen- 
măcar 

’ pe

eficiente a 
in fine, com- 
dcfensiv al 

rodat, deși in
capabil de reu-

Ion VULPE

PIERDUT legitimații bi- 
■bliotecă (periodice) 
numele Funduc 
Vacon Dumitra, 
te de Institutul 
Petroșani. Le 
nule. (1460)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Komu- 
ves Eugenia, eliberată de 
Paza militarizată Petro-

Pe .
Toma . și 

elibera- 
de mine 
declarăm

3.

șani. O declar nulă.. (1463)
PRIMESC îngrijire copil 

la domiciliul meu. Strada 
Aleea Treptelor nr. 
Petroșani. (1464)

PIERDUT legitimație in
trare cămin pe numele k 
Lupescu Floarea, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1465)'

ANUNIUK1 DE FAMILIE

SOȚIA Verginica și fiica Cornelia-- amintesc tu- 
■ turor celor care l-au cunoscut că se împlinesc doi 
ani de la decesul iubitului nostru soț și tată 

ș ; TQMESCtL ION
Ij vom păstra neștearsă amintirea. (1466)

PĂRINȚII Apostiu deplîng veșnic soarta necru
țătoare a copiilor lor Nelu și Maria și a prietenului 
lor Mucenic Constantin care ne-au părăsit prea de
vreme pentru totdeauna.

SOȚIA ȘI COPIII anunță împlinirea a doi ani 
de la dispariția celui care a fost uri bun soț și tată 

BOSOI GHEORGHE (1428)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: fehosonr ih. N Bâkescu - 2, teietoone 4 16 62 (secretariat), 416 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani sir; N Baicescu - 2.


