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Glorioasei aniversări
IPSRUEEM Petroșani. Aspect de muncă din secția „prototipuri".a parțiduh/i, 

cinstirea faptelor
de muncă

Eficiența mecanizării se măsoară prin-- 9

producti vitățile superioare obținute
Cu cele cinci abataje 

dotate cu complexe de 
înalt randament, mina 
Livezeni dispune, evident, 
de un mare grad de me
canizare a producției. Ele 
sînt amplasate în zone fa
vorabile de exploatare, 
în stratele 3 și 5, unde 
se pot realiza fronturi 
lungi de la 80 pînă la 
105 metri. Cu aceasta, am 
atins deja un prim aspect 
esențial în ce privește fo
losirea utilajelor de ma
re randament, și anume, 
adecvarea lor Ia condiți
ile specifice de zacă*  
mînt, în așa fel îneît să 
se obțină producții mari 
de. cărbune. Se constată, 
în această privință o preo
cupare constantă a con
ducerii tehnice a minei, 
prezentă încă din faza de 
conturare a noilor pa
nouri, unde urmează Să 
fie montate Utilajele: lu
crările de pregătire sînt 
îndeaproape îndrumate și 
urmărite de către specia
liști și chiar de către

frontaliștii care vor pre
lua aceste capacități de 
producție.

Desigur, mecanizarea 
nu este un scop în sine : 
ea devine eficientă nu
mai in măsura în care 
este m așa fel folosită 
incit să ducă la produc
tivități și producții spori
te, în comparație cu me
todele clasice. Altminteri, 
se știe, utilajele devin o 
povară financiară pentru 
întrep -inderea miniera 
respectivă, fonduri . fixe 
costisitoare, care „produc" 
doar pagube în bilanțul 
economic al unității. Cu 
alte cuvinte, cehtrul de 
greutate se mută asupra 
folosirii la maximum a 
instalațiilor de mare ran
dament. Această idee a 
constituit suportul dia
logului purtat cțj un spe
cialist de la mina Live- 
zem inginerul 
tromeeanic 
care ne-a
aspect important al

cienței mecanizării este 
folosirea complexelor cît 
mai aproape de parame
trii proiectați, și, în acest 
cadru, preocuparea pentru 
înlăturarea la timp a de
fecțiunilor ce mai apar 
constituie un element e- 
sențial. „In cazurile In ca
re. arăta interlocutorul, 
brigada nu este în mă
sură să rezolve cu forțe 
proprii incidentul tehnic 
respectiv, intervine ope
rat1 v echipa service a 
minei. Mai mulț dorit a-

C.T. DIACONU

Constructori care iși respecta angajamentele
nare a mortarului s-a de- bilanț pozitiv. In blocul 
‘ ------.......................... jț. cartierul Brazi, i-am

găsit lușrînd la finisări pe 
constructorii din formația 
de zidari condusă de Mi
hai Dudaș. „Știm că în blo
cul R se află apartamentele 
prevăzute în planul fizic 

de ■ «1 brigăzii pentru trimes*  
............. ............ j- trul I. După cum se vede 

în care constructorii trecut la finisajul fa-»

in biroul inginerului 
Andrei Gabor, șeful 
brigăzii 30 Vulcan a 

ACM începea o nouă zi de 
lucru. Maistrul principal 
Mihai Dobner solicita efec
tive suplimentare pentru 
organizarea activității din 
acea zi la blocul 43. Gheor- 
ghe Radeș, coordonatorul 
unei formații de zidari a 
intrat în biroul șefului de 
brigadă pentru a se con
vinge că s-a luat legătura 
prin telefon cu stația de - 
preparare a betoanelor, un
de cu o zi înainte se co
mandaseră două încărcă
turi de autobetoniere cu 
mortar Intre două hotărîri 
stabilite pe loc, prin iîi- 
terfon sosește o veste îm
bucurătoare de la ing. loan 
Vărășeț, directorul ACM 
Petroșani ; „De astăzi vor 
fi suplimentate și efective
le de zidari ale brigăzii din 
Vulcan". „In sfîrșit, putem 
relua lucrările la magazi
nul gen»ral din Aninoasa", 
zicea ing. Gabor. Sint date 
noi dispoziții. „Să fie duse 
la Aninoasa și să fie mon
tate două schele". Una din 
pompele de ridicare și tur-

fectat. Neîntîrziat trebuie 
să se acționeze pentru re
punerea ei în funcțiune. 
Buldozerul va lucra la ni
velări pentru sistematiza
rea din zona bulevardului 
Victoriei"...

Sînt zile febrile, de 
sfîrșit de trimestru- 
în care constructorii 

din Vulcan depun eforturi țadei. Vom face totul pen*  
- tru a termină la timp lu

crarea". Intr-o fază avan
sată de execuție șe află și 
blocul N. Aici am făcut cu
noștință cu oamenii din 
echipa de dulgheri condu
să de Nicolae Vulpeanu. și 
cu cei din echipa de zu
gravi a lui Marin DragU, 
care efectuau, de aseme
nea, finisaje premergătoa
re dări: în folosință a blo
cului de locuințe.

h n orașul Vulcan am 
: I cunoscut consțruc- 
“ ton harnici, oameni 

pe care-; cinstesc faptele 
de muncă, hotărîți să-și 
respecte sai cinile de ' plan 
și angajlur.entele, șa con
tribuie și în acest an la 
înflorirea arhitecturii “mo
derne a orașului.

Viorel STRĂUȚ

susținute pentru a realiza

însemnări de reporter
■■(••■■■••■■■■■••••■••■■a

sarcinile de plan ce le re
vin. In lunile ianuarie și 
februarie s-au înregistrat 
unele rămîneri în urmă fa
ță de graficul fizic, la cîte- 
va obiective de investiții. 
„Sînt rămîneri în urmă pe 
care le voml'recupera cu 
siguranță în luna martie", 
ne spunea șeful 
30. iar din discuțiile 
care le-am avut 
cu cc i care prin 
lor dau vorbelor șefului de 
brigadă consistența fapte
lor, ne-am convins că stă 
în puterea colectivului să 
întheie trimestrul .1 eu un

brigăzii 
pe 

ulterior 
munca

(Continuare în pag. a 2-a)

în ziarul de azi

Bilanț fructuos
Pentru minerii de la 

Vulcan, cea de-a doua de
cadă din mtirtic;: se con
turează cu un bilanț fruc
tuos de producție : recu
perarea restanței de 584 
tone, înregistrată îh pri
mele zece zile ale lunii 
șl obținerea unei-.-produc
ții suplimentare față de 
sarcinile de plan ale pe
rioadei, cifrată la 1697 
de tone. Incepînd din da
ta de 11 martie și pînă , 
la 18 martie, colectivul

de.: muncă de aici a rea
lizat,. în medie, o produc
ție zilnică pește indicato
rii . prevăzuți de 285 de' 
tone, cu vîrfuri de pînă 
la 428 de tone de cărbu
ne, Sț orurile sînt, în prin
cipal, rodul creșterii pro
ductivității în abataje, ca 
Urmare a mai bunei or
ganizări a muncii, asigu
rării aprovizionării' rit
mice cu materiale și îm
bunătățirii transportului 
producției. (S.B.)

Cunoscută ca una dintre formațiile de lucru aflate în permanență pe tabloul 
fruntașilor Văii Jiului, brigadă de mineri condusă de comunistul Ioan Bud, o- 
norează nu numai sectorul IV al I.M.; Vulcan, dar și cel al colectivului minei. - 
Aceasta prin rezultatele dobîndite în bătălia pentru mai mult cărbune energetic.

