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Paroșeni, C. Irina 
la cunoștință funcționa-
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Primul grup energetic cu 
o putere instalată de 210 
megawați al centralei termo
electrice de la Deva a fost 
conectat la rețeaua sistemu
lui energetic național. Eveni
mentul inaugural al primu
lui grup a marcat totodată 
intrarea in funcțiune a unor 
instalații importante care 
vor servi întreaga termocen
trală, prevăzută să aibă o 
capacitate de 840 megawați. 
Astfel au fost date in exploa
tare complexul hidrotehnic
— cu barajul și stațiile de 
pompe, care, pentru răcirea 
condensatoarelor, turbinelor 
și producerea aburului nece
sar funcționării acestora, va 
folosi aproape un sfert din 
debitul de apă al Mureșului
— și secția de combustibil, 
care este complet automati
zată și realizată într-o so
luție nouă, folosită pentru 
prima oară în centralele noas
tre 'ermoelectrice. Au fost, de 
asemenea, puse sub tensiune 
stația electrică de 220 ki- 
lovolți și transformatorul de 
250 megavolțîamperi.

Noile instalații energetice 
se caracterizează printr-un 
grad ridicat de tehnicitate, 
întregul proces tehnologic se 
urmărește centralizat, prin 
aparate de măsură și control, 
din camera de comandă. Ins
talațiile de automatizare per
mit supravegherea și dirija
rea funcționării de la pupi
tru a cazanului, turbogene- 
ratorului și a altor echipa
mente. Gazele arse se eva
cuează printr-un coș de fum. 
îna'l de 220 metri, după ce 
în prealabil au fost curățite 
de particulele nocive cu aju
torul unei instalații de elec- 
trofiltre, evitîndu-se în acest 
fel în cea mai mare măsură 
po’uarea atmosferei.

într-un stadiu avansat sînt 
și lucrările de montare a ce
lui de-al doilea grup de 210 
megawați. Totodată 
curs de executare 
lucrări aferente 
grupurilor 3 și 4.

în următorii trei 
vor fi puse în funcțiune toa
te cele patru grupuri, totali- 
zînd o putere instalată de pes
te 840 megawați, de aici vor 
porni anual pe -magistralele 
energetice ale țării, peste 
cinci miliarde kWh, repre- 
zentînd circa 13 la sută din 
producția de energie electri
că a țării Ia acea dată.

(Agerpres)

„La om, totul trebuie să fie 
frumos : și fața și îmbrăcămin
tea și gîndurile", iată o 
splendidă aspirație umanistă, 
exprimată de un perso
naj cehovian, pe care, pentru 
prima oară in istorie, societatea 
socialistă este în măsură și, 

‘deci trebuie s-o înfăptuiască. 
Este o aspirație ideală pe care 
o putem transpune în realitate 
prin extirparea buruienei inde
cenței, prin cultivarea cu răb
dare a florilor bunei cuviințe, 
în relațiile inter-umane, este 
un imperativ care reclamă edu
cație — educație moral-cetățe- 
nească. uzitarea cu maximă efi
ciență a factorilor de influentă, 
de integrare a omului în viața 
societății. Dar care sînt acești 
factori, meniți să-l socializeze 
pe om, să-i fixeze tendințele in 
reguli și hotare, care să se iden
tifice, după un timp, cu un 
principiu de autoexigență etică?

Cimpul de acțiune al factori
lor de integrare în condițiile a- 
șezărij urbane cuprinde trei 
'domenii funcțional și spațial se
parate : 1) locul de muncă : 2) 
spațiul domiciliar (locuința, in
stituțiile și serviciile de deser
vire) și 3) activitățile cultural- 
distractive. In realizarea inte
grării urbane rolul determinant 
revine locului de muncă, atit 
din considerentul că el reprezin
tă centrul activității sociale in 
condițiile orașului modern cit si 
din caracterul organizat impri
mat funcțiilor sale integratoare 
de nivelul ridicat al organizării 
muncii in condițiile tehnico- 
științifice contemporane.

Integrarea la locul de muncă

Panouri mari 
in loc 

de zidărie!

Cresc înălțimi in ritmuri
->

Metoda drumului critic — 
așa ii zic constructorii 
sistemului pe care-l 

folosesc pentru a organiza și 
planifica execuția unuia sau 
mai multor obiective în mi
nimum de timp și cu maxi
mă eficiență. In „drumul" 
execuției sint anumite punc
te „critice", care, nerezolva
te in termenul preconizat, 
duc la tulburări ce afectea
ză întregul lanț de lucrări 
ce ar urma să se execute, 
cronologic, după acel moment 
critic.

Un asemenea moment, ne
depășit cu succes in terme
nul planificat, a fost și-n 
cazul căminului de nefami- 
liști cu 300 de locuri de la 
Vulcan: condițiile de execu
ție a lucrării au fost asigu
rate de către beneficiar cu o 
intirziere de peste 7 luni, a- 
dică abia in luna septembrie, 

ei 300 mineri trebuie 
să fie găzduîți la iar
nă in cămin. Ce e de 

întreba benefi-

ciarul, Centrala cărbunelui 
Petroșani, Fără acordul și a- 
portul constructorului — 
Grupul, de șantiere Valea Jiu
lui al T.C.H. — nu se pu
tea face nimic! Căminul ar 
fi urmat să fie dat în func
țiune numai în amil viitor.

Din partea constructorului 
grupului II, a sosit însă ferm 
și tovărășesc, i răspunsul: 
,,Vom face tot ce ne, va sta 
in putință ca, înainte de a- 
nul nou 1970, căminul să-și 
poată primi locatarii!“

Asta însemna că în loc de 
7 luni, execuția să fie ter
minată în mai puțin de 3 
luni. Poate, în afară de con
structori, nimeni nu credea 
— sau poate o făcea de „o- 
chii lumii" — că se va ter
mina construcția. Eforturile 
trebuiau aproape triplate și 
asta nu în condiții de vară, 
cum fusese programat, ci in 
ultimele luni ale anului, în- 
tr-o perioadă cînd se știe cite

zile negre le face vremea, 
constructorilor !...

...Acum citeva zile am au
zit că zidăria celor patru ni
vele ale căminului e pe ter
minate. îmi venea să exclam ; 
„Incredibil 1“

Voiam să mă conving, să 
văd cu proprii-mi ochi, să 
aflu secretul acestei perfor
manțe.' Căci într-adevăr e o 
performanță ; 2,5 luni in loc 
de 7 b..

Cu toate că termometrul 
nu arăta mai mult de 
4- 10 grade, atmosfera 

pe șantierul căminului din 
Vulcan se putea numi pe 
drept cuvint — încinsă : fe
bra muncii constructorilor se 
simțea cum intrai, imediat 
din șosea, pe poarta șantie
rului, la tensiunea maximă, 

îndrumați de un muncitor, 
îl aflăm pe Otto Corciani. șe
ful de lot: cu „planul" în 
mină, dădea indicații de tra
sare maistrului Dumitru Cio- 
bescu și șefului de echipă

cu tema:

Uniunea Tineretului Comu
nist. in colaborare cu Oficiul 
Național de Turism. Ministe
rul Comerțului Interior. Uniu
nea centrală a cooperativelor 
meșteșugărești și Ccntrocoop. a 
organizat un concurs profesio
nal cu tema ..Buna servire" la 
care participă tinerii lucrători 
și cooperatori din toate unită
țile cu oaractei' comercial. Con
cursul arc in vedere demonstra
rea priceperii profesionale și a 
preocupării pentru ridicarea 
calificării, grija pentru avutul 
obștesc, aprovizionarea cu măr
furile necesare — in sortimen
tul și calitățile solicitate — re
ducerea la maximum a perisa- 
bilităților, creșterea și diversi
ficarea producției de preparate 
culinare, îndeosebi a celor cu 
specific local etc. toate acestea 
trebuind să fie reflectate in de
pășirea planului de desfacere 
a mărfurilor cu amănuntul.

Concursul începe cu etapa 
județeană și se va încheia prin 
etapa republicană, în prima 
jumătate a anului viitor. Cîș- 
tigătorilor li se vor acorda 
premii în bani, excursii și di
ferite obiecte.

în Valea .Jiului vor fi con- 
■uite anul viitor primele 

blocuri de locuințe din pa
nouri mari. Constructorii din 
Petroșani și Lupeni — unde 
se vor construi in acest sis
tem 300 apartamente — au 
primit recent documentația 
de execuție a viitoarelor con
strucții (proiectant — 
LS.C.AȘ. București).

In acest caz. zidăria clasică 
a pereților Interiori și exte
riori ca și obișnuitele plan- 
șee de beton armat monolite, 
vor fi înlocuite cu așa-numî- 
tele „panouri mari". Acestea 
sint elemente prefabricate 
din beton armat din zgură 
expandată, cu dimensiuni 
în plan do cîțiva metri, ur
mărind dimensiunile încă
perilor, șl grosimi între 0.15
— 0.30 m. Execuția propriu- 
zisă a panourilor mari se va 
face pe un poligon situat la 
Livezcni de unde vor fi 
transportate cu mijloace spe
ciale (treliere) la punctele 
de lucru, unde, cu ajutorul 
unor macarale puternice vor 
fi montate în corpul construc
ției. Prir. îmbinarea panouri
lor mari (sudarea „mustăți
lor11 de oțel — beton și mo- 
nolitizare cu mortar de ci
ment). acestea vor forma ca
merele viitoarelor aparta
mente.

Noul sistem de construcție 
a clădirilor de locuit — larg 
aplicat și pe scară mondială
— permite obținerea unor
viteze de execuție considera
bil sporite, prețuri de cost 
pe apartament mult reduse 
cît și un grad de confort 
îmbunătățit. p jțj.

de parlid $i de stat ai
R.P. Bulgaria. Il.fi. Cehosluvace,

II.II. Germane, ll.l1. Polone

în conformitate cu înțele
gerea realizată, la începutul 
lunii decembrie a.c., va avea 
loc la Moscova intilnirea con
ducătorilor de partid și de stat 
ai Republicii Populare Bul
garia, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii De
mocrate Germane, Republicii

Populare Polone, Republicii 
Socialiste România, Republicii 

Populare Ungare și Uniunii 
Republicilor Sovietice So
cialiste, in vederea unui 
schimb do păreri cu privire 
la probleme internaționale ac
tuale.

A APĂRUT BROȘURA :

„Programele concursului de admitere în liceu 
pentru anul școlar 1970—1971“

A apărut broșura „Programele concursului de admitere 
in liceu pentru anul școlar 1970—1971", elaborată pentru 
absolvenții claselor a VUI-a ce se vor prezenta la ediția 
viitoare a concursului de admitere în învățămîntul de cul
tură generală și de specialitate. Broșura cuprinde progra
mele de studiu ale obiectelor : limba și literatura română, 
istoria matematici, corespunzătoare claselor
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nu trebuie redusă la integrarea 
profesională care ii este doar o 
componentă, e drept, principa
lă. Calificarea, presupunind în
sușirea unor deprinderi de 
muncă cit și asimilarea unor 
cunoștințe tehnico-științ-ifice și 
de cultură generală, conduce 
la ridicarea nivelului cultural, 
orientind în acest sens dezvol
tarea trebuințelor și obiceiurilor 
care caracterizează nivelul me-

ței sociale, comune, pe de altă 
parte, ea asigură însușirea nor
melor etice de către individ ca
re, în cursul acțiunii sale coti
diene, înlîlnește, receptează și 
înfruntă criteriile moralității 
grupului sau colectivității soci
ale din care face parte. Opinia 
publică — prezentă la locul de 
muncă, pe stradă, în blocul de 
locuit — judecă, apreciază, eva
luează comportamentul indivizi-

Implicațiile ctlcc 
ale integrării

diu al vieții culturale urbane.
Un factor omniprezent, a 

cărui importanță in educarea 
cetățenească au relevat-o in 
unanimitate interlocutorii noștri, 
este opinia publică. Intr-adevăr, 
constituind mediul de existență 
a normelor etice, opinia publi
că asigură in două înțelesuri 
asimilarea acestora. Pe de o 
parte, ea asigură circulația nor
melor morale pe planul conștiin-

lor și grupelor sociale, îl sanc
ționează. Prin sancțiunile date, 
fie premiale sau reprobative, ea 
exercită o presiune morală, mo- 
delînd conștiința morală a indi
vizilor, iar, prin intermediul a- 
cesteia, fapta lor morală. Astfel 
este explicat de specialiști rolul 
opiniei publice. Cum se petrec 
lucrurile în realitate ?

— In întreaga noastră viață 
socială și am in vedere si muni-

cipiul nostru, opinia publica, 
puterea ei de înrîurirc își în
deplinește tot mai pregnant ro
lul educator, contribuie cu tot 
mai mult succes la integrarea 
omului în colectivitate, a fost 
de părere tov. David Maniu. 
procurorul șef al Procuraturii 
locale. In orice caz, pentru ca 
opinia publică să fie mereu 
prezentă, pe fază și eficientă, 
avem încă de perseverat. Pentru 
că știm din viața de toate zilele, 
mai ales a străzii, unde colecti
vitatea nu e 
ca într-o unitate 
că sau

organizată 
economi- 

instituție social-cul- 
turală, o seamă de acte morale 
rămîn nesancționate. De multe 
ori, oamenii trec indiferenți pe 
lingă un fapt reprobabil. De 
asemenea, nici sancțiunea pozi
tivă nu e prezentă. Un exemplu. 
Dacă în autobuz un tinăr își ce
dează locul unei femei vîrstnice, 
nimeni nu-și exprimă satisfacția 
pentru gestul lui. Or, nu că tî- 
nărul ar aștepta o asemenea a? 
probare. Cu siguranță, pentru 
el, un asemenea gest a devenit 
o necesitate intimă, firească. 
Insă dacă, în general, ar fi mai 
des evidențiate faptele pozitive, 
din exemplul lor ar avea de 
învățat și alții, mai puțin evo
luați din punct de vedere etico- 
cetățenesc. Ce-i de făcut pentru 
formarea, întărirea și amplifi
carea puterii opiniei publice ? 
Socotesc că este necesar ca în 
întreaga noastră activitate edu-

Gheorghe Codrea — care ți
neau fiecare în mină cite un 
capăt al furtunului de nivel. 
In spatele lor, „oamenii" lui 
Gh. Codrea — oșeni din Ma
ramureș, după cum se vedea 
după pălăriile lor specifice 
— executau săpătura pentru 
canalul termic, care o dată 
terminat, va alimenta cu căl
dură, de la centrala ter- 
mic^- din apropiere, încă ne
terminată, cantina și căminul 
aflatei la fel, în execuție.

Intrăm in discuție cu „o- 
șenii". Ne prezentăm. Auzim 
cu surprindere printre ei, de 
cinci ori același nume — 
Regnic: Ion Regnic, Petru 
Regnic, Vasile R..., (iar) Pe
tru R. și (încă o dată) Ion 
R... Intre cei doi Ion Regnic 
e o diferență de 37 de ani, 
unul are 19 ani, celălalt 56. 
Sint cu toții, ca ceilalți 15 
muncitori din echipa lui Gh. 
Codrea, de lingă Sighet. 
Maistrul Ciobescu ne spune :

„Sint muncitori harnici. 
Lună de lună își îndeplinesc

dublu norma pe care o au

Urcăm, însoțiți de șeful 
de lot și de maistrul 
Dumitru ^obescu, scă

rile de beton armat, de cu- 
rind turnate, ale căminului. 
Intilnim pretutindeni, pe fie
care metru pătrat aceeași 
intensitate, aceeași febră 
creatoare, la propriu și la 
figurat, constructivă. Pe sche
le de interior, in casa scă
rii, pe coridoare, în încăperi, 
se tencuiește, se drișcuiește, 
ori se toarnă rumbetonul, 
stratul suport al viitoarei 
pardoseli de parchet. începu
se să se întunece. Se lucra 
la lumina lămpilor portative. 
Notăm citeva nume: Dumi- 

riru- Anastasie, Mihai Cioba
nii. Constantin Anastasie, 
Constantin Moldovan, Iorda- 
che Albit, „prislea" de 16 
ani, toți din echipa de zidari 
condusă de luliu Varga.

„Am înțeles cu toții che
marea adresată de comitetul 
de partid, de conducerea 
grupului și șantierului. Știm 
că acest cămin trebuie să-l 
predăm înainte de sfirșitul 
anului. Și-l vom preda !". 

însuflețirea cu care vorbea,
Ion MARGINEANU

/.«. - miori
Sezonul friguros 

prezența și pe 
noastre. EI a venit 
de o creștere a numărului se
sizărilor și reclamațiilor sosite 
la redacție, avînd ca obiect 
aspecte din munca I.G.L., I.G.C., 
S.D.E.E. In rîndurile care ur
mează, ne vom ocupa de ace
lea referitoare la activitatea 
uneia dintre cele mai impor
tante veri#» ale vieții social- 
economice — transportul în 
comun.

Redacția noastră primește nu
meroase scrisori de la citito
rii ziarului și se străduiește să 
le soluționeze in măsura în 
care ele reflectă realitatea, si
tuația veridică a faptelor și 
nu constituie apanajul unor ră-

acum i se cer 36 lei. Deși 
lucrătoarea de la ghișeul abo
namente și dispecerul de ser
viciu i-au explicat cauza-: re- 
măsurarea distanței amintite 
care depășește kilometrajul 
pentru care abonamentul costă 
22,50 lei (probabil pină acum 
fusese o eroare N.R.), cititorul 
s-a adresat ziarului. La rîndul 
nostru, am luat legătura cu 
conducerea I.G.C. care ne-a 
confirmat că pe distanța men
ționată un abonament are pre
țul de 36 lei, chiar dacă un 
bilet costă tot 0.50 lei ca și 
înainte.

„în dimineața zilei de 7 oc
tombrie. un mare număr 
cetățeni așteptam in stația 
2 Aeroport. La ora 6,46

de
nr.
au

Pe traseele transportului in comun

SI FAPTE->

Montarea primelor linii tehnologice 
la fabrica de geamuri din Buzău

In noua zonă industrială a municipiului Buzău a început 
montarea primelor linii tehnologice la fabrica de geamuri 
— una dintre cele mai mari din țară. Noua unitate va avea 
în final o capacitate de producție anuală de peste 100 000 000 
mp geam tras, șlefuit, securit, oglinzi și alte produse din 
sticlă. Utilajele perfecționate cu care va fi dotată întreprin
derea vor permite ca procesul de producție să se realizeze 
aproape în întregime automatizat. Secțiile de geam laminat 
și oglinzi vor începe să producă în trimestrul I al anului 
1970, iar celelalte în decursul primului an al viitorului cin-

fuicli personale sau reclamă 
niște drepturi ce nu se cuvin 
semnatarilor lor. Pentru că, 
din păcate, se mai intilnesc și 
asemenea cazuri. Sigur că de 
cele mai multe ori sesizările 
sînt juste, oamenii redau fidel 
starea de lucruri (cu toate da
tele de rigoare) și semnează cu 
deplină răspundere corespon
dența trimisă ziarului. Cei care 
expediază scrisori anonime pot 
fi bănuiți că au relatat fapte 
neveridice, că sînt lipsiți de 
curajul răspunderii.

Dar să trecem la concret, să 
redăm reclamațiile oamenilor 
și totodată să ne referim și la 
unele cauze, absolut reale, dar 
nesemnalatt^ de cititorii noștri, 
care facilitează o serie de 
reguli 
mun.

Din 
aduce ... .. .
rea defectuoasă a autobuzelor 
pe linia Lupeni — Coroești în 
ziua de 21 octombrie după- 
amiază cînd. între orele 17—18, 
prin centru] orașului 
nu a trecut nici măcar 
tobuz spre Paroșcni.
rea a fost adusă la cunoștința 
inginerului șef al I.G.C. Petro
șani. Nicolae Clătici, care a 
verificat cazul și a dispus lua
rea măsurilor corespunzătoare. 
Un alt cititor, loan GSrăianu. 
iși manifestă nemulțumirea ir. 
legătură cu faptul că de 4 ani, 
de cînd face naveta pe ruta 
Petrila (tunel) — Petroșani 
(Piața Victoriei), a plătit pen
tru abonament 22,50 lei, iar

sosit două autobuze Acroport- 
Petrila. Călătorii, fiind grăbiți,- 
au urcat în primul, nou, mo
dern, cu nr. 31 HD 226. Pen
tru a demonstra cum trebuie 
măcinați nervii oamenilor, șo-< 
ferul, al cărui nume nu era 
afișat ca în alte autobuze, și-a 
condus mașina cu o viteză de 
15—20 Rm pe oră, îneît pină 
în Piața Victoriei a făcut 21 
de minute. în felul acesta, 
mulți salariați au întîrziat pes
te 10 minute de la serviciu". 
Sesizarea, scrisă in numele u- 
nui grup de călători, poartă 
semnătura lui Alexandru Ke- 
meny de la U.U.M.P. Fără în
doială că șoferul respectiv, pe 
care conducerea I.G.C. l-a tras 
la răspundere, a avut o com
portare reprobabilă, contribuind 
la nemulțumirea călătorilor, la 
enervarea lor. aducînd, indirect, 
prejudicii întreprinderilor și 
instituțiilor unde lucrau călă
torii întîrziați la slujbă 
cauza sa. Acest caz, însă, con
duce și la alte reflecții.
foarte multe ori. cetățenii se 
scoală tîrziu, aleargă la sta
ție și vor ca în jurul orei 7 
fără un sfert să sosească ime
diat autobuzul și să-i transpor
te cu toată viteza la servicii. 
Ori. acest lucru este impasi
bil. dacă ne gîndim la popu
lația Aeroportului 
rul mijloacelor

din

De

-i ta numă- 
de transport)

Dumitru GHEONEA

® Continuare in pap a 3-a.
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De pe linia de mon
taj a Uzinei de vagoa
ne Turnu Severin a ie
șit recent al 2 500-lea 
vagon de marfă fabri
cat în acest an. O da
tă cu aceasta s-a rea
lizat și planul de li
vrări (le vagoane mar
fă la export cu două 
luni mai devreme. Fă- 
cînd bilanțul realizări
lor economice de la în
ceputul anului pină în 
prezent, planul a fost 
realizat la toți indica
torii, iar la prețul de 
cost s-au obținut eco
nomii peste plan în va
loare de circa 2 mi
lioane lei. Prin centra
lizarea debitării meta
lului și a reproiectării 
subansamblelor s-a rea
lizat o utilizare optimă 
a metalului cu o eco
nomie finită de 190 to
ne din care s-au putut 
confecționa 23 vagoa
ne platformă.

In fotografie : Un nou 
lot de vagoane 
ternă.
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Tonca — la păminl — după ce a înscris golul victoriei pentru echipa Jiul.

FOTBAL DIVIZIA A
Temperatură scăzută, 
tensiune ridicată și...

Jiul - Crișul 2-1
Așteptam mai mult dumini

că de la jucătorii Jiuiut In 
u'.uncronica de simbătă ne cx- 
prm am chiar unele speranțe, 
unele doleanțe în numele iu
tei tor ilar fotbalului. Dar, bă
ieți? lui Ozon nu no-au oferit 
per! joc frumos pe care ei îl 
ț:i'i și pe care-1 lasă pe alte 
st; dioane din țară. E drept 
câ ara plecat de la stadion 
m ulțumiți de victorie. Dar cit 
dr greu a fost ca obținută, 
.’fii. n, desigur, câ orădenii au 
e echipă tînără, rapidă, câ nu 
v’n la Pc’t <.jni in excursie. 
Credeam insă că< Jiul — echipă 
pc un loc fruntaș in clasa- 
jnent — Ic x a da o replică pe 
măsura valorii sale. Dar ce am 
văzut ? O primă repriză parcă 
derulată cu încetinitorul, in care 
JH a obținut 6 comere. iar 
Crb il nici unul. în care Jiul 
a șutat de 12 ori spre poarta 
Ici Catoria, iar Crișul do patru 
cri la poarta lui Stan, unul 
fi" d g<..! deși înscris dintr-o 
pe... ie discutabilă, după cum 
jnârtnris i arbitrii la cabină. 
Am x'âzr.t un joc tactic gindit 
al arădenilor cure au dat mul
tă bătaie de cap apărării gaz
delor. un joc dezorientat, dez- 
îînat al jiuliștilor. ocazii dintre 
fflc mai favorabile. ratate cu 
seninătate. Am apreciat jocul 
bun al lui Suciu. Casai. Nagy 
țj Popovici de la Crișul. al lui 
TaJu.îi. Tonca. Cotormani și 
Km ’in do la Jiul. Și. în același 
Ump. no-a lăsat gust de mig- 
dîric amaro evoluția lui M.iu- 
wrscu și Ton Constantin, mai

IN 90 DE MINUTE
Klin. 1 : Crișul are lovitura de începere.
Min 2 : Stoker trimite defectuos lui Stan.
Mm. 5 : Tonca șutează pe lingă poarta adversă.
Min. 7 : Pe lîngă poarta adversă trimite mingea 

Cotormani.
Min. 10 : 1—0 pentru Crișul. Gol eu încetinitorul 

marcat de Cociș cu capul.
Min. 11 : Lovitură liberă executată fără rezultat 

de Sandu. ... . , . ,Min. 12 : Casai trimite o .bombă" in brațele 
lui Stan.

Min. 13 : Peronescu întirzie nepermis. ratîrid o 
bună ocazie.

Min. 15 : Stan reține greu un șut nâpraznic al 
lui Harșani.

Min. 19 • Lovitură liberă: execută Stoker; Tonca 
ratează.

Min. 23 : Ion Constantin șutează din apropiere 
pe lingă poarta lui Catona.

Min. 24 : Ion Constantin se repetă.
Min. 26 : Mare ocazie ratată de Cotormani.
Min. 29 : Marinescu șutează puternic în Catona.
Min. 36 : Naidin pune o minge pe gheata lui 

Ion Constantin care. în loc s-o arunce de la 
5 metri în poartă, o dă peste, incredibil.

Min. 39 ' Excelentă cursă a lui Cotormani. Nai
din ratează o bună ocazie. Și așa. in plină 
dominare a Jiului. Crișul conduce cu 1—0 
la repriză.

In partea a doua a meciului jocul ia o altă 
întorsătură.

Min. 48 i Ion Constantin se joacă de-a fotbalul. 
Min. 49 : O mare ocazie este irosită de Naidin.
Min. 51 : Naidin trimite puternic în gol, dar 

^tagy întinde un picior salvator.
Min. 51 : 1—1. Sandu execută un corner; Pero

nescu reia cu capul în plasă.
Min. 54 : 2—1 pentru Jiul. Cotormani sprintează- 

pe dreapta, centrează paralel .cu poarta, ni
meni nu atinge mingea pe care Tonca o îm
pinge în. poartă.

Min. 57 : Discuții; eliminarea lui Suciu de pe 
teren și o poveste cu o sticlă pe gazon.

Min. 65 : Acțiune frumoasă și Achim trimite 
prea ușor cu capul spre Catona.

Min. 70: Un-doi Achim — Ion. Constantin; o 
nouă ocazie e ratată de Jiul.

Min. 73 : Iese Ceaușu. intră Kun II.
Min. 75 : Dărâban execută o lovitură liberă 

afară.
Min. 01 : Harșani ratează o bună ocazie.
Min. 82 : Jiul are 4 cornere consecutive.
Min. 85 : Harșani cedează locul lui Tomeș — 

omul cu sticla.
Min. 89 : Ion Constantin dă cir piciorul de la 5 

metri de poarta lui Catona ultimei mari o- 
cazii a Jiului.

Min. 9P: Arbitrul Constantin Petrea din Bu
curești fluieră finalul lui 2—1 pentru Jiul.

G. DLNU

Cine 
a aruncat 

sticla ?
Întrebarea aceasta trebuia 

să afle un răspuns real de
oarece asemenea incidente pe
trecute pe stadioanele noas
tre culminează cu suspenda
rea pe diferite termene a te
renurilor de joc. Ce s-a in
timplat de fapt 1

Nemulțumit de semnaliză
rile tușierulm Constantin Ma- 
nușaride, extrema dreaptă a 
Crișului, Suciu, i-a adus a- 
cestuia injurii, iar Harșani 
l-a apostrofat. Fiind anunțat, 
„centralul" Constantin Petrea 
a dictat litera regulamentu
lui : eliminarea din joc a lui 
Suciu. Acesta a refuzat. S-an 
produs încăierări, din ferici
re, fără urmări. In acest 
timp, pentru a încinge mai 

neinspirați ca niciodată. Ei nu 
numai că nu și-au ajutat co
legii dar de multe ori i-au 
împiedicat, au f cinat jocul, 
chiar dacă ultimul a alergat 
destul dc .mult pe teren. In 
asemenea condiții, golul Crișului 
a venit ca un trăsnet pentru 
Jiul. Faza, petrecută in min. 
10 al partidei, nu se anunța 
periculoasă. Dărâban a centrat 
în careu, Casai a șutat în bură, 
mingea a rex'enit în teren și 
Cociș a reluat-o cu capul in 
poartă. A fost așa de lentă 
toată- acțiunea asta- parcă în 
ton cu temperatura scăzută. 41 
de minute i-au trebuit Jiului 
să egaleze, după ce, chiar din 
primul minut al reprizei se
cunde. pusese cu autoritate sră- 
pînirc pe joc. Era Tlar pentru 
toată lumea. că oaspeții nu 
mai pot rezista mult presingu
lui adversarului. Era min. 51 
cind Sandu a executat impeca
bil un corner, mingea a trecut 
printr-o pădure de caoete și 
s-a oprit la margine, pe capul 
lui Peron eseu, care a aruncat-o 
ușor în plasă. în continuare, 
Jiul a forțat jocul și peste nu
mai 3 minute Tonca a fructifi
cat o centrare la semiînălțime 
a lui Cotormani care muncise 
mult să recupereze mingea. 
Imediat după 2—1. la tempera
tura aceea scăzută, a crescut 
brusc tensiunea jucătorilor și 
a publicului. Pentru cîteva mo
mente arbitrul a oprit jocul și 
l-a invitat pe jucătorul Suciu 
să părăsească terenul. A inter
venit antrenorul Crișului, tri

mult atmosfera, jucătorul 
Crișului, Tonwș. aflat echipat 
pe banca rezervelor, a ros
togolit ușor o sticlă pe gazon. 
Derulați. spectatorii au în
ceput să se agite intre ei, 
să-l depisteze pe cel care a- 
runcase sticla. Dar acesta nu 
se afla in tribune, ci in te
ren. Investigațiile prompte 
ale organelor de miliție au 
scos imediat adevărul la lu
mină : sticla o aruncase To
meș. Așa văzuseră și observa
torul federal și reprezentan
tul ziarului Sportul, aflați în 
incinta terenului, alături de 
cam multe alte persoane nu 
prea oficiale, care se strecoa
ră cu mare ușurință pe lin
gă oamenii de ordine din
colo de nardul de simuî. A 
fost o atmosferă penibilă ca
re nu s-a mai intimplat pe 
terenul .Ind, Dar ea a pornit 
de la oaspeți. Federația de 
specialitate ta elucida, pro
babil, pină la capăt, cazul.

D. G. 

bunele au început să fiarbă, in 
timp ce pe teren apăruse o 
sticlă pe care și-o „disputau" 
Eugen Nagy și Naidin. Nimeni 
nu știa ce s-a intimplat Aveam 
sâ aflăm amănule la cabină, 
pe care le vom reda în rindu- 
rilo din subsolul paginii.

Jocul se reia de la mijlocul 
terenului, nervii jucătorilor 
mai cedează, dar partida își 
pierde din spectaculozitate. în 
echipa oaspete se produc două 
schimbări de jucători însă ni
mic nu mai înviorează parti
da, nu-i mai schimbă soarta. 
Jiuliștii au încă, muite ocazii 
de gol pe care le ratează. Intrat 
în joc, Achim ia acțiuni pe 
cont propriu, nu xrea să-l vadă 
dc loc pe Peronescu, mereu 
dcmarcat, și- atfel eficacitatea 
atacului nostru se menține în 
umbră. Fundașii laterali Tal- 
pai și Tonca vin des înainte, 
Cotormani muncește mult, ca 
și Naidin și Peronescu, în timp 
ce Ion Constantin se menține 
în nota sa din prima repriză : 
cel mai slab om al echipei.

Adăugind la scorul limită de 
2—1 pentru Jiul, atîl de greu 
obținut, comportarea nesatisfă
cătoare a lui Marinescu și Ion 
Constantin, intrările cam dure 
ale lui Popovici, eliminarea 
lui Suciu. agitația aceea din 
min. 12 a jucătorilor și a pu
blicului. putem afirma că am 
văzut duminică, un spectacol ce 
nu merită văzut. Am văzut 
antifotbal. indisciplina și nervi 
pentru calmarea lor trebuind 
să intervină prompt organele 
dc miliție.

Brigada bucureșteană de ar
bitri. având la centru pe Cons
tantin Petrea. a condus corect 
și autoritar următoarele forma
ții ■ Jiul: Stan — Talpai. Geor
gescu. Stoker. Tonca — Sandu, 
Marinescu (Achim) — Perones
cu, Cotormani. Ton Constantin, 
Naidin. Crișul : Catona — Ba
logh. Sărac, Nagy. Popovici — 
Dărâban. Ceau.șu (Kun II) — 
Suciu, Harșani (Tomeș). Casai. 
Cociș.

Dumitru GJIEONEA
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A venit friguL Sezonul spor
tiv de iarnă începe. Ce disci
pline sportive practicăm ? Bine
înțeles seinul: hocheiul, patina
jul, săniușul1. Pentru- schi și să- 
niuș, terenul ni-1 oferă meș
terul Natură Zăpadă va fi din 
abundență în munții ce ne în
conjoară Valea. Dar pentru pa
tinaj și hochei ? Ce ne facem' de 
gheață ? Ne-o putem confecțio
na relativ ușor, fără mari in
vestiții, dar cu puțin efort 
Cum ? Iată o rețetă utilă de 
amenajare a unui patinoar :

Patinoarele naturale se pot 
amenaja pe terenurile de zgură 
(folosite pentru, handbal, bas
chet, volei, fotbal) sau pe pis
tele de atletism. In apropierea 
lor trebuie să se găsească nea
părat o sursă de apă (hidranți 
pentru grădini; incendii, un iz
vor sau un pir in etc.). Peri
metrul platformei orizontale se 
delimitează cu ajutorul unor

»•••••

BASCHETREZULTATE TEHNICE

Steaua — Dinamo Bacău 8—O
.Jiul — Crișul 2—1
Rapid — Farul 1»—0
CJ’.R. Cluj — „U" Craiova 0—0
Politehnica — Dinamo București 3—0
A.S’.A. Tg. Mureș — „U" Cluj 0—0
F. C. Argeș — Petrolul 3—0
Steagul roșu — U.T.A. 1—0

CLASAMENTUL
1. Rapid
2. Dinamo București
3. „U“ Craiova
4. Jiul
5. Steagul roșu
6. Steaua
7. F. C. Argeș
8. U.T.A.
9; Dinamo Bacău

10. „U“ Cluj
11. Farul
12. Petrolul
13. C.F.R. Cluj
14. Politehnica
15. Crișul
16. A.S.A. Tg. , Mureș

Ultima etapă a turului — 7 decembrie
„U*  Craiova — F. C. Argeș; Farul — C.F.R. Cluj; Crișul 

— Steaua; U.T.A. — Politehnica; Dinamo Bacău — Rapid; 
Petrolul — Steagul roșu; Dinamo București- — A.S.A. Tg. 
Mureș; „U“ Cluj, — Jiul.

Ultima etapă a turului cam
pionatului diviziei C de fotbal 
a coincis cu o victorie prețioasă 
a studenților petroșănehi. ob
ținută în deplasare, in dauna 
formației Mureșul Dcv^. Fot
baliștii de la Științaș au. de
monstrat că știu juca; foarțe 
bine atunci, cind se mobilizea
ză cu toții,, cînd toate acțiunile 
le subordonează unui» singur 
scop — victoria.

în acest joc, echipa Știința 
a constituit un tot omogen, cu 
o bună legătură intre compar
timente, punctul forte fiind li
nia de'mijloc, undo Tisinănaru. 
loneseu și Știr au acoperit o 
mare^zonă dc teren, menținînd 
mult timp balonul în posesia 
lor. printr-o circulație rapidă 
și alimcntînd cu mingi utile a- 
tacul. In felul acesta ei au ușu
rat mult sarcina apărării care 
s-a comportat, de asemenea, 
bine.

Cadrul de disputare a par
tidei nu a fost prea prielnic, 
deoarece un vînt puternic și 
un frig pătrunzător i-a invitai 
pe jucători la luptă. Terenul, 
la început înghețat, dtioă aceea 
alunecos, a supus jucătorii la 
eforturi suplimentare și cei 
care s-au descurcat mai bine 
au fost studenții petroșăneni.

în prima repriză, gazdele au 
avut avantajul vîntului, dar 
au. folosit deseori pasa înaltă 
care nu a înșelat vigilența âpă- 
rării studențești, Marincan fiind 
de fiecare dată la post și re-

• •••••

borduri din zăpadă a căror 
înălțime trebuie să depășească 
cu 10—15 cm nivelul supra
feței gheții. După căderea pri
mei zăpezi; se îndepărtează ex
cesul' de zăpada^ lăsfndu-se un 

știut de circa 15—20 cm dare 
se bătătorește. Apoi, cu un fur
tun racordut la sursa de apă 
se stropește sub formă de 
ploaie pină ce zăpada și < u apa 
se transformă intr-un fel de 
moj-txir. De reținut că această 
operație trebuie făcută seara 
•find’ temperatura este in scă
dere. Simultan cu stropirea, se 
nivelează suprafața cu lopata sau 
eu roluri din lemn, spre a se

Mîfne — trei restanțe

Rapid — Petrolul: F.C. Argeș — Dinamo București; 
„D*  Craiova — Steaua.

Știința — învingătoare 
merituoasă la Deva

D I V I

Cum amenajăm un patinoar?

13 7 4 2 21—LI ÎS
13 8 1 4 26—16 17
13 6 4 3 19—14 16
14 7. 2 5 20—18 16
14 8 0 6 23—23 16
13 6 3 4 30—19 15
13 6 3 4 27—17 15
14 6 2 6 18—21 11
14 5 4 5 19—24 11
14 3 7 4 16—16 13
14 6 1 7 16—21 13.
13 4 4 5 11—17 12
14 4 3 7 11—22 11
14 4 2 8 14—16 10
14 4 2 8 19—29 10
14 3 2 9 11—26 8

ținind cu ușurință mingile înal
te. Studenții își- creează mai 
multe ocazii dc .gol ratate de 
Marcu, Pănescu și loneseu.

Repriza a doua este domina
tă categoric de Știința. Compo- 
nenții săi pasează bine în te
ren, combină inteligent, dar 
Bălăneanu. dc două ori șt Mar
cu ratează situații faxorabile. 
Dominarea studenților este con
cretizată' în min. 77 șii 79' cind! 
Pănescu și loneseu înscBiu. două 
goluri de toată fnumusețeui 
Surprinse de cele două, go
luri venite unul după, altul, 
gazdele se năpustesc în atac cu 
toată echipa »și în min. 84, în 
urma unei învălmășeli în fața, 
porții lui Marincan, reduc sco
rul la 2—1. încurajați de a- 
cest gol neașteptat, devenii in
sistă să egaleze dar apărătorii 
Științei fac totul pentru ca 
scorul să rămînă neschimbat 
pînă în final. Astfel, Știința 
Petroșani a obținut două punc
te valoroase in întîlnirea cu 
Mureșul Deva, la aceasta acasă.

Pentru jocul prestat și victo
ria obținută merită aprecieri în
treaga echipă Știința și, în mod 
deosebit, Varhonic, Tudor, Știr. 
Tonescu. Pănescu. întîlnirea a 
fost condusă excelent de bri
gada timișoreană avîndu-1 la 
centru pe Iosif Ritter.

Știința a jucat în următoarea 
alcătuire : Marincan — Botoș. 
Izvcrnari, Tudor, Varhonic — 
Tismănaru, loneseu, Știr — Bă- 
lăneanu, Mareu (Tugearu min. 
60), Pănescu.

G. I.• ••••••
înlătura denivelările. In urmă
toarele 2—3 seri sau dimineața, 
dacă temperatura e coborită, se 
continuă stropitul cu. apă; pînă 
cind. prin înghețări succesive, 
se obține o peliculă de gheață 

a. cărei grosime poate xuriu in
tre 3—5 cm.

Pentru obținerea unei supra
fețe drepte, se folosește un u- 
tilaj foarte simplu de confecțio
nat, și anume : un butoi me
talic, umplut cu apă caldă, și 
montat pe o sanie, care va a- 
vea- o țeavă prin care apa caldă 
se va scurge pe o pînză de sac 
legată in urma săniei. Apa cal
dă udind pinza de sac, aceasta

POPICE

Utilajul — 
lider de toamnă

Cele cinci etape ale turului 
campionatului municipal de 
popice s-au consumat. A rămas 
dc jucat doar partida restantă 
dintre Parîngul Lonea și Visează 
Lupenh în cuz de victorie, ca
re in mod firesc nu-i. poale 
scăpa, echipa din Lonea va> fa
ce rocadă de locuri cu Minerul 
Vulcan trecînd- de la poziția 
a patra pe a treia. Ultima, eta
pă a. campionatului municipal 
de popice nu a fost de loc cal
mă. Tată cum s-au desfășurat 
cele trei întâlniri :

Utilajul — Parîngul 
Lonea

Cea mai mare surpriză era 
să se întâmple tocmai la acest 
meci în care Utilajul primea 
replica echipei Parîngul I.o- 
nea. După patru schimburi, 
lonenii conduceau cu 17 ț p.d. 
Dur experiența veteranilor e- 
chipei. I !fila,jul. Aurel Suciu și 
Iosif Balog, a răsturnat rezul
tatul în. favoarea echipei lor, 
ciștigind cu 4'956 p.d. la 4 794 
p.d. Deci. cu. o. diferență de 
162 de p.d. Și de data aceasta 
col jnai bun rezultat a fost

La încheierea campionatului municipal de popice, clasa
mentul se prezintă astfel :

1. BJtila.iul' 5 5 0 0 25920 15
2. Jiul Petrila 5 4 0 1 24 324 13
3. Minerul Vulcan 5 2 0 3 23 3.32 9
4 Parîngul Lonea 4 2 0 2 18 787 8
5.. Vis costa 4 1 0 3 1-7 7.15 6
61 Jiul Petrila 3 0 0 5, 22216- 5

Echipa ultimei săptămâni a 
turului campionatului munici
pal de popice are următoarea 
alcătuire: L Iosif Balog,. Uti
lajul — 891 p.d. 2. Bela Schu
ler. Minerul Vulcan — 888 p.d.: 
3> Mihai Torok^ Jiul Petrila —

U__A___C
AURtOLA ACTULUI IINAI

Jucătorii de la Minerul Lu
peni au practicat duminică un 
joc foarte bun, reînviind spe
ranțele de altă dată, ale supor
terilor. Pe un frig de minus 12 
grade, elevii lui Cornel Cărare 
au reușit execuții tehnice de 
tontă frumusețea* * care au ridi
cat publicul în picioare, obli- 
gîndu-1 să aplaude din toată 
inima. In concluzie, am văzul 
un; adevărat recital al. fotbal) 
tilor din Lupenii. la încheierea, 
sezonului competition al al di
viziei' C:. L-arm văzut pe „noua- 
rul" Minerului — Cbtroază țâș
nind*  ca o săgeată spre poarta 
adversă, apoi, transformînd cu. 
viclenie un penalti.:. l-am vă
zut pe- Șafar creînd mejTii pa
nică la poarta Lui1 Damilcscu; 
i-am văzul pe Precup. ,pe Am- 
bruș. pe Tlie Marin iwzohund 
situații dintre cele miri dificile 
pentru echipa lor. Minerul T.u- 
peni a cîștigat pentru că a in
trat pe teren hotărît să cîștîge. 
Chiar dacă în față a avut pe 
Victoria Caran«oboș care tro
nează de multă vreme în par
tea superioară a clasamentului. 
*’menii a cîștigat cu un plus 
de voință și tenacitate. înfrun- 
tînd și impedimentele terenului 
cu gheată pe margini si lac la 
centru, construind acțiuni bine 
gîndite și înscriind goluri ne
cesare victoriei. Tandemul Co- 
troază — Sa far a funcțional 
perfect dar golul s-a lăsat aș
teptat multă vreme. După ce în 
min. 3 Blidaru a comis un henț, 
iar arbitrul nu a sancționat in
fracțiunea, peste un minut, Bu
suioc a întreprins o acțiune pe

• ® • • o • 
va uniformiza suprafața gheții, 
îndepărtând prin topire micile 
asperități.

Dimensiunile patinoarului pot 
varia în funcție do suprafețele 
disponibile și de destinație. Pen

tru agrement, dimensiunile mi
nime sini de 30x40 metri, pen
tru “hochei sau patinaj compe- 
lițional trebuie respectate di
mensiunile reglementare.

O dală amenajat, patinoarul 
trebuie exploatat, întreținut cu 
marc grijă. După desfășurarea 
unui număr de ore de patinaj 
sau dc hochei, va trebui în
depărtată zăpada provenită din 
ninsori sau din gheața tăiată 

înregistrat dv Iosif Balog care 
a realizat 891 p.di

Viscoza Lupeni — 
Jiul Petrila

Meciul dintre cele două echi
pe a constituit derbiul perif'- 
riev clasamentului. Lipsite de 
a portul lui loan Datau, gaz 
dcle au jucat slab obținind în 
medic cita 750 p.d. Faptul câ 
totuși au învins, cu 4 343 p.d. 
— 4 064 p.d.. deci la o difvpen 
ță de 249 p.d., se datorează for
mei slabe a oaspeților în echi
pa cărora au debutat trei ju
cători.

Minerul Vulcan — 
Jiul Petrila

tnliilnîreu ;> fost toarte eclli 
libri.tă. ciștigind: în final pe- 
tarilenii cu 4 8112. p.d. la 4:838 
p.d. După al cincilea schimb, 
în caro pentru vuleăncni a tras 
Boia Sbhuler, gazdble condu 
ccau cu 20 p.d. Dar forma 
foarte slabă a. lui- Marin. Do
garii a condus echipa sa la în 
frîngoro.

851 p.d. : 4. Alexandru Gagy, 
Utilajul — 347 p;d. : 5. Zoltans 
A’lbu. Utila iul — 834 p.d.: 6. 
Aurel Suciiu Utilajul — 824- 
p.d.

S. AUREL

partea dreaptă a terenului, a 
ajuns în fața porții lui Șarpe 
dar acesta a rezolvat situația. 
Pînă îri rrrin. 23 asistăm la un 
joc dte tatonare pentru ca in 
același minut Șafrir să deschi
dă scorul. Oaspeții sînt ner
voși' vă'zindu’-se în- postura de 
învinși. Ei se avîntă spre Doar- 
ta echipei gazdă. Tși creează mai 
multe ocazii pe care insă Șarpe 
le rezolivă cu succes. In min-. 
32 s-a petrecut o fază dc o fru
musețe rară, cînd Daniilescu s-a 
îndoit de mai mulle ori în aen 
cvitînd un gol sigur. Peste un 
minut) însă el aven să fie în- 
frînt a doua oară de către Sa
far. 2—0 pentru Minorul Lu
peni. Localnicii accelerează și 
mai mult atacurile, dar porta
rul Darnilescu’ rezolvă cu sigu
ranță totul. C>> două minute 
înainte dc finabri primei re
prize. Kelemen si Ambrus gre
șesc. dînd ppsilriliinte lui Plo>- 
rea să reducă din handicap. 
Pînă la sCirșitul partidei gaz-- 
dcle mai Ins •rin un gol in min. 
65. După ce ‘ ii 4 minute îna
inte. Co'roază înscrisese un gol 
pe oare Nădrag l-a scos aproa
pe din plasă și arbitrul nn l-a 
acordat, același arbitru •> fiu.ie- 
’•.•■tunhon' imagina- în c:-->.la 
Sliopu. pe care Cotronză l-a 
transfor’nnti imparohil ('=t
scor de 3—1 avea să se în
cheie o uarlidâ de mare luptă, 
frumoasă, interesantă dai; unc- 
sărată pe alocuri cu unele du
rități. Aprecieri pentru victorie 
merită toți cei 11 jucători ai e- 
chipei locale.

v. coandrA.ș

• •••••

do patine. Este recomandai)’1 
ca, în. lipsa unui vestiar apro
piat, să- existe in jurul pati
noarului un număr de bănci ne
cesare echipării sau odihnei pa
tinatorilor.

Amenajarea unui patinoar na
tural este o operație simplă, la 
îndemîna oricărei asociații spor
tive. Atragem atenția clubului 
sportiv' „Jiul-1 Petroșani care 
poate- amenaja un patinoar pe 
terenul de handbal, să rezolve 
problema sursei de apă de caro 
au dus lipsă toată vara echi
pele de handbal ce si-au dis
putat meciurile aici. Timpul în
că mai permite prelungirea in
stalației de apă pină la teren' 
de handbal.

Aurel SLABlL
activist sportiv la Consiliu) 

municipal al sindicatelor

Stiinta
T

Petroșani - 
Utilajul

Timișoara 72-68
O primă repriză am asistat 

la dominarea copioasă a stu
denților petroșăneni. In acest 
timp, gazdele au prestat un 
joc bun, în viteză, mizrnd pe 
arma principală a baschetului 
modern — contraatacul. Pe 
rind David, Boboiceanu, Bo- 
chiș, Rotaru și Ianoșiga au 
inscris puncte după puncte, a- 
sigurinzf un avantaj substan
țial echipei. In repriza a Il-a, 
studenții cedează inițiativa ca
re trece de partea Utilajului. 
Timișorenii recuperează dife
rența de scor și cu 3 minute 
înainte dc final egalează re
zultatul : 65—65. D ■ acum 
întrecerea devine dramatică. Am
bele echipe luptă cu disperare 
pentru fiecare minge, pentru 
victorie. Cer care beneficiază 
de caTmul alit d? necesar unui 
final' victorios, au fost elevii 
profesorul'ui Szilagyi. In 3 mi
nute ei an realizat 7 puncte 
față de rrumai 3 cite au în
scris- timișorenii. Astfel, parti
da s-a încheiat cu rezultatul 
meritat db 7?—6?1 pentru Știin
ța Petroșani.

Victorul- gazdelor este abso
lut meritată. Studenții au Ju
cat duminică foarte bine în 
prima- repriza, dur s au mul- 
turnit prea repede cu avanta
jul obținut și n-au mai insis
tat suficient în partea a doua 
a întîlnirii. Buni tchnicien’. cu 
o medie do înălțime ridicată, 
oaspeții au dat mult de furcă 
partenerilor de întrecere. De 
la Știința am remarcat jocul 
bun aî lui David. Bochiș. Eo- 
boiceanu și Gruber Pavel. în 
t’mp ce Ianoșiga a evoluat sub 
valoarea sa obișnuită. De la 
oaspeți, cei mai buni au fost 
Tvaniei și Bader. Cupful de 
arbitri Ernest Ulrich (Brașov) 
— Octavian Friciu (Sibiu) — a 
condus foarte bine. De remar
cat numărul foarte redus de 
spectatori care nu înțeleg să 
vină la sală pentru a-și încu
raja echipa favorită.

N. LOBONT

Ultimele 
știri

Handbaf
Selecționata masculină 

c‘ - handbal a U.R.S.S. s-a caii 
ficat pentru turneul final 
al eampiunatalui.'mondial. Iil 
meciul retur desfășurat la 
Helsinki hanUbaliștii sovir 
tici au in\ ins cu scorul dc 
33»—19 (17—14) echipa Fin 
landei. In primul joc echipa 
U.l-LStS. cîștigase eu, 30- l...

4- Turneul mternațî'-naJ 
feminin, dc handbal de la 
Loveț (Bulgaria) a fost cîș
tigat de formația Voința Bu 
curești (neînvinsă), cu 6 
puncte, urmată de Start (Ce
hoslovacia). Ț.S.K.A. Septem- 
vriski Znanie și K.yrpace\7 
Loveț.

Tenis de masă
In localitatea Trollhae- 

ttun au luat sfîrșit campio 
natale internaționale de te
nis de masă ale Scanaina- 
vii'i In ultima zi, s-au dis
putat finalele in probele de 
dublu. La feminin. Maria 
Alexandru și Eleonora \1'- 
halca au intrat in posesia 
titlului in urma victoria' rea
lizate cu 19-21. 21-14, 21-19, 
12-21, 21-12 in fața cup'ulu: 
alcătuit din Ruduova-Fogc- 
sova (U.R.S.S;). O surpriză a 
fost înregistrată in proba 
masculină unde Gomoșkcv 
și Amelin (U.R.S.S.) au rcu 
șit să întreacă cu 14-21, 21- 
18, 21-19, 17-21. 21-18 pe sue
dezii Alser și Johanssor

Baschet
Tradiționala competiție 

internațională dc bascliet 
„Turneul Națiunilor" a fost 
ciștigată în acest aa de se
lecționata Franței, urmată de 
reprezentativele B.-lgi >i, R F. 
a Germaniei și Polon ei.

In ultimele doua meciuri 
(desfășurate la Nuntea), Po
lonia a învins cu srorul de 
94—75 Franța, iar Belgia ■ 
dispus cu. 66—64 de R F •. 
Germaniei.

Cel mai eficace jucător al 
turneului a fost polonezul 
Jurkiexxricz, care a marcat 69 
de puncte.
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Valoarea cinstei
La miliția orașului Petro- 

șani s a prezentai zilele a- 
crvlca Nicolae Macr din Lo- 
nea, str. Mihai Emiuescu nr 
2/25. El a predai un port- 
moneu găsit care conținea 4 
chei, diferite acte și 45 lei. 
In scurt timp a fost identifi- 
caiâ si posesoarea portnione- 
n'u: • Maria Naidrag din car
tierul Aeroport. Maro i-a fost 
bucuria cind i s-a înapoiat 
l «rtmoneul cu tot ce avusese 
in el. Valoaiea cinstei lui Ni- 
colae Maer este insă mult 
mai mare.

Gestionara 
nu mai lucrează

La magazinul nr. 13 al 
O.C.L. industrial Petroșani 
putea fi văzută pinâ nu de 
mult, in calitate de gestiona
ră. Aurelia Kelemen. Acum e 
mai greu de văzut. Și nu la 
magazin. Deocamdată nu mai 
lucrează. A lucrat destul. 
Conhindînd gestiunea maga
zinului cu propriul buzunar, 
și-a însușit suma de 6306 lei. 
Pentru justificarea minusului, 
a falsificat niște file de in
ventar. Ei nu i se va falsifi
ca nimic. I sc va da atit 
cit merită. Pentru că merită. 
..Ingeniozitatea" sa nu poate 
rămîne nerăsplâtită. Ar fi 
o nedreptate.

Rată pe... valuri
Precum saltă o rață pe 

râturi, a-^a sălta autoturismul 
1 HD 3 103. proprietate pro
prie a T.A.P.L Petroșani, in 
ziua de 28 noiembrie. Nor
mal. La volan se afla Du
mitrii Rață, după ce inotase 
în alcool. Știindu-se vinovat, 
a refuzat să i se recolteze 
probe biologice. Pentru tri
miterea in judecată insă nu 
i se mai cere permisiunea. 
Deoarece a mai fost prins 
eonducînd sub influența al
coolului. și spre a-1 feri de 
eventuale accidente, i s-a ri
dicat dreptul de a mai con
duce.

Vitezomanii
In ultima vreme, organele 

de miliție ale municipiului 
Petroșani i-au frinat din vite
za excesivă cu care circulau 
p următorii conducători 
auto • Petru Paraschiv și 
Jlie Horea de la I.P5.P. Li- 
vezeni. Dumitru Răscoleanu 
de la Autobaza T.A. Petro
șani. Gheorghc Moța de la 
LR.EJL Petroșani. Vasile Cio
chină de la Inspectoratul 
ADAS Petroșani. Și nu nu
mai că au fost frinați dar, 
avînd în vedere pericolul pu
blic pe care l-au creat prin 
viteza cu care-și conduceau 
mașinile, au fost aspru sanc
ționați. Mai luați-i și dum
neavoastră Ia întrebări, to- 
v arăș i șefi de garaje și de 
coloană, pe șoferii cărora le 
dați drumul în cursă ! Că 
dacă i ia miliția— e mai rău.

Prin tragere 
la sorfi

Șase blocuri turn se află 
pe strada \ asile Koaită din 
Petroșani. Doar șase. Insă nu
mai jumătate din ele au iden
titate. Cealaltă jumătate, din
spre stradă, nu. Copiii, ob
serv ind că absența unor e- 
lementare indicii de infor
mare (cum sint strada blo
cul, numărul) provoacă deruta 
celor ce nu cunosc locul, au 
încercat — cu ajutorul ere
le» — să repare amnezia. Dar 
in ale cui atribuții intră con
fecționarea unor cărți de vi
zită onorabile pentru blo
curi ? E datoria I.G.L.-ului, a- 
soeiației de locatari sau a 
vreunui locatar luat asa, prin 
tragere ia sorți ? Pină una- 
alta. inscripțiile copiilor su
nă și a invitație, și a medi
tație.

Om slrîngăfor
Ispășise nu de mult o pe

deapsă penală și revenise 
smerit printre semeni cins
tiți. Dar nu l-a ținut mult 
omenia. Văzind prin halta 
minei Lenea cantități de 
cupru, omul s-a apucat să-l 
stringă si să-l predea I.C.M. 
Petroșani A agonisit altfel 
suma de 7 072 lei, bani înre
gistrați ca pagubă pentru 
E.M. Lonca. Apreciindu-i sîr- 
guința. instanța judecătoreas
că i-a mai dat o recompen
să lui Niculai Hrițuleac: de 
1 an și 4 luni. Deci Hrițu
leac stringe tot ce pică. In
clusiv ani de închisoare.

G. DINU 
1. DIREGI

Cu fața
spre răspunderile Atru.
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viitoare să

Adunarea pentru darea de seamă 
a activului de partid al orașului Petri'a

In con text ui eforturilor gene
rale pentru sporirea continuă a 
producției, pentru creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost .și ridicarea e- 
ficicnței economice a întreprin
derilor, se înscriu și străda
niile depuse dc colectivele de 
muncă din orașul Pctrila. care, 
sub îndrumarea permanentă a 
organelor de partid, s-au preo
cupat îndeaproape, cu multă 
răspundere, de obținerea unor 
indicatori economici superiori. 
Producția de cărbune extrasă în 
cele 10 luni scurse de la înce
putul anului, este superioară 
celei extrase in aceeași perioa
dă a anului trecut, acest fapt 
man ind încă un salt calitativ 
obținut dc minerii celor două 
exploatări — l.onoa și Petrila 
— la finalizarea căruia un a- 
port prețios l-au adus și pre
paratorii. Desigur, greutățile i- 
nerente. datorate măsurilor de 
organizare a sectoarelor în ac
tualele zone au creat unele im
pedimente în activitatea colec
tivelor. Preocupați de perfecțio
narea continuă a procesului de 
producție, conducerile tehnice 
ale celor două unități miniere, 
au aplicat, pe parcurs, măsuri 
prin care s-a îmbunătățit orga
nizarea activității colectivelor 
de mineri, eliminîndu-se nea
junsurile create, asigurîndu-se 
condiții optime de muncă în 
abataje. La realizările acestui 
an colectivele de muncă sînt 
hotărîte să adauge realizări și 
mai remarcabile în anul cc ur
mează. astfel ca prevederile cin
cinalului să fie îndeplinite și 
chiar depășite. A fost firesc, 
deci, ca dezbaterile . activului 
de partid al orașului Petrila. 
la recenta adunare pentru da
re de seamă, să se axeze în
deosebi pe activitatea de viitor.

— Dm activitatea anului 1969 
am tras cu toții multe învăță
minte, a arătat în cuvîntul său 
inginerul Gheorghc Giuclca, di
rectorul E. M. Petrila. Neajun
surile cele mai mari au fost e- 
liminate, astfel că. în prezent, 
ne preocupă luarea acelor mă
suri tehnico-organizatorice prin 
care să asigurăm producția anu
lui viitor. In acest sens, soli
cităm, și în continuare, spriji
nul forului nostru tutelar. Cen
trala cărbunelui Petroșani. Este 
necesar ca după definitivarea 
indicatorilor de plan să se a- 
nalizcze la Centrală, cu toată 
răspunderea, posibilitățile de 
dotare a minei Petrila cu uti
laje moderne, prin care să asi-

gurăni o producție sporită și, 
totodată, o productivitate a 
muncii superioară. Din partea 
conducerii tehnice a minei s-au 
făcut propuneri pentru extinde
re® mecanizării și creșterea in
dicatorilor dar pină in prezent 
nu cunoaștem soluțiile prin ca
re a om asigura realizarea a- 
cestora.

Aceleași preocupări, dc obți
nere a unui spor de producție 
pe seama extinderii mecaniză
rii și creșterii productivității 
muncii, caracterizează și colec
tivul minei Lonca.

— In anul Uîo — a arătat 
inginerul Aurel Brinduș, direc
torul minei, întreaga producție 
de la Lonca va fi centralizată 
pe orizontul principal dc trans
port și cxlrasă prin puțul cu 
schip. Odată cu această înzes
trare — căreia minerii sînt 
hntăriți să-i răspundă prin fap
tele lor de muncă, pe măsura 
investiției — va fi necesară și 
dotarea corespunzătoare a aba
tajelor. In prezent dispunem de 
echipamentul modern pentru 
susținerea metalică, prin care 
vom asigura creșterea produc
ției extrasă din abataje fron
tale, de cel puțin trei ori. Soli
cităm Centralei cărbunelui spri
jinul in sensul asigurării unei 
capacități de transport sporite 
a cărbunelui de Ia mina noas
tră la preparația Pctrila, pre
cum și pentru asigurarea con
dițiilor corespunzătoare de de
pozitare a materialului lemnos, 
In depozitele de la suprafață.

Alți vorbitori. între care loan 
Covrig. Augustin Lupaș. Emilia 
Budcscu, Traian Costca, Dan 
Cocor s-au referit, în cuvîritul 
lor, la sarcinile ce stau în fața 
organelor și organizațiilor de 
partid, pentru întărirea disci
plinei. pentru creșterea răspun
derii fiecărui membru de par
tid, promovarea cu consecvență 
a principiului muncii colective.

La sfîrșitul adunării, din 
partea biroului Comitetului ju
dețean de partid a luat cuvîn- 
tul tovarășul TO AN SÎRBU, șe
ful secției propagandă, care 
a făcut recomandări utile ac
tivului de partid, insistînd în
deosebi asupra rezervelor inter
ne ce mai pot fi valorificate de 
către colectivele de muncă, 
supra rolului comuniștilor 
producție, în îndrumarea și co
ordonarea activității organiza
țiilor U.T.C. și de sindicat.

face »ă mulți călători circulă 
cu bilele dc 0,50 lei pe distanțe 
pentru care trebui»’, să plăteas
că 1 leu sau chiar 1.50 loi, iar 
alții, profilînd dc înghesuială, 
nu scot dc loc bilete pentru 3 — 
4 stații. 1n felul acesta, călăto
rul aduce zilnic prejudicii în
semnate I.G.C. caro. Câ ficcar? 
întreprindere, arc un plan de 
realizat.

Un alt 
autobuz»' ni-1 
tantin V. 
— Sălătruc. 
ora 10,20, 
zul de Aninoasa 
am dat taxatoarei 2 lei și 
solicitat un bilet de 
Am primit numai restul 
0.50 lei. biletul nu. Aș dori să 
se ia măsuri împotriva unor 
asemenea ciubucari - iși în
cheie scrisoarea cititorul nos

aspect petrecut pe 
relatează Cons- 

Goia din Petroșani 
.,în 5 noiembrie 

am urcat in autobu- 
— Petroșani, 

am 
1,50 lei. 

de

fiind faptul că asemenea ca 
zuri S au mai întimplat. Ori- 

, ducerea I.G.C Pelrrt 
șani fac» < furturi vădite atît 
p ntru mibunălățirca transpor
tului In comun cit și pentru 
extirparea unor practici ne
sănătoase din munca anumitor 
salnriați. Chiar zilele Ir»tute, 
au fost desfâi utc contractele 
dc mi|ncft la 4 taxatoare i u 
nui mecanic. Aici este însă lo
cul să arătăm că adesea s»' in 
tlmplă și reversul sesizării a- 
mintite. Nu do puține ori, că
lătorul este acela caro facili
tează Trauda taxatoarei. arc 
o conduce la greșeli. Cum ? li
nii călători plătesc dai nu-și 
iau biletul ce li se întinde. Iar 
alții, cind ajung la destinație 
(pc rute mai lungi), dau inap<>i 
biletul taxatoarei r< zind că i 
far un serviciu. Ispitită de mi- 

. u'ajul banului. aceasta-) mai 
vindere dată, o prinde contro
lul și nimeni n-o mai poate 
salva.

j Sesizat al- 
ercguli privind transportul

i partea lor dc \ ină, pe
< i o ev iiâ. Asif- i. Ileana 

Gusside din A»ropoj< ne rcla- 
t'-ază p< trei pagini dc hîrlie 
'•r<<t dactilografiate un 

dent petrecut intre dlnsa, 
ducătorul auto și. probabil, un 
prieten al șoferului, in auto
buzul 31 HD 1634, in ziua de 
23 noiembrie. Toți trei au în 
ci as o ceartă fn autobuz, pentru 
ca. pină la urmă, reclamanta 
sa ajungă la miliție, la spital, 

policlinică, la garajul auto 
sucirea unui deget), 

cc alimentase atnidsfrra
De la 

dc mină 
?ă nerrs- 
ziua dp 

către șoferii 
cc fac rula

inej- 
con-

V 
%
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^/////z///////////7/////z//////z/////////z/////////////////z//z////////z///z///////z//^

Ia
(pentru 
tfup*  .........
nesănătoasă din autobuz. 
Coroești. lăcătușul 
loan Dincă ne -reiat» 
ix'ctarra orarului in 
21 octombrie de 
(le pe autobuzele .... ......
Coroești — mină și. in același 
timp, reclamă greutățile pe care 
le ridică bariera C.F.R. Despre 
minutele prețioase pierdute in 
fața barierei de la Pctrila ne 
scrie cititorul C. Ionică din 
cartierul „8 Martie”. Acesta din 
urmă acuză, și credem că pe 
bună dreptate, pe acarul rare 
ridică și coboară 
rieră. după bunul plac.

Am

Orientarea profesională a 
tineretului, pregătirea lui 
pentru .viață, constituie o 
preocupare permanentă in 
zilele noastre și pune proble
me spinoase in fața dirigin- 
ților, părinților și organiza
țiilor de tineret. Cu toții pur
tăm o mare răspundere pen
tru dezvoltarea armonioasă și 
multilaterală a personalității 
linărului, deci nu putem tra
ta cu indiferență sau super
ficialitate arest aspect major 
și hotăritor din viața copiilor 
noștri.

Nu este necesar să insist 
asupra importanței alegerii

liniază dreptul l.i eduealjr. 
importanța generalizării in- 
vățâmintului tehnic și proi- - 
sional, dreptul de participa
re la viața culturala și I 
progresul științific.

Pornind -de la acest man - 
rial am discutat cu elevii 
despre criteriile după caro r i 
pol alege profesia.

Elevul T. N. a sublim i 
importanța preferinței indii - 
dimie ajungînd la concluzia 
că: „ ..numai in acest fel 
vom avea satisfacții piofesio- 
nale și sufletești". Eleva S. I. 
a recunoscut ră. intr-adevăr, 
o asemenea opțiune ar n de

î

I
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$ Coltul școlii >

MARȚI 2 DECEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor. Daniela 
și Așchiuță... eroi de 
basm.

Liceenii. „Note despre 
note" (I).
Telejurnalul de seară. 
Intermezzo coregrafic.
Atomul — această necu
noscută.

20,00 Seară de teatru.
dida’ de G. B. Shaw.

22,00 Reflector. Telefoilcton 
cotidian.

22.10 Arte frumoase.
22,25 Telejurnalul de noapte.
22,40 Varietăți pe peliculă.
23.10 închiderea emisiunii.

I

din 
zia-

această ba-

MIERCURI 3 DECEMBRIE

Ș Se înalfă un nou bloc de locuințe in cartierul Braia-Lupeni

interpretat cîteva 
sesizările unor cititori ai 
rului nostru, care vizau aspec
te legate de transportul în co
mun. Le-ani redai, le-am com
pletat cu opiniile noastre în 
urma lecturării lor atente și 
a discuțiilor purtate cu conduce
rea I.G.C. Petroșani. Concluzia 
generală este că la îmbunătăți
rea transportului in comun, la 
reducerea nemulțumirilor oa
menilor trebuie și pol să con- 
curc atit salariații I.G.C. cit și 
opinia publică. Din ambele 
sensuri este necesară mai mul
tă înțelegere și principialitate, 
mai multă responsabilitate și ' 
spirit de conștiință

■:

l

• Urmare din pag. 1.

cativă, propagandistică, cultura
lă, deci, tot focul concentric al 
mijloacelor de influențare socia
lă să-l îndreptăm spre acea 
categorie de cetățeni care nu 
se ridică încă la nivelul exigen
țelor vieții citadine. Munca edu
cativă ar fi mai eficientă dacă 
s-ar desfășura mai diferențiat, 
in raport cu gradul de cultură 
și preocupările diferitelor grupări 
sociale. In orice caz, mai multe 
conferințe, mai bine zis ex
puneri și discuții vii, mai multe 
programe artistice, acțiuni cul
turale ar trebui să oferim tine
rilor din căminele minelor, șan
tierelor — în general, pentru 
oamenii care s-au stabilizat mai 
recent in localitățile noastre. 
Creșterea gradului de cultură, 
de civilizație va conduce la 
un rezultat pe care toți îl do
rim : dezvoltarea bunului gust, 
întărirea bunului simț în rela
țiile inter-umane, cultivarea u- 
nei opinii publice elevate, in
transigente față de nerespccta- 
rea legilor morale ale 
țuirii sociale.

Iată cum a opiniat 
climatul etic al urbei 
un pasionat creator de 
profesorul Kalman Fodor, artist 
plastic :

— Sincer să fiu. prin aspec
tul dinamic, multilateral al 
pulsului vieții ei cotidiene. Va
lea Jiului m-a fascinat, m-a a- 
tras și m-a inspirat întotdeauna. 
Intr-un cuvînt, în Valea Jiului, 
după părerea mea, nu sc poa
te lincezi. Aceasta în sens po
zitiv. Dar, vreau să folosesc a- 
cest termen și in alt sens și să 
spun că nici condițiile de recon- 
fortare nu-s pe măsura necesi
tăților vieții și mai ales ale 
muncii trepidante. Nu mă voi 
lega dc condițiile 
riale de destindere, 
oară de lipsa unui 1 
lumea (nu ca .Minerul" I) etc. 
Mă refer, mai ales, la ambian
ța etică, culturală a orașului. Să 
încep cu o nemulțumire pe 
care o puteți socoti și o auto
critică : intelectualitatea nu-și 
face suficient simțită prezența 
in viața spirituală a orașului, a 
municipiului. Nici ca animatoa
re a vieții spirituale și, de ce

să nu recunoaștem, aproape, 
nici în calitate de consumatoa
re a valorilor cultural-artistice 
ce i se oferă. Cine domină, de 
exemplu, parcul, cafe-barul, ros- 
taurantele ? O anumită catego
rie de tineri care vor, ostentativ, 
să pară moderni. Cum ? Prin 
maniere, ținută vestimentară, 
„podoabe1* capilare ce frizează 
prostul gust. Să mă ierte tinerii, 
dar e o părere sinceră. Asupra

vaganțele, poate unele chiar su
părătoare din comportamentul 
unor cetățeni, de obicei tineri, 
ai orașelor Văii Jiului, ne-a 
spus actorul Costin Iliescu, de 
la Teatrul de stat din Petroșani. 
Aș vrea, in schimb, să accentu
ez pe influența ce o exercită 
asupra comportamentului cetă
țeanului mediul nostru urban. 
Un local curat, bine îngrijit, o 
deservire civilizată, te obligă să

IMPLICAȚIILE ETICE
ALE INTEGRĂRII

URBANE
convie-

despre 
noastre 
frumos.

mate- 
, bună- 
local ca

unei alte întrebări aș vrea să 
insist. Ce li se oferă acestor ti
neri spre a-și cultiva gustul, 
simțul estetic ? Părerea mea e 
că n-am găsit încă mijloacele 
cele mai eficiente — și aici vi
zez mai ales organizațiile U.T.C. 
— spre a influența această ca
tegorie de tineri Contestăm ți
nuta lor vestimentară. Dar coo
perația, comerțul le-au oferit 
modele de îmbrăcăminte mai e- 
levatc ? Dar pentru cultivarea 
simțului lor estetic ne-am gindit 
vreodată la calitatea muzicii ce 
li se oferă de orchestrele din 
oraș, de tonomaturile ce func
ționează din cind in cind in 
unele localuri ? Dar la filmele 
ce li se oferă ? Dar la necesita
tea ca anumite cadre competen
te să le îndrume lectura ? Și aș 
fi foarte bucuros să aflu dacă 
tinerilor care urlă la miezul 
nopții pe strada principală li 
s-a vorbit vreodată despre as
pectul degradant a) unei aseme
nea maniere de a-și exprima 
buna dispoziție ?

— Nu; nu fac caz de extra

te porți frumos, să-ți scoți pălă
ria .și sâ nu ridici tonul. Ace
lași lucru se întâmplă intr-un 
cinematograf, intr-un magazin 
sau chiar pe stradă, in parc — 
cu condiția ca peste tot să te 
intimpine frumosul, o ambianță 
cdilitar-gospodăreasoă și o de
servire civilizată, capabilă să 
educe, să valorifice personalita
tea omului. Sincer sâ fiu, în 
această privință mai sint multe 
lucruri care indispun. La fel 
ca și constatarea că la multe 
din spectacolele noastre sau la 
manifestările — destul de rare 
— de la Casa de cultură sălile 
care îi așteaptă pe tinerii pre- 
zenți pe stradă, rămin aproape 
goale de multe ori.

In încheiere doar atit: fru
mosul impune, creează conștiin
ța morală, naște sentimentul 
respectului față de line însuți 
și, dc aici, și respectul față de 
semeni. Or, acest frumos se 
poate oferi și cultiva nu doar 
in sălile de spectacol, ci și prin 
spirit edilitar elevat.

— Prin tot cc facem pentru

educarea și cultivarea lor, ar 
trebui să ne adresăm mai mult 
afectivității oamenilor — a fost 
de părere medicul Viorel Mora
rii de la Policlinica Petroșani. 
Mă refer atit la discuțiile ce se 
poartă cu diferite categorii de 
cetățeni, cit și la diferitele avi
ze, inscripții publice care sună, 
mai mult ca niște interdicții ri
gide decit ca invitații politicoa
se. In ceea ce privește munca 
educativă, din cite cunosc, aș 
insista ca în formarea cetățeni
lor orașului, să se acționeze de 
la început în sensul edificării 
lor psihice pozitive, pregătin- 
du-i — o dată cu calificarea pro
fesională — și pentru viața so
cială a omului și oferindu-le 
în acest sens nu doar restricții, 
ci și modele de comportare, de 
bun gust autentic.

Urbanizarea — iată deci un 
proces complex cu fațete mul
tiple, menit să ofere industriei, 
activității productive, forța de 
muncă necesară și în același 

- timp să asigure societății noas
tre, în plin progres, oameni cu 
o personalitate mereu mai cvo- 

#luată,„cu atribute etice superi
oare. Sint evidente peste tot 
strădaniile pentru calificarea 
profesională a noilor cetățeni 
urbani. E firesc să fie așa, dat 
fiind că numai prin muncitori 
de înaltă calificare profesiona
lă sc poate asigura randamentul 
maxim în unitățile industriale. 
„Este însă cazul, afirmă, în- 

. tr-un studiu un sociolog de-al 
nostru de prestigiu, să se acor
de o egală atenție și procesului 
de urbanizare propriu-zis, cu 
atit mai mult cu cit însăși pro
ducția se resimte în cele din 
urmă de insuficienta unei co
recte încadrări sociale. Dar mai 
ales, pentru că nu trebuie să 
uităm că scopul însuși al con
struirii socialismului este de a 
crește nivelul de umanitate a 
oamenilor muncii, asigurindu-li- 
se condițiile pentru o neconte
nită ridicare nu numai a nive
lului lor material de viață, ci 
și a cefui cultural și cetățenesc".

Este o concluzie care, poate 
ar merita reflecții, preocupări 
mai... consistente și din partea 
pedagogilor, activiștilor ob
ștești, edililor și chiar a ingine
rilor din Valea Jiului.»

PROGRAMUL I :
5,05 Muzica dimineții; 6,05 

—9,30 Muzică și actualități;
9.30 Viața cărților; 10,05 Mu
zică populară; 10,30 Vreau să 
știu; 11,05 Nume dragi — mu
zică ușoară: 11,20 Recital dc 
operă; 12,00 Melodii semnate 
de Enrico Fanciotti și Pe
tre Firulescu; 12,30 Inlîlnirc 
cu melodia populară și in
terpretul preferat: 13,00 Ra
diojurnal: 13,22 'Mic magazin 
muzical: 14,00 Radio-școală;
14.30 Transmisia reprizei a 
doua a meciurilor de fotbal : 
„U" Craiova — Steaua și 
Rapid — Petrolul; 15.15 Din 
cintecele popoarelor: 16.00 
Radiojurnal; 16.30 Consulta
ție juridică: 17,05 Antena ti
neretului; 17,30 Orchestra de 
muzică populară a Radiote- 
leviziunii; 18,10 Revista eco
nomică; 18,30 O melodie pe 
adresa -dumneavoastră: 19,00 
Gazeta radio: 19,30 Săptă- 
mîna unui meloman: 20,05 
Tableta de seară; 20.10 Cintă 
Lucreția Ciobanu: 20,20 Emi
nesciana: 20.25 Zece melodii 
preferate; 21.20 O melodie, 
trei interpret; 21.30 Moment 
poetic; 21,35 Recitalul scrii — 
Enrico Macias; 22.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 
22.20 Sport; 22.30 Pentru 
magnetofonul dv.; 23,00 Con
cert de muzică ușoară: 0.03 
—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :
6,00 Program muzical de 

dimineață: 7,00 Radiojurnal;
7.10 Program muzical de di
mineață: 8.10 Tot înainte;
9.10 Curs de limba germană; 
9,42 Fragmente din opera 
.,Manon Lescaut" de Puccini; 
11.00 Nestemate ale folcloru
lui nostru; 11.30 Duete și 
trio-uri de muzică ușoară;

>12,15 Concert de prînz: 13.30 
Unda veselă (reluare); 14,03 
Soliști și orcHtestre de muzică 
populară; 15,00 Recital de o- 
peră: 15,30 Cîntece distrac
tive: 16,00 Radiojurnal: 16.20 
Actualitatea muzicală: 17,00 
Melodii care străbat lumea; 
17,35 Teatru radiofonic serial : 
„Cosma" dc Panait Istrati. 
Seria a III-a „Răzbunarea hai
ducului"; 18.00 Cinci stele în 
recital; 19.30 Meridiane lirice: 
19.50 ' Noapte bună, copii; 
21.00 Melodii din filme; 21.30 
Viața de concert a Capitalei: 
22,00 Potpuriuri de muzică 
ușoară; 22,25 Jazz; 23,05 Dis-

juste a unc. profesiuni <1 i■*.  
punct de vedere al dezvoltă
rii economici noastre națio
nale. Se știe din practică 
faptul că nu poale da maxi
mum dc randament la locul 
său de muncă, un om — indi
ferent de gradul său de pre
gătire — dacă nu-și iubește 
meseria pe caro o profesează. 
.Stalul nostru socialist chel
tuiește sume considerabile 
pentru instruirea unui cadru 
calificat însă această investi
ție poate fi inutilă dacă in
dividul pregătit intr-un anu
mit doiheniu nu-și practică 
meseria însușită, ci încearcă 
să o abandoneze sau să se 
reprofileze. O asemenea hotă- 
rire cere noi cheltuieli mate
riale statului și, totodată, noi 
cheltuieli dc efort, inutile, 
din partea individului care, 
pe o perioadă mai lungă sau 
mai scurtă, rămîne inactiv, 
un neproducător pentru socie
tate.

Cită energic s-ar putea eco
nomisi dacă fiecare tinâr ai 
face o alegere bună la mo
mentul oportun și s-ar decide 
definitiv pentru profesia pe 
care el o consideră ideală ! 
Noi, cu toții, trebuie să ne 
străduim din răsputeri să le 
indicăm calea pe care trebuie, 
s-o urmeze.

Anul acesta s-a înființat și 
la Uricani clasa a IX-a gene
rală care a pus unele proble
me deosebite în fața noastră. 
In cadru) orelor educative 
s-a discutat mult despre di
ferite profesii, fapt cc trebu
ie să ne stea în centrul aten
ției și in viitor. De aceea, 
la ora educativă am prelucrat 
tema „După ce criterii mi-am 
ales profesia ideală ?" pri
mită cu mare interes de că
tre întregul colectiv al clasei. 
Ca punct de plecare am ci
tit cîteva articole din „De
clarația universală a Dreptu
rilor omului". adoptată la 
Paris de către Adunarea ge
nerală a Națiunilor Uhite, la 
10 decembrie 1948, care snb-

preferat dai. potrivit obliga
țiilor sociale pe rare ic a- 
vcm, se poate alege un drur- 
in viață determinat dc ucr< 
sitățile societății fiindcă „in 
numeroase domenii dc acti
vitate se cer oameni califi
cați, deci ne putem alege o 
meserie asemănătoare «clei 
preferate, clar necesară, fără 
să riscăm a face o alegere 
nereușită".

O problemă esențială a fosl 
subliniată de către elevul 
C. I. care a afirmat : „Se poa
te si trebuie să -ne alegem 
profesia ideală după aptitudi
nile noastre. Fiecare om arc 
anumite aptitudini care tre
buie dezvoltate prin perfec
ționare in domeniul rcspec- 
tiv".

Eleva I’. a înțeles just 
rolul părinților și al educato
rilor cind a spus : „E bine ca 
atunci cind Ircbnie să facem 
pasi.il hotârîtoi. să ne sfătuim 
eu părinții și cu profesorii 
noștri care ne cunosc apti
tudinile E bine să ținem 
scama de sfaturile și îndru
mările pe care le primim din 
partea loi pentru a învinge 
nesiguranța sau deznrientaren 
noastră*'.

In continuare am asculta' 
"îteva preferințe alo elevilor 
•arc. cit multă seriozt&te 

au motivat alegerea lor ară 
tfnd totodată și frumusețea 
proTesinnii pe care ,o dores<. 
înainte dc a trage concluzii 
am citit din „Raportul la col 
de-al X-lca Congres al P.C.R ** 
un fragment referitor la pre
gătirea cadrelor. 
în\ătămîntiilui și 
tara noastră.

Elevii clasei a 
rală din Uricani 
și de aceasta dat; 
gătesc cu cea m;u mare se
riozitate si cu mult simț de 
răspundere pentru a deveni 
schimbul de mîine. dc nă
dejde al patriei noastre.

dezvoltarea 
științei din

TX-a gene 
au dovedit 

i că se p re
marc

Prof. Maria KURUCZ 
Liceul Uricani

4

I
•:

î

i
?
■! 
fi

>

>
£ i 
i

în ritmuri sporite
îi sădise in privire lui luliu 
Varga, — zidar de categoria 
a V-a, licărirea aceea specifi
că a dăruirii, a pasiunii pen
tru meserie ce-o purta in su
flet...

jungem la ultima treap
tă a scărilor de beton 
armat, străbatem o

porțiune a coridorului, ur
căm o scară de lemn impro
vizată și iată-ne la cota ma
ximă a construcției căminu
lui : + 14,40. pe terasa a- 
coperiș.

Omul care ne-a intimpinat 
— șeful de echipă Mafin 
Vulpe — nu era vorbăreț. 
La fiecare cuvînt rostit, ges
turile și privirea-i păreau a 
spune: „doar se vede ce-âm 
făcut, uitați-vă numai!"...

Intr-adevăr, însăși înălți
mea cotei la care ne aflam 
spunea mai mult decit orice 
vorbă. Ne prezintă cițiva oa
meni din echipa ce o condu
ce : Florea Ioancca, Gh. Vul
pe, ledu Pompiliu, Ion Ama- 
randie, Gh. Văluțeanu care 
zideau ultimii metri cubi de 
zidărie in peretele de la fa
țada a două camere peste ca-

re fișiile prefabricate de be 
ton ale planșeului de acope 
riș nu fuseseră încă montate; 
apoi pe Ion Martinescu și 
Gh David care executau — 
cu betonul proaspăt aprori- j 
zionat de macaraua turn, din 
virful căreia macaragiul Ion 
Elișer îi 2orea să descarce 
mai repde bena-conteiner - 
monolitizările dintre fișii.

Pe același planșeu. prețu
ind fierul beton — tot prin 
intermediul macaralei de la 
■colegii de echipă Călin A- 
ristică, Mihai Asavie și Con 
stantin Tomșa care-1 fasonau 
„jos". la banc — fierar-beto- 
niștii Ion Bertoiu și Nicolae ■ 
Bălășanu montau ultimele 
bare de armătură la centu
rile planșeului de acoperiș.. 

e la cota la care se 
afla, orizontul ni sc 
desfășura mai larg in

fața privirii. Se întunecase. 
Se vedeau grupate mii de lu
minițe ale cartierelor noi de 
la Vulcan. Paroșeni, la Lu 
peni.. Erau lumini — sim
bol al tutor împliniri. Peste 
o lună. în „constelația'' lo: 
prin hărnicia și abnegația 
constructorilor, se va integru 
și căminul de nefamiliști de 
la Vulcan.

normele
Respectați

muncii!
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