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Sâ valorificam în mod superior,

Brigada mmciulul Nlcolae 
Croltoru Iiiuicază la mina Pa- 
ro'icnl de la începerea lucrări
lor de de r hide re a exploa
tării. I: cea mal veche. Stima, 
aprecierea de care se bucură 
e legală, insă, de o vechime 
de altă natură,... de vechile 
slate de x ((‘dnicio ale brigă 
: J, înscrise in istoria atit de. 
ptoaspăiă a acestei tinere ex
ploatări miniere din bazin. 
Brigada a participai electiv 
la bătălia cu rocile încă vir
gine ale ad incurilor Paroșe- 
niului, pentru croirea dru
murilor de legătură dintre 
..ziuă” șl straiele de cărbune. 
Se remarcase nu o dală pen
tru vitezele sporite de avan
sare, pentru terminarea îna
inte de 
ce l-au
Printre recordurile repurtate, 
una a rămas in memoria co
lectivă : viteza de 131 ml pe 
'lină în galerie cu prolit 
r'll I, realizată in anul 1966.

vreme a lucrăriloi 
lost încredințate.

In line, din ’63 șl pină în 
octombrie anul trecut, briga
da avansase lunar, in medie, 
cu cile 80— 100 ml spre mă
runtaiele pămintului, spre a 
deszăgăzui Izvoarele de căr
bune. Și Izvoarele au lost 
deszâgăzuile. De cițfva ani, 
șuvoiul de cărbune paroșă- 
nean se adaugă fluviului ne
gru ce se revarsă zilnic din 
Valea Jiului înspre celăjile 
industriale ale patriei. Șuvo
iul paroșănean a crescut an 
de an ; a crescut, Insă, și 
albia lui. pretențiile in pri
vința volumului acestui șuvoi. 
O dată cu darea in funcție a 
noi și noi Cimpuri miniere, 
abatajele chemau la înlrun- 
tarea fronturilor de cărbune 
pe cei mal vrednici, pe cel 
mai iscuslfi mineri. Această 
chemare l-a transformat șl 
pc minerul Nlco/ae Croltoru 
șl pc ortacii lui din săpători 
ai drumurilor subterane în 
combatanți pc marile Ironia-

le. Din luna octombrie, bri
gada iul Croltoru a preluat 
unul din cele mai mari fron
tale ale minei, pe cel din 
blocul II al stratului 18.

Că după schimbarea locului 
de muncă fn brigadă au in
tervenit momente de ezitare, 
este adevărat. Dar numai mo
mente, nu mal mult, Pentru 
că din prima lună, ambiția 
brigăzii de a se menține la 
cote superioare ale destoi
niciei s-n afirmat cu priso
sință. Dig. prima lună, bri
gada a realizat o avansare 
de 49 ml, față de 25,5 ml vite
ză prevăzută în frontale. In 
următoarele luni, deși a fost 
slln/enllă în lupta pentru do- 
borirea fișiilor, vitezele de 
avansare s au menținui ri
dicate : 43 ml în noiembrie 
șl 45 ml în decembrie. Și

I. DUBEK

+ Continuare fn pao. a 3-a

cu maximum de profit pentru Noi tipuri de ceasornice Succese, la Porțile de Fier

societate, întregul potențial tehnic,
toata forța productivă de

care dispune
Vom asigura

economiei naționale
cantități sporite

de lemn
Ing. NICOLAE BĂDICA,

directorul U.E.L. Petroșani

Am început un nou an de muncă — ultimul . dintr-o 
etapă a gloriosului drum ce l urcăm spre culmile civiliza
ției socialiste. Un an caro ne va aduce cu siguranță noi sa
tisfacții, împliniri, poate nu fără a fi nevoie să trecem și 
peste unele obstacole in munca noastră.

Planul de producție ce i-a revenit unității noastre pe 
anul 1969 a fost realizat la toți indicatorii : producția glo
bală. producția marfă fabricată, productivitatea muncii si 
export. Printr-o organizare mai bună în toate verigile de 
activitate, productivitatea muncii a crescut față de anul 
precedent cu 6 la sută iar la export s-a dat peste plan 700 
mc celuloză do fag, 500 mc construcții rurale și alte pro
duse. Realizări deosebite a obținut colectivul nostru pe li
nia valorificării superioare a masei lemnoase. In anul 1969 
am obținut cel mai mare indice la bușteni de derulaj (sor
timentul cel mai valoros) de cînd există întreprinderea, 
respectiv 20,3 la sută, față de 15.9 la sută cit s-a realizat 
in 1968 sau 14 la sută in 1967.