• In dezbaterea comu
niștilor — Reducerea con
sumurilor de materiale și e- 
nergie • Vă informăm.

(In pag. a 2-a)

• îndeplinirea prevede
rilor de plan impune — 
Respectarea strictă a nor
melor de proțecție a mun
cii. v'';

— Operativitate și eficien
ță — Indisciplina, neatenția 
și efectele lor dăunătoare 
— Prevenirea îmbolnăvi
rilor provocate de pulberi.,

(In pag. a 3-a)

Cuarț 
peste plan.

După cum ne informea
ză inginerul Ion Sîrb, șe
ful Fabricii de exploatare 
și preparare a .cuarțului, 
colectivul de muncă . din 
această unitate consem
nează importante depășiri 
ale pionului revenit de ja 
începutul lunii martie,' la 
principalele sortimente din 
producția unității. Benefi
ciarilor le-au fost livrate, 
suplimentar. în : această 
perioadă, 4 tone și jumăta
te de duârț sorțul I pentru 
sticlă spec1 ală, 5 tone cuarț 
U2 pentru sticle cristal și 
30 de tone cuarț bulgări 
pentru siliciu tehnic. . O 
contribuție importantă la 
obținerea acestor realizări 
au avut-o echipele condu
se de Elena Grigpre .șî Iri
na Moinas. -(S3)

INVESTIȚ I I L E MlN I E R E

Sarcini deosebite pentru dezvoltarea 
capacităților de producție

Minerilor sectorului IV 
investiții de la Bărbăteni 
le revin în acest an sarcini 
deosebit de importante pen
tru deschiderea minei pe 

. orizontală și verticală în 
vederea asigurării noilor 
capacități de producție că
re să asigure linia de front 
activă la nivelul sarcinilor 
viitoare de plan. După fi- - 
nalizarea lucrărilor dec a- 
menajare a puțului auxiliar 
— Vșlea Mjer lesei, între 
orizonturile 650 și 580, bri
gada condusă de Petru Ol- 
teanu a atacat lucrările de 
deschidere a orizontului 580 
în vederea valorificării re
zervelor din- blocurile 6—11. 
Tot pentru; deschiderea a- 
cestui orizont, brigada con
dusa de Constantin Prun-

deanu a început încă din 
anul trecut săparea planu
lui înclinat, lucrare ce ur
mează să fie finalizată la 
sfîrșitul primului Semestru 
din acest an. urmînd apoi 
să se treacă la montarea 
benzilor _de transport pen
tru colectarea producției 
pe acest pian înclinat. Pînă 
în prezent brigada a reali
zat 110 ml (peste jumătate) 
din lungimea totală a pla
nului înclinat. O lucrare 
deosebit de importanță 
pentru viitorul minei este 
săparea puțului orb nr. 1 
între orizonturile 650 și 
400, lucrare care a fost 
demarată încă de la înce
putul acestui an de briga
da condusă de Cezar Vie-

ru. A fost executat pînă 
în prezent, circuitul puțului 
de la orizontul 630,'iar a- 
curii se lucrează intens la 
săparea și amenajarea ca
sei mașinii de extracție ca
re trebuie finalizată pînă 
la sfîrșiiiil lunii iunie, pen
tru a începe montarea a- 
cestcia. Tot la acest puț, 
la orizontul 650. brigada 
condusă de. Miron Uță ă 

'atacat lucrările de la cir
cuitul de cuibutăre, iar mi
nerii din brigada condusă 
de Ion Nichita execută în 
prezent săparea suitorului 
de aeraj Mierleasa.

Gh. BOȚEA

(Continuare,în pag. a 2-a)

Gospodari harnici,
cum cere
e discutau probleme

: serioase de <pțod uc-
ție la sectorul'I al 

minei Lonca. Atunci și a- 
colo l-am cunoscut pe șe
ful sectorului. subingine- 
rul Petru Nemeș. El, fiu de 
țăran de la .licț. a absolvit 
nu demult Institutul de 
mine Petroșani. Soția sa, 
Lucreția Nemeș a terminat 
ASE-ul la Timișoara, e ■ e- 
conomistă și lucrează la 
IACMM.

e . malul Jiețului, în 
sătul care poartă nu
mele pîrîului, se. a-

flă gospodăriile familiei 
Nemeș. Gospodăriile pentru 
că sînt două. A tinerilor, 
dar și a părinților •— Ne
meș Gălățan Nicolae și 
Mana. In curtea casei, stăm 
de verbă cu, gospodarii a-

tradiția...
cești8. destoinici. Cresc ’ 35 
oi, doi mînzați, o vacă, 2 
cai, multe păsări. Pentru 
acest an. Petru Nemeș , a 
contractat la fondul centra
lizat al statului două oi, 
800 1 lapte de vacă, 30 kg 
caș, doi ’iței, 40 kg lînă, 10 
păsări. Asta, numai „par
tea" sa, pentru că și pă
rinții, care au trecut de
mult de vîrstele pensionă
rii, au și ei contracte la 
fol. Sau. cum spune subin- 
ginerul Nemeș : „Am un 
buzunar de contracte".

e-am interesat curii 
sc descurcă. In ca
litate dc șef de sec

tor ia mină, munca nu e
Mircea BUJORI SCU

(Continuare în pag. ă 2-a)
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în dezbaterea comuniștilor

Reducerea consumurilor
mod de viată are certificat

de materiale și energie
Recenta adunare genera

lă ă organizației de bază 
jir. VI D de la I.M. Lupenî 
a dezbătut modalitățile în 
care acționează comuniștii, 
întregul colectiv pentru u- 
tilizarea integrală a resur
selor materiale, recupera
rea și recondiționa rea pie
selor .și subansambleior, 
surse importante în apro
vizionarea tehnico-mate- 
rială a sectorului. ■

In spiritul indicațiilor se
cretarului general al parti
dului, organizația de partid 
și conducerea sectorului 
au stăruit pentru intensifi
carea preocupărilor în di
recția organizării în cît 
mai bune condiții a activi
tății de recuperare, recon
diționară și refolosire a 
materialelor, pieselor și 
subansambleior. Prin mă
surile întreprinse de orga
nizațiile de partid, de con
ducerea schimbului și a 
sectorului, prin numeroa
se acțiuni, s-a reușit mobi
lizarea colectivului la gos
podărirea și folosirea rațio
nală ă materialelor, com
bustibilului, a energiei e- 
lectricc și pneumatice. Un 
accent deosebit a fost pus 
pe recuperarea și refolosi- 
tea armăturilor TU, bră
țărilor, stîlpilor de abataj, 
și pieselor de schimb, re- 
ducîndu-se continuu con
sumul ile de energie elec
trică și de combustibil. 
Astfel, în anul trecut s-a 
obținut o economie de 57 
mc la cherestea, 440 mc 
lemn de mină, 1325 armă
turi TH, 14 827 brățări și 
11 205 kg plasă metalică. La 
aceste rezultate și-au adus 
contribuția Petru Ursu, Ni
colae Kalman, Constantin 
Baltariu, Nicolae Rusu, Tră- 
ian Mătăsăreanu, Carol 
Kalanyos și Gheorghe Dor- 
dea. S-a evidențiat și fap
tul Că în cadrul unor lu
crări de pregătire s-a reu
șit refolosirea de armături 
TH și brățări recuperate 
din lucrările vechi. De e- 
xemplu, brigada condusă 
de Constantin Băltariu fo

losește cu bune rezultate 
armăturile ce se răpesc dirt 
abatajul frontal din panoul 
19, stratul 3.

Jn adunare s-au adus, 
tmodată, critici unor mun
citori și maiștri care nu se 
ocupă cu stăruință de în
treținerea, revizia și func
ționarea utilajelor, ge pro
duc Încă dese defecțiuni 
Ia utilajele mecanice și e- 
lectrice, care necesită 
schimbarea unor angrena
je, turbine .și motoare e- 
lectrîce eu altele noi, în- 
cărcînd în acest fel cheltu
ielile de producție. De a- 
semenea, au mai fost găsi
te angrenaje fără ulei, sau 
descompletate din lipsă de 
răspundere. Aceste utila
je au fost repuse în cir
cuitul productiv eu piese
și subansamble noi, așa 
cum s-a intîmplat la ori- 

'zontul 480, cînd o pompă 
de apă a fost scoasă din uz 
o perioadă, după care a 
fost reparată și pentru ca
re s-a plătit suma de 

: 12 500 iei .«./e '
In cuyîntul lor, comu

niștii Petru Ariton, Silviu 
Cotroază, Sever Munteanu, 
Zaharia Rus, loan Cptană 
și Crăciun Iepure au criti
cat modul în care se arun
că pe galerii, unde rugi
nesc, multe angrenaje, mo
toare electrice, întrerupă
toare, țevi și materiale hi
draulice care, dacă ar fi 
scoase și reparate, ar putea 
fi folosite din nou.

In urma dezbaterilor, a- 
dunarea generală a stabilit 
măsuri pentru întărirea răs
punderii comuniștilor, a 
întregului colectiv față de 
gospodărirea judicioasă și 
reducerea consumurilor ma
teriale, a cheltuielilor de 
producție și a cerut b.o..b 
cadrelor tehnice să acțione
ze eu consecvență pentru 
intensificarea preocupării 
tuturor factorilor în acțiu
nile de recuperare și eco
nomisire.

Vasile COCHECT

La început au fost șap- 
nici 

de 
°c

Seară 
molcomă de iunie, în apro
pierea școlii generale nr. 
6 din Vulcan. Apoi, au ră
mas patru : nici „mușche
tari", nici „magnifici": Ion 
M., Nicolae M., Ion Grigore 
S. — fără ocupație la 
dată — și Stelică P. 
„Sm ă" (elev la Liceul 
dustrial nr. 1 Slatina), 
cu chef "de hîrjoneală. Așa 
s-a născut... pariul dintre 
lori M., pe de o parte, Ste
lică P. și Ion Grigore S., 
pe de altă parte. Miza ? 
Pălăria cetățeanului pașnic 
și în vîrstă (64 ani), Ale
xandru J., care tocmai tre
cea prin fața lor. Cum, a- 
dică 1 veți întreba. Simplu: 
„bătîndu-și joc de el — cum 
declară Nicolae M. și recu
noaște Stelică P. —- în fe
lul următor : Ion M. i-a 
luat pălăria de pe cap, a- 
celui om în vîrstă, de două 
ori, așezînd-o de fiecare 
dată, pe gard sau pe tro
tuar, în fața celorlalți doi 
(Ion Grigore S, și Stelică 
P.j, iar cînd omul a 
să-și ia pălăria, a 
oară, l-au luat la

te ; nici „magnifici", 
„samurai", ci un grup 
tineri între 10—17 ani 
tăifăsuiau, în acea

acea 
zis 
in- 

Toți

venit 
doua 

bătaie, 
lovindu-1 cu pumni și pi
cioare în cap". Rezultatul 
(din expertiza medico-le- 
gaîă) : 25—30 zile spitaliza
re -u pierderea a trei dinți 
din față și a unei proteze 
dentare. Ca să nu mai vor
bim de suferințele omului!

Gospodari harnici
(Urmare din pag. I)

ușoară deloc, stă mai mult 
la șut, soția face haveta, 
coi doi copii Lucian Nico
lae și Ioana Maria sînt în
că destul de mici. In’con
dițiile acestea, animalele 
— care, se știe, că sînt pre- 
tenț’oase, cu program rigu
ros de furajare, cu îngriji
re permanentă — se cresc 
destul de greu. Ne lămu
rește tot Petru Nemeș.

— Cînd te-ai născut aici, 
în ograda asta, care tot 
timpul a fost plină de ani
male, e greu să. te dezobiș- 
nuiești. Noi,- jicnii, știm bi
ne treaba asta. Ce, parcă 
nu mi-ar fi comod să pri
mesc un apartament la 
bloc, să stau liniștit, cu băi 
și calorifere ? Dar noi așa 
am crezut de cuviință, Nu 
ne-am trădat nici originea 
și nici tradiția părintească.

O zi de muncă, într-o o- 
gradă cu multe animale, e 
„plină", treburile trebuie 
făcute la timpul lor. Dă 
mîncare, adapă-le, curăță 
grajdul. Apoi vin muncile. 
Arat, semănat, îngrășarea 
pămîntului, cositul, clădi- 
tul clăilor și cîte și mai 
cîte. Muncă grea, dar să
nătoasă. In aceste zile se 
îngrașă pămîntul,

ici, la Jieț, stăm de 
vorbă pe malul vă- 
iagii. O văiagă este

un loc’ din albia pîrîului 
unde se spală rufe. E o tra
diție păstrată de această 
familie care numără 4 
frați, toți cu gospodăriile 
lor și care fac parte dintr- 
un arbore genealogic com
plicat, cu Schimbări de nu
me prin timp (la Gălățan 
s-a adăugat Nemeș...). O 
familie care, iată, cuprin
de acum gospodari harnici, 
cu mult drag de animale.

I 
I 
I
I 
II

PLANTARI. In 
nia de împăduriri 
ceastă primăvară, 
de muncitori ale 
silvic Petroșani vor planta 
diverse specii de arbori 
pe o suprafață, de 100 hec
tare. Sînt avute în vedere 
terenurile neproductive ca
re, în felul acesta, vor fi 
redate circuitului econo
mic. Materialul săditor este 
deja asigurat din pepiniere-

le situate în apropierea lo
cului unde se desfășoară 
lucrările. (S.B.)

CARICATURA. Marile 
muzee de caricatură din To
lentino (italia) și Basel. (El
veția) au solicitat din par
tea concetățenilor noștri Ion

campa- 
din ă- 
echipele
Ocolului și Mihai Barbu, cîteva. Iu- ■ 

crări de grafică satirică ce < 
vor figura în expozițiile 
permanente ale așezămin- : 
telor respective. (I.V.)

UN NOU PARC. In cen- : 
trul noului cartier „Bpăzi" H 
din orașul Vulcan a început : 
amenajarea unui parc. Au 
fost plantați primii brăduți i

Și replica judiciară a aces
tui trist bilanț : trimiterea 
celor doi minori Stelică 
P. și Ion Grigore S. într-o 
școală specială de muncă 
și reeducare ,pe o durată de 
3 ani.

Ne găsim, desigur, în fa
ța unui „rebut educativ", 
un caz de excepție, incom
patibil cu idealurile gene
rației tinere' de azi, înnobi
late de pasiunea " muncii 
creatoare și de frumusețea

în reflector: v

șantier la Băile Herculane. 
A revenit apoi în. familie 
și, în prezent, susțipe; că 
se va încadra în muncă". 
Despre minorul Stelică P. i 
„a scăpat de sub suprave
gherea părinților și s-a 
împrietenit cu unii tineri 

. eu manifestări negative, în 
compania cărora a partici
pat la un scandal. Este 
cercetat de organul de mi
liție. Cît a fost elev Ia Li
ceul industrial din Vulcan

lipsa de 
respect civic

■■■■•■■••■■■■••■••■■■•■•■•■■•■•■•••■•■■■■■•■I

a obținut rezultate la li
mită,..".

Cu asemenea 
tură" 
denii le lor de viață, 
riva" celor doi minori 
buie să se fi produs 
ales în preadolescență 
tre 10—14 ani), vîrstă

••■■■■•■■a»
purtărilor alese. Tocmai 
de aceea, pentru a preveni 
alte fapte asemănătoare, 
să încercăm a explica cu 
înțelegerea cuvenită cazul 
în discuție. înainte de toa
te, în antecedentele celor 
doi minori, căci „ieșirea" 
lor din albia normală a 
vieții lor,. a fost „pregăti
tă" din timp (în ciuda fap
tului că aparțin unor fami
lii organizate, ■ cu condiții 
de creștere ,a copiilor, pes
te medie). Ce ne spun în 
acest sens anchetele socia- 

: le ale autorității tutelare ?
Despre minorul Ion Grigo- 
re S. ; „în timpul cît ' a 
fost elev, nu-i plăcea să 
învețe. După ,absolvirea a 
10 clase la Liceul industrial 
din Vulcan, nu a mai urmat 
cursurile și a plecat pe un

„încărcă- 
tură“ negativă în antece- 

„de- 
tre- 
mai 
(in

ia 
care materia primă umană 
— inclusiv cei șapte ani de 
acasă — se organizează și 
în care conștiință se caută 
pe sine, cu multe semne 
de întrebare, și cînd, toc
mai de aceea, 
familiei și a școlii este ho- 
tărîtoare pentru 
ulterioară ă minorului. Alt
fel, lăsat să „navigheze"' 
singur, pe valurile învolbu
rate ale vieții, fără „apa
rate de bord" și călăuzit 
doar de steaua .polară a

hazardului, naufragiul lui 
este, în cele mai multe ca
zuri, inevitabil. Cazul mi
norului Ion Grigore S. este 
edificator : abandonează,
prematur, o școală carc-i 
dădea un certificat de ca
lificate, pentru o scurtă 
pribegie, ca muncitor ne
calificat pe un șantier de
parte de familie, în care 
pînă la urmă se reîntoarce, 
îtr chip de „fiu risipitor", 
în căutarea unei ocupa
ții (?). Dar preadolescenta 
este și vîrstă care, căuțîn- 
du-se pe sine, se caută în 
alții. De aici, marea recep
tivitate față de modele și 
exemple pe care le caută 
în familie, în anturaje,ț 
peste tot. O stranie afini-’ 
tate selectivă face ca me
diul să-și aleagă omul (mi
norul) asa cum omul își a- 
lege mediul. (De unde și 
zicala : „cine se aseamănă, 
se adună"). Elocvent și în 
cazul de față, mai ales în 
privința minorului Stelică 
P. : anturajul unor tineri 
scandalagii l-a marcat pu
ternic, ajungînd, astfel, ca 
și minorul Ion Grigore S.
— în brațele delincventei
— cel mai dramatic „nau
fragiu" al unui eșec peda-

intervenția gogic...
• ■ . ...Aventura și teribilis-

evoluția mul vîrstei tinere, pot fi, 
' • ' pentru unii, în anumite li

mite. o modă insolită, nu 
însă un mod de viață com
patibil eticii comuniste. 
Căci ,pentru cei ce poartă, 
în sufletul și în mîinile lot

în

In atelierele de producție ale întreprinderii de tricotaje din Petroșani, absol
ventele treptei I de liceu iau cunoștință despre specificul activității și condiți
ile create pentru încadrarea și calificarea tinerilor.

Eficienta mecanizării
(Urmare din pag. I)

lit în cedrul programului 
de prevenire a defecțiu
nilor, specialiștii din sec
torul . de profil urmăresc 
îndeaproape utilajele res
pective, făcînd o necesară 
profilaxie".

Eficiența mecanizării, 
se vădește acolo unde 
este destinația ei : în
fronturile abatajelor. In 
această privință, cifrele 
sînt concludente. Iată, de 
pildă, brigada Cristea Va- 
lache a realizat, în cele 
două abataje frontale din 
panourile 3 șL4 sud, ran
damente superioare celor 
planificate cu 4 tone (ia

nuarie), 3,34 tone (februa
rie) și cu 1,3 tone pe post 
(martie). Printr-o nedori
tă simetrie, o altă briga
dă, cea condusă de Du
mitru Perju, înregistrează, 
în abatajul frontal 660 
din panoul 7, randamente 
mai mici decît cele pla
nificate cu 0;3 tone ^ia
nuarie), 0,6 tone (februa
rie) și 2 tone pe post 
(martie). Explicația aces
tor diferențe mari se a- 
află, desigur, în modul în 
care fiecare brigadier, 
fiecare formație de lucru, 
fiecare schimb înțelege 
să-și jorganizeze munca, 
sâ folosească la maximum 
utilajul de mare randa

ment încredințat. „Noi, 
mărturisea Cristea Vala- 
che, ne străduim să ex
ploatăm așa cum trebuie 
complexul, pentru a pre
veni eventualele defec
țiuni. Cînd apar, totuși, 
asemenea situații, punem 
cu toții umărul pentru a 
repune cît mai repede în 
funcțiune instalația res
pectivă". Nu același lu
cru se pbate spune și des
pre colegii lor din brigada 
Perju. Este, deci, explica
bil, de ce apar aceste di
ferențe între realizările 
celor două colective. Pen
tru că avem de-a face cu 
două moduri de a înțele
ge folosirea eficientă a 
mecanizării.

ștafeta viitorului, un sin
gur mo.l de viață își are 
certificatul lui de garanției 
acela de A TRĂI FRUMOS.

David MANIU

Sarcini 
deosebite

(Urmare din pag. 1)

Pentru a începe cît mai 
repede exploatarea stratu
lui 3 din blocurile IX, X 
și XI, brigada condusă 
de. Petru Fănuță a început 
executarea galeriei direc
ționale j>e culcușul stratu
lui la orizontul 650. Capa
citățile de producție de 
aici trebuie să înceapă să 
producă încă din acest an.

Pe lîngă lucrările amin
tite, minerii .acestui sector 
mai au de executat în a- 
cest an și alte lucrări de 
montare a unor conducte 
de aer și apă, ea și mon
tări de benzi și complexe 
mecanizate care să asigure 
creșterea cantității de căr
bune; extras în condiții de 
siguranță sporită. Modul 
cum au demarat, faptul că 
în primele două luni și 
jumătate minerii acestui 
sector au executat peste 
sarcinile de plan aproape 
70 ml demonstrează că sînt 
hotărîți ca și în 1986 să-și 
realizeze și să depășească 
sarcinile de plan, astfel în- 
cît să pregătească mineri
lor din abataje noi capa
cități de producție care să 
asigure realizarea sarcini
lor de plan în viitor.

și în curînd vor fi amena
jate aleile parcului. Parcul 
va fi amenajat prin contri
buția în bani și muncă a 
cetățenilor. (V.S.)

EXPOZIȚIE. In Cadrul 
complexului alimentar din 
zona noului centru i ' 
al orașului Lupeni a 
deschisă o expoziție 
vînzare. Este vorba de 
zentarea unor produse

Petroșani va fi, în 22 mar
tie; gazda unui simpozion 
care va dezbate „Locul și 
rolul organizației pionieri
lor și. șoimilor patriei în 
procesul de formare a ti
nerei generații". Participă 
membri ai activelor pio
nierești din școlile muni
cipiului. (S.B.)

NOI SPAȚII

la o excursie organizată 
prin BTT la Timișoara. Ti
nerii muncitori vor vizita 
UMT-ul unde vor purta 
disciiții cu colegii lor din 
întreprinderea timișorea
nă pe marginea participă
rii Ia Activitatea producti
vă. Duminică, același grup 
va fj printre susținătorii 

cu

bunătăți te de depozitare, 
expunere și vînzare. (A.T.) 

CONCURS. Internreții de 
muzică populară din muni
cipiu, calificați. în • urma 
fazei municipale pentru e- 
tapa județeană a concursu
lui de selecție, vor fi pre- 
zenți la Deva, în zilele de 
29 și 30 martie, unde vor 
participa, acompaniați de 
orchestra ansamblului „Pa- 
rîngui" al Casei- de cultură, 
la spectacolul-coneurs, or
ganizat la? nivel județean.

EXCURSIE. Un grup de

civic
fost

cu
pre-

. ... . ___ .. r ‘de CIALE. Recent,
patiserie si cofetărie. Expo- de „mercerie—-inuzică---foto‘ 
ziția se bucură de aprecie
re din partea cumpărători
lor. (F. Coroi, coresp.)

SIMPOZION. Casa pio- bulevardul Păcii, i îitatea ■' tineri de la IUMP vor par- 
nierjlor și șoimilor patriei are asigurate condiții îm- ticîpa sîmbătă și duminică

COMER- 
unitatea

din orașul Lupehi s-a mu
tat într-un spațiu nou. La 
parterul blocului 2. de pe

echipei Jiul la meciul 
CFR Timișoara.

Rubrică realizată de
H ALEXANDRESCU

ro informăm j
I
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îndeplinirea prevederilor de plan la producția de cărbune extras, impune
I

Mina Paroșeni. 13 mar
tie ora 23,08. In rețeaua 
electrică în funcțiune și 
în cea de rezervă au a- 
părut deranjamente. De
cuplare generală. Linia 
de rezervă nu poate fi 
pusă în funcțiune în 30 
de minute cît prevăd nor
mele.

Utilajele, atît cele din 
subteran cît și cele de la 
suprafață rămîn fără ten
siune. Cu operativitate, 
toți factorii de decizie de 
la mină (conducerea în
treprinderii), reprezentanți 
ai Combinatului minier 
Valea Jiului și Inspecto
ratului de stat teritorial 
pentru protecția muncii. 
Hunedoara, grupa Petro
șani, s-au prezentat la 
unitate. Situația creată 
impunea măsuri operati
ve, eficiente. La locurile 
de muncă ' din subteran 
acumulările de metan de
pășeau limitele admise de 
norme și erau în conti
nuă creștere. S-a dispus 
evacuarea întregului per- 

■ sonal care își desfășoară 
activitatea în subteran. 
Organizarea de excepție 
a acestei acțiuni, compe
tența și înaltul nivel teh
nic al asistenței asigura
te au condus Ia evacua
rea personalului într-o 
ordine deplină, fără nici 
cel mai mic incident.

Oamenii se aflau la su
prafață, în afară de orice 
pericol. Au început o 
luptă contra cronometru, 
o luptă dusă cu mult con
sum nervos, inventivita
te și creație tehnică pen
tru repunerea în funcțiu

ne, în condiții de securi
tate deplină, a tuturor 
capacităților de lucru, 
pentru reluarea activită
ții la toate locurile de 
muncă. Munca febrilă se 
desfășoară pe fondul u- 
nei atitudini calme dar 
ferme a celor care conduc 
operațiunile.

Eforturile sînt încunu
nate de succes. Diminea
ța la ora 7 situația eră 
normală. Activitatea a 
fost reluatăîn condiții de 
securitate deplină. Pe 
tot parcursul acestei ac
țiuni de marc răspunde
re, desfășurată într-un 
ritm alert, dar condusă, 
așa cum mai spuneam, cu 
multă competență și un 
calm desăvîrșit, dat de 
cunoașterea temeinică a 
fiecărei operațiuni, nu 
s-a întimplat nici un in
cident, nu s-a semnalat 
nici un deranjament de 
ordin tehnic sau vreun 
accident,
. /Mai.iipult, Hiinerii Pa- < 
roșeniului printr-o amplă 
mobilizare, prin acțiuni 
hotărîte, dînd dovadă de . 
o inaltă răspundere mun
citorească au încheiat zi
ua cu sarcinile de plan 
nu numai realizate dar 
și depășite.

A fost o acțiune care 
demonstrează cu prisosin
ță existența unui climat 
ferm de ordine și disci
plină din partea colecti
vului, putere de organi
zare, competența tehnică.

Ing. Aurel AMZAR, 
inspector în cadrul ISTPM 

Hunedoara 
grupa Petroșani

Indisciplina, neatenția și efectele
Era miner șef de schimb 

Ia una din formațiile din- 
tr-un abataj al minei Dilja. 
Era, pentru că nu v-a mai 
putea să desfășoare nici o 
activitate în subteran și a- 
ceasta din cauza neglijen
ței șj. neatenției și mai ales 
a indisciplinei. Iată cum 
s-au petrecut liter urile care 
au condus, în final, la un 
accident soldat cu invali
ditate.

Minerul .șef de schimb se 
deplasa pe abataj, mergînd 
pe transportorul care era 
oprit (prima abatere). Arti
ficierul, care încărcase 
găurile, pornise transpor
torul fără nici o justificare 
și fără ca măcar să se asi
gure că pe transportor nu 
este nimeni (a doua aba
tere). Urinarea ? Minerul 
se sperie și ca să se fe
rească de accidentare sare 
de pe transportor și își 

• Este interzisă cuplarea sau decuplarea vagonete
lor cînd trenul se află în mers.

• Poziția mîinii care cuplează trebuie sa fie sub 
nivelul tampoanelor vagonetelor.

prinde piciorul la cuplajul 
care nu avea apărătoare 
(a treia abatere). Și, în fe
lul acesta, în urma unei 

> înlănțuiri de bateri care nu 
se datoresc decît indisci
plinei, neatenției și negli
jenței o formație de lucru 
a rămas fără un șef de 
schimb, care nu v-a mar 
putea lucra niciodată în 
subteran.

Un alt caz, tot de la mi
na Dîlja, tot cu urmări gra
ve și și cu aceleași cauze 
— indisciplina și neatenția. 
Relatăm, pe scurt, și a- 
ceastă întîmplare din do
rința de a sluji drept în
vățătură.

In timp ce executa apro
vizionarea cu vagonete goa
le la un punct de încărcare 
din suitorul colector al u- 
nui abataj cameră un mun
citor s-a accidentat. Cum? 
In timp ce' pe tambura tro- 

liului se înfășură cablul, 
care trăgea garnitura de 
vagonete, muncitorul a 
constatat că buclele de în
fășurare erau prea • largi. 
Vrînd să dirijeze eu mina 
cablul, și neputînd să o e- 
libereze la timp, mina i-a 
fost prinsă pe tamburi și 
numii datorită prezenței 
sale de spirit a putut opri 
tioliul. dar era deja prea 
tîrziu pentru a-i mai putea 
fi salvită mîna.

Pe lîngă cele relatate 
pînă acum se mai desprin
de o concluzie că ambele 
cazuri se datorau unui com
portament necorespunzător 
în timpul lucrului, care 
demonstrează ineficiența 
instructajului efectuat, ne- 
urmărirea atentă a activi
tății personalului .muncitor 
de către cei îndreptățiți să 
o fată,.'., "■ i,'

...și totuși s-a întimplat!
De multă vreme, de foar

te rr uită vreme nu s-a mai 
auzit în minele. Văii Jiului 
de un asemenea accident, 
■pe cit de simplu, de banal, 
pe atît de grav. Unui tî- 
năr, la mina Lupciii i-a 
fost prins capul între va
gonete, în timp ce încerca 
să le decupleze. A cui este 
vina, nu mai discutăm. Ar 
fi vorbe zadarnice din mo
ment ce aceasta este cea 
mai elementară dintre in
dicațiile de protecție a 
muncii pe care le primește, 
încă din prima zi de' in
structaj, orice nou încadrat 
In munca din subteran. Și 
totuși s-a întimplat! De ce ?

Pagină realizată la cererea 
Combinatului Minier Valea Jiului

JMineri !
înlocuirea la timp a tam- 

,burilor uzați, precum și a 
altor piese care prezintă un 
grad de uzură avansat, este 
o condiție necesară pentru 
funcționarea stației de ac
ționare a transportorului 
fără riscuri de accidentare 
sau întreruperi ale proce
sului de producție.

Este interzisă pornirea 
transportorului cu raelete 
dacă apărători le la părțile 
în mișcare — inclusiv cea 
de la stația de întoarcere

—* lipsesc sau nu sînt 
montate corect

Accidentele provocate de 
pornirea, nesemnalizată a 
transportorului pot fi pre-., 
venite prin .

— blocarea întrerupă
toarelor sau scoaterea si
guranțelor fuzibile. Dacă 
blocarea nu este posibilă 
trebuie pusă pază la dispo
zitivele de pornire ;

— afișarea vizibilă a plă
cuțelor de avertizare eu in
scripția „Nu cuplați, se lu- 
rrcviză".

Neglijența, prea multă sigu
ranță de sine, faptul că 
nu s-a mai intim plat, .și 
cite și mai cîte alte justifi
cări, justificări care nu 
l-au scăpat pe tînărul care 
a suferit accidentul de o 
fractură de bază craniană. 
Totul ar fi fost evitat dacă 
se respecta cea mai de
mon țâră normă de protec
ție a muncii prevăzute în 
norme la Art. 61: 
„Este interzis ca 
în timpul , cuplării sau de
cuplării vagonetelor să se 
introducă capul, mina sau 
alte părți ale corpului în
tre vagonete sau tampoane".

Pneumoconiozele (boli 
cronice ale plămânilor) se 
datoresc acumulării lente, 
în țesutul pulmonar, a u- 
nei cantități de. pulberi ca
re provoacă o fibroză a 
plămînului. Cu cît acestea 
sînt de dimensiuni mai re
duse, cu atît ele pătrund 
mai adine și periculozitatea 
lor este mai mare.

Aparatul respirator dis
pune de' o serie de mijloa
ce naturale, capabile să-I 
apere împotriva influenței 
dăunătoare a prafului. Ast
fel, se elimină peste 90 la 
sută- din particulele inha
late din aerul locului de 
muncă. ' .?■'

Principala măsură de 
prevenire a pneumoconio- 
zelor este combaterea siste
matică, zi de zi, a pulberi
lor la locul de muncă. U- 
tilizarea. tuturor mijloace
lor de pictecție, puse la 
dispoziție de tehnica mi
ra eră, este o obligație a 
fiecăruia.

Trebuie folosit obligato

riu perforajul umed la î- 
nainterea în steril, la -per
forarea în suitori etc. Con
trolul și normarea perfo- 
rajului umed, adică utili
zarea acelei presiuni de 
apă la perforator pentru 
ca să rețină majoritatea 
particulelor de dimensiuni 
mici, constituie o obligație 
a tuturor — atît a mineri
lor, cît și a cadrelor tehni
ce.. ■

Trebuie, de asemenea, să 
fie respectat timpul regu
lamentar: după pușcare pen
tru ventilația Idculuî de 
muncă pentru a nu intra 
într-o .atmosferă poluată 
cu pulberi. Umectarea căr
bunelui în timpul operației 
de lopătare în vederea e- 
vacuării este obligatorie. 
Să se folosească, din plin, 
ventilația la frontul de 
lucru, chiar dacă aceasta 
produce o temperatură, mai 
scăzută. t

Pentru a putea lua mă
suri din timp, trebuie să 
se cunoască primele semne 
de manifestare a pneumo- 

coniozei. Primul semn de 
boală este greutatea în res
pirație, cate, la început, a- 
pare numai la eforturi 

.mari. apoi progresează și 
devine greu de . suportat, 
chiar după eforturi mici.

Prevenirea îmbolnăvirilor 
provocate de pulberi

Al: doilea semn este dure
rea toracică. Ea se mani
festă ca o strînsoare, arsură 
sau apăsare. Al treilea semn 
este tușea seacă, eu timpul 
aceasta devine umedă.

Pneumoconioza este o 
boală pulmonară care tre
buie urmărită medical,, prin 
examene clinice, examene 
radiologice (prin ■ radiogra
fie pulmonară standard și, 
între ele, prin microradio- 
foțografii medicale), prin 

probe funcționale respira
torii

Complicațiile pneumoco
niozei trebuie tratate siste
matic și cu multă seriozi
tate. O pneumonie obișnui
tă, insuficient tratată, poa

te să schimbe raportul de 
forțe între organism și 
pneumoednioză în favoarea 
ei. Cu atît mai mult, o tu- 
belculoză pulmonară — cea 
mai de temut complicație 
a pneumoconiozei — gră
bește evoluția acesteia, dar, 
prin controale medicale pe
riodice, se poate ajunge 
chiar la înlăturarea acestei 
maladii.

In ceea ce privește fu
matul și pneumoconioza,

legătura directă este certă. 
Cea mai, importantă mă
sură de prevenire este -in
terzicerea fumatului.

Ca atare, pentru preve
nirea instalării .pneumo
coniozei, este necesar ca 
întregul organism și, în
deosebi, aparatul respira
tor șă fie menținute într-o 
bună stare de funcționare. 
Trebuie evitate rinitele ca
re împiedică respirația na
zală, amigdalitele, iar în 
caz de apariție a lor, mi
nerul Va trebui să se pre
zinte din timp la medic 
sentru a împiedica croni- 
sizarea lor, deoarece aces-- 
tea și în special bronșita 
cronică favorizează apa
riția șj evoluția silicozei.

In seioiul mecanizării și 
aii oniatizărn proceselor 
tehnologice, cînd minerul 
lucrează la mașini din ce 
în ce mai complicate, cînd 
beneficiază de importan
tele realizări ale științei și 
tehnicii el trebuie să înve
țe șă nu fie nepăsător fa
ță de organismul său pro

priu care .necesită nu numai 
autocontrol, ci și o obser
vație sistematică din par
tea medicului.

Examenele radiolog ice 
(microradiografia) trebuie 
efectuate anual, iar radio- 
fotografia pulmonară stan
dard din 3 în 3 ani. Pentru 
cei Ia care este necesară o 
urmărire mai frecventă, a- 
ceasta se va efectua anual.

Este necesar, de aseme
nea, o măsurare periodică 
a capacităților pulmonare, 
prin efectuarea probelor 
funcționale ventilatorii, un 
control medical după fie
care infecție acută a căilor 
respiratorii sau altor îm
bolnăviri acute pulmonare.

Păzindu-se de complica- z 
țiile pneumoconiozei, chiar 
cei cu expunere îndelun
gată la pulberi își pot des
fășura activitatea în con- 
d’ții normale.

Dr. Veturia CIRIPERU, 
medic principal, 
medicina muncii 
Eaboratorul de 

pneuinoconioză Petroșani
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Investiția de sănătate și frumusețeȘedința Comitetului miniștrilor » 1 ’ 
de externe ai țârilor 

participante la Tratatul 
de la Varșovia

Varșovia La ședință 
parte miniștri ___

Balconul sălii dc sport 
a Liceului industrial din 
Vulcan. Animație deosebi
tă. Liceeni, dar și tineri 
muncitori de la minele 
Vulcan și Paroșeni, „trag8 
la haltere și gantere. De 
fapt, o sală de forță bine 
dotată, care găzduiește zil
nic vreo 40 de îndrăgostiți 
de culturism și haltere. 
I-am zis, deocamdată cerc. 
Secția, afilierea ei la fede
rația de specialitate impli
că ambiții, dar și fonduri 
mai mari.

— La zugrăvitul sălii, 
ne lămurește profesorul de 
educație fizică și sport 
Lebn Stoica, au participat 
Gheorghe Hîncu, Ilie Marc, 
de la mina Vulcan, pe care 
îi vedeți lucrînd la „oglin
dă8. Ne-a ajutat și vopsito
rul Gigu Magîrescu, de la 
I.M. Paroșeni. Multe apara
te ru fosț confecționate de 
cursanții școlii de maiștri 
în atelierele noastre sau la 
mina ‘ ■ ■ ■ ► -

La început, zugravul Hîn
cu a venit cu propunerea 
înființării acestui cerc. Ide- 
ea a fost îmbrățișată de 
profesorul de specialitate, 
fiind interesat îndeosebi de 
aportul culturii fizice' și 
sportului în integrarea e-

levilor în procesul de pro
ducție, viitoarea sa lucrare 
de grad are o asemenea 
temă. Cercul curioșilor și 
apoi al îndrăgostiților s-a . 
lărgit, firesc mulți liceeni ■ 
lăsîndu-se cuceriți de ple
doaria concretă în favoarea 
sănătății și frumuseții do- 
bîndite a trupului. Deocam
dată se antrenează cam em
piric, nu au instructor, dar 
pasiunea suplinește expe
riența.

— In curînd, cu sprijinul 
conducerii liceului, prin 
manca noastră, vom con. 
fecțicna heleometre, cadre 
izometrice, izotonice. bare 
de tracțiune; bănci abdo
minale avem deja. Nu sîn- 
tem un „cerc închis8, dim
potrivă, primim cu dragă 
inimă pe oricine dorește să 
fie sănătos și frumos, men
ționează Gheorghe Hîncu. ,

Generoasa conlucrare a 
cadrului didactic amintit 
cu sportivii amatori din 
cadrul celor două mine are 
darul de a emula. Profe
sorul Leoti Stoica se gîn- 
deșt.- acum la cursul de 
gimnastică de întreținere 
pentru femei.

inițiativa României și Bulgariei 
privind realizarea în Balcani 

a unei zone fără arme chimice
noscuta propunere a state
lor participante la Trasatul 
de la Varșovia privind eli
berarea Europei de arma 
chimică.

Aceste aprecieri au fost 
exprimate de ministrul a- 

. .. . facerilor externe al U.R.S.S.,
Consiliului de Stat al R.P. Eduard Șevardnadze,cu 

prilejul primirii la Moscova 
a ambasadorilor României 
și Bulgariei care i-au în- 
mînat, din însărcinarea gu
vernelor lor, textul „De
clarației-Apel8.

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
Uniunea Sovietică dă o 
înaltă apreciere inițiativei 
României și Bulgariei cu
prinse în „Declarația-Apel8 
a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, si președintelui

Bulgaria, Todor Jivkov, cu 
privire la realizarea, - în 
Balcani, a unei zone fără 
arme chimice. Această ini
țiativă corespunde cu cu-

A

VARȘOVIA 19 (Agerpres) 
La Varșovia a 
miercuri ședința 
tului miniștrilor 
lor externe ai statelor par
ticipante la Tratatul de la

început 
Corni te- 
afaceri-

Varșovia La ședință iau 
parte miniștri aiacerilor 
externe ai statelor partici
pante la tratat.

Din pai'tea țării noastre 
participă Ilie Văduva, mi
nistrul afacerilor externe..

• Poliția franceză ă a- 
restat mai mulți membri ai 
Unei rețele de țraficanți de 
dolari falsificați, care erau 
puși în circulație în Fran
ța. Cu prilejul arestărilor 
și descinderilor au fost

descoperite bancnote de 
100 dolari, depozitate în lo
curi diferite, cea mai mare 
captură fiind de 1,8 mi-captură fiind de 1,8 
lioane dolari.

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
Ambasadei Statelor Unite 
ale Arnericii la Moscova 
i-â fost înmînată o notă de 
protest în legătură cu vio
larea, la 13 martie a.c., de 
către nave militare ame
ricane, â frontierelor de 
stat ale U.R.S.S. în Marea 
Neagră, în zona sudului 
Crimeii — anunță agenția 
TASS. Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a

Notă de protest
distanță de aproximativ 10 
km de litoralul Crimeii — 
anunță agențiile Associa
ted Press și France.Presse. 
Un comunicat al Ministe-

cerut ca partea americană 
să ia măsuri pentru ca a- 
semenea acțiuni provoca
toare șă nu se mai repete.

. — -- —-—------ -
WASHINGTON 19 (Ager- rului Apărării al Statelor 

preș). Pentagonul a recu- ,r «•- -« --
noscut că două nave mili
tare americane — crucișă
torul „Yorktown**  și distru
gătorul „Caron8 — au pă
truns, la 13 martie, în a- 
pele teritoriale sovietice în 
Marea Neagră, trecînd la o

COLEGIUL 06 REDACJIE s Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEJA, Ion MUSTAJA, 
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Unite afirmă că această 
acțiune nu a avut caracter 
„provocator1* *,  fiind vorba 
doar de „exercitarea drep
tului de trecere nevinova
tă8 prin apele teritoriale 
ale unei țări.

„VU IU OVWII
’ ’„128 000 de tineri, sub 25 
de ani, se aflau, în decem
brie 1985, înscriși pe listele 
de șomaj. Irf 1970 numărul 
lor era de 10 457. Lipsa de 
slujbe cunoaște adevărata 
sa dimensiune dacă se iau 
in considerație următoare
le date: cereri pentru un 
post cu o perioadă redusă 
— 110 837; solicitări pentru 
munci speciale cu termen 
redus — 24 427 ; cereri pen
tru un post cu perioadă de 
muncă completă — 97 322. 
La aceștia șc adaugă per
soanele care n-au un loc 
de muncă de mai mult 
timp, șomerii cu indemni
zație, șomerii cu un statut 
special, cei ce îngroașă rîn- 
durile șomajului parțial din 
rațiuni economice dc dată 
mai recentă (restructurări,., 
reconver tir ea în unele ra
muri industriale .și nein
dustriale etc).

: Dacă se face q apreciere . 
globală, pornindu-se strict 
de la datele privind -neocii*  
parea forței de muncă, se

constată că numărul tine
rilor și adulților în căuta
rea unei slujbe în Belgia 
se ridică la un milion!

Dublarea : „stagiului de 
așteptare8 (o formă mas
cată de șomaj) și prelungi
rea serviciului militar o-

mai

Din presa străină
(„LE DRAPEAU ROUGE**)

bligatoriu, nu fac decît să 
-dezvăluie dificultățile de 
je piața brațelor de mun
că, nivelul șomajului . și 
perspectivele. întunecate 
pentru o perioadă din ce 

. în ce mai lungă de timp.
Pentru mărea masă ■' de 

tineri care ies de pe bănci
le școlii, viitorul apare a- 
t: activ ? Este o întrebare 
la ca re răspunsul 11 dau 
chiar acești tineri. El nu 

; este decît unul: o perioadă

nedefinită de incertitudini, , 
de așteptare, de speranțe 
repede risipite ; îndelungi 
și infructuoase demersuri 
pentru o slujbă, la început 
pentru un loc de muncă 
pe care l-au dorit, 
tlriiu pentru... orice.

In vara trecută și-au ter*  
minat studiile liceale 62 000 
de tineri și tinere. Zeci de 
mii dintre ei îi regăsim pe 
listele centrelor „stagiului 
de așteptare8. începe pe
rioada celor 12 luni în ca
re foarte mulți foști șco
lari se simt inutili. Comi
tete de organizare ale foș
tilor elevi și ai proaspeților 
șomeri spun, de aceea: „12 
luni — o pilulă amară !“.

Din această lume, înseși 
formele de exprimare, me
sajele ei, care ajung pînă 
la noi, relevă, pe Ungă ne
putința împlinirii unui 
drept legitim, trezirea la 
realitate din visurile . ado
lescenței. 's.;. ..

(Agerpres)

Agendă M 
energetică

HELSINKI 18 (Agerpres). 
— Pentru încălzirea unei 
centrale telefonice recent 
construite în orașul finlan
dez Joehsu a fost utilizată 
o instalație termică sola
ră, relatează agenția TASS. 
In pofida faptului că în 
luna februarie în Finlanda 
au fost înregistrate în a- 
cest an temperaturi foarte 
scăzute, în clădirea centra
lei era cald. Noul sistem de 
încălzire este dirijat cu a- 
jutorul unor dispozitive e- 
lectronice care coboară 
noaptea temperatura în în
căperi la plus 15 grade și 
o ridică ziua pînă la tem
peratura optimă 
nării centralei la 
tri optimi.

. 'fr
WASHINGTON 

gerpres). — Un avion solar 
cu o durată de zbor de un 
an fără escală este pro
iectul imaginat de specia
liștii firmei „Lockheed**  
din Sunnyvaley (California). 
Supranumit de realizatorii 
săi „Solar IIapp“, noul a- 
vion ar putea fi prevăzut 
cu celule fotovoltaice am
plasate pe o 
1000 mp pe aripi, 
iectanții firmei susțin 
un astfel dc avion, 
va putea fi construit din- 
tr-un compozit dc lemn 
foarte Ușor, va zbura un 
an întreg fără escală. De 
asemenea, deși anvergura 
avionului va fi dc aproa
pe 100 m,-adică o dată și 
jumătate mai mare ca a unui 

'"-„Boeing—747“, greutatea Iui 
nu va depăși 900 kg.

Ion FIASTRUL

tin întreprinderii Cine-

>

funcțio- 
parame-

FILME

18 (A-

suprafață de
Pro- 

că 
care

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Clinele electro
nic ; Unirea: Concurs ; 
Parîngul: Paloș contra 
paloș.

LONE A: Barajul.
VULCAN — Luceafărul: 

Comoara din Lacul de Ar
gint.

LUPENI — Cultural : 
Vară scurtă.

URICANI: Prigoana.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar-

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea îrț eco

nomie.
20,35 Amfiteatrul artelor. 
21,00 Partidul Comunist 

Român — t>5 de ani 
de slujire devotată 
a poporului.

,20 Invitație în studiou
rile Radioteleviziu- 
nii (<■).

— Concertul nr. doi în 
do minor pentru pian 
și orchestră de Ser- 
ghei Rahmaninov. 
(fragmente).

21,50 Telejurnal.
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U. M. T. C. F. URICANI
ÎNCADREAZĂ

— șoferi, categoriile C, D, E. 

încadrarea se face conform Legii 
12/1971 și Legii 57/1974.

Informații, telefon 180 Uricani.

Stația de utilaj, construcții, 
transport Petroșani

strada Mihai Eminescu nr. 22 

INCADREAZA 

direct sau prin transfer

> următoarele categorii de personal :
- conducători auto, categorii de conducere 

C-E, pentru secțiile Lupeni și Cîmpu lui 
Neag.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea 12/1971 și Legea 
57/1974.

Personalul încadrat beneficiază de gra
tuitate la încălzire termică și chirie pentru lo
cuințe.

Relații suplimentare la sediul unității și 
telefon 44594, 44781.

Secția întreținere reparații 
drumuri și siguranța circulației 

Deva
INCADREAZA

direct sau prin transfer la Formația de mixturi 
betoane Livezeni

strada Livezeni nr. 40

- 1 electrician

- 2 conducători de utilaje

- 1 conducător auto categ. C, D

- 1 mecanic pentru instalația de preparat 
mixtură asfaltică

- 6 muncitori necalificați (bărbați) în ve- 
â derea calificării în meseriile de : asfal-

tători, pavatori, mecanic utilaje.

Condițiile de încadrare, conform legilor 
12/1971 și 57/1974. Retribuția în acord global. 

Relații suplimentare la telefon 41301.

Mica publicitate
SOȚUL, ginerele, fiicele 

și nepoțelul, cu prilejul zi
lei de naștere, urează scum
pei noastre Bărbulescu 
Mioara, „La mulți ani i". 
(6170)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și legitimație spe
cială pe numele Tanczos 
Coleman, eliberate de I.M. 
Dîlja Le declar nule. (6164)

ANUNȚURI

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Corlan 
Augustin, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (6163)

PIERDUT chitanță fond 
rulment în valoare de 400 
lei pe numele Tulpan Du
mitru, eliberată de Asocia
ția nr. 9 Vulcan. O declar 
nulă. (6167)
DE FAMILIE

Colectivul Băncii de Investiții din Petroșani a- 
duce iun ultim omagiu fostului lor coleg

STAN IOAN
și este alături de familia îndoliată. (6165)

Verișoara Margareta anunță cu durere încetarea 
din viată a

înv. ROZALIA IANKV
Și împlinirea a doi ani de la încetarea din viață 

a celei care a fost
înv. AURELIA IANKY

Nu le voi uită niciodată. (6166)

Reaocția ți administrația ; Petroșani, ști. Nicolae Bâlcescu, ar.-2. telefoane,; 41662 
secretariat 41663, 42464, secții
Tiparul : Tipografia Petroțnni. str. Nicolae BâlcesCu, nr. 2, telefon 41365.