Cu toate aceste realizări, in anul care a trecut au exis
tat și multe deficiențe în activitatea unității noastre care 
au condus la nerealizarea ritmică a planului, la încheierea 
anului cu restanțe la unele sortimente de mare importanță

La Fabrica de ceasuri din Arad au intrat iu 
producția de serie, noi tipuri de ceasornice, c- 
xecutatc intr-o gamă variata de modele, culori 
și dimensiuni și dotate, cu diferite accesorii care 
le sporesc utilitatea. Printre acestea se numără 
și im ceas decorativ de cameră, un deșteptător 
cu calendar, unul cu avertizor muzical și un 
mini-ceas cu sonerie reglabilă.

La 
preparația 
Coroeștimunicipiul Petroșani

T raditie
1

de inginerul Ion 
depășit 
cinci 
cu 12 

valoric

planul 
zile ale 

metri 
vor- 

— un 
conti-

Realizind pină ieri 43,8 ml 
de galerie, colectivul sectoru
lui de investiții ai minei Lu
peni, condus 
Căruntu, și-a 
din primele 
acestui an
liniari, adică, 
bind, cu peste 60 000 lei 
semn de bun augur în ------
nuarea unei lăudabile tradiții 
a acestui sector.

La acest prim important suc
ces au participat din plin bri-

găzile vrednice de mineri con
duse de Dionisie Zoia, Nicolae 
Ungureanu, Mihai Bocoș. Io
sif Olteanu și Francisc Ambruș.

Cele mai importante avansări 
și randamente au fost obținu
te la orizonturile 400, respectiv 
440, în galeriile direcțională 
din culcușul stratului 5, blocul 
2, și diagonală, din straturile 
3—5, blocul 4, precum și la 
lucrările din cîmpul minier 
Bărbăteni.

Se deschide clubul studențesc
După luni de așteptare și pregătiri, clubul studenților 

din Petroșani își va deschide ușile, miercuri 14 ianuarie a.c. 
Inaugurarea noului lăcaș de petrecere a timpului liber al 
viitorilor ingineri mineri se va face in cadrul unei festivități 
la care vor lua parte invitați, cadre didactice și studenti.

Nicolac LOBONT

Dp/A Z~î

Ciclu de expuneri
Pentru popularizarea docu

mentelor Congresului al X-lea 
al P.C.R., un colectiv de 
lectori ai Cabinetului munici
pal de partid a început ela
borarea unui ciclu de expu-

Pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier au fost înregis
trate, in aceste zile de început de an, o serie de 
succese. ce. converg spre îndeplinirea unui im
portant obiectiv al actualului cincinal — intra
rea in funcțiune a primelor capacități ale cen
tralei hidroelectrice. Colectivul șantierului E- 
nergomontaj a montat, in avans față dc gra
fic, arborele primei turbine.

De la cabinetul 
municipal 
de partid

Activitatea Universității se
rale de marxism-leninism în 
luna ianuarie se va desfășu
ra după următorul program :

— Secția economie, anul
I, in 12 ianuarie, orele 17, 
la Cabinetul dc partid;

— Secția filozofie, anul I, 
in 12 ianuarie, orele 18, la 
clubul C.C.P.;

— Secția sociologie, anul I, 
in 12 ianuarie, orele 17, 
Liceul Petroșani;

— Secția estetică, anul 
în 12 ianuarie, or-ele 18, 
Liceul Petroșani;

— Secția economie, anul
II, in 27 ianuarie, orele 17, 
la Cabinetul de partid;

— Secția filozofic, anul II, 
în 27 ianuarie, orele 18, la 
clubul C.C.P.:

— Secția economie, anul
III, in 26 ianuarie, orele 17, 
la Cabinetul de partid:

— Secția filozofie, anul III, 
în 26 ianuarie, orele 18, la 
clubul C.C.P.;

— Secția construcții de 
partid, anul III, in 26 ianua
rie. orele 17. la Cabinetul de 
partid.

Concurs cu premii
Comitetul orășenesc Lupeni 

al U.T.C. a programat, pen
tru ultima zi de vacanță, un 
interesant concurs cu pre
mii. Participanții vor răspun
de la întrebarea : „Recunoș
teai melodia, interpretul și 
compozitorul ?",

la

I, 
la

Semnarea acordului 
de lungă durată 
româno-francez

Cu prilejul celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-fran- 
ceze de cooperare economi
că, științifică și tehnică, vi
neri au fost semnate la Bu
curești Acordul privind 
schimburile și cooperarea e- 
conomică pe perioada 1970— 
1974 intre România și Fran
ța și Protocolul privind 
schimburile de mărfuri pen
tru anul 1970.

Acordul creează cadrul ne
cesar pentru dezvoltarea 
schimburilor economice și a 
cooperării dintre cele două 
țări.

Conform listelor cuprinse 
în protocolul pentru anul în 
curs România va exporta în 
Franța produse ale industriei 
siderurgice, tractoare, mașini- 
unelte, motoare electrice, 
confecții, tricotaje, țesături, 
încălțăminte, produse agro- 
alimentare și altele și va im
porta instalații, utilaje și alte 
produse ale industriei con 
structoare de mașini, produ
se metalurgice, chimice, far 
niaceutice și altele.

Noutăți muzicale
Casa de discuri „Electre- 

cord” București și-a definiti
vat „repertoriul" pentru tri
mestrul I al acestui an. Intre 
noutățile muzicale contractate 
de I.C.R.M. Petroșani, ce le 
vom putea asculta înregistra
te pe discuri, amintim :

Istoria muzicii universale 
în exemple (discul nr. 0446 
de 30 centimetri) înregistrat 
cu participarea formației 
Madrigal și a soliștilor Lilia
na Rossi, Angelica Tuccari, 
Emili? Popescu și alții;, dis-

A
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Arta angajată,
artist anga/at

Publicul de teatru 
își spune cuvîntul (II)

o uiaj ii-l< !>>•! viață cn'.hi ,i... 
în Valea Jiului, ne spune di 
fug. Pomptliu Pisa de la Cen
trala răi bunelul Petroșani. Mă 
frapează faptul că l.> spectaco
le toarte bune date de lorma- 
tii locale ori din alic localități 
a-am întîluil deci! putini in
telectuali. S-au întimplal chiar 
cazuri pe care n-aș putea să le 
calific. De pildă Opeia din li- 
misoara n-a pulul si» prezinle 
Li Petroșani spectacolul ,.My 
Fair Lady" pentru că nu au 
Io i deslm spectatori. Șî alunei 
să ne mai mirăm că publicul 
ocolește teatrul local dacă el 
și >a spectacolele unor formalii 
pj-i-sîicioase este absent ? ! ?

v e credeți că ar trebui să 
*v întreprindă in direcția popu- 
îanzăriî spectacolelor de bună 
factură artistică ale tTupvi lo
cale ori șic trupelor sfinte In 
lurneu?

Ați spus-o singur : popu
larizare. propaganda culturală 
snstinulă. organizată. Această 
pr«pagandă trebuie să porneas
că alît de la forurile culturale 
Interesate. Comitetul municipal 
pentru cultură și artă, teatrul 
„Valea Jiului* Casa de cultu
ră ele., cil și de la fiecare iu- 
b * r de spectacole în parte.

Ce părere aveți despre 
re t.-iul teatrului local?

Mi se parc destul de bine 
ales. Se montează alil piese 
clasice oft și contemporane. 
F n cînd in cînd mai vedem și 
P’de mari dramaturgi și în 
această ordine de idei rețin : 
. Angelo, tiranul Padovei*4 de 
V. Hugo și „Nevestele vesele 
<Fn Windsor** de W. Shakes- 
p- no. Personal aș vrea să văd 
S piese de Shaw. Pirandello,

P ntru ce gen înclinați ?
- Dacă stau să mă qinriesc 

bine parcă a> opta pentru pie
sele mai vesele decît pentru 
dramele zguduitoare.

Ne adresăm arum profesoru
lui Eugen Pal!, de la Lireul de 
cultură qenor ' din Petroșani, 

știm ră sinleți un specta
tor frecvent la reprezentațiile 
Teatrului de stat ..Valea Jiu
lui*. Vă rugăm să ne spuneți 
opinia dv. despre activitatea a- 
ce-li-i instituții.

Intr-adevăr. sini nelipsit 
-de la spertacolele de teatru, 
din 1954. de cînd m-am stabilit 
in Petroșani. Părerea mea este 
că teatrul petrosănean a avut 
«fit e va stagiuni excepționale, 
ceea ce a făcut ca pretențiile 
sper talOTilor să crească trep
tat Acum insă, teatrul se află 
JnlT-n perioadă de stagnare. 
Trapa a fost slăbită prin pleca
rea unor actori foarte buni. Mă 
gfndesc la artista emerită Ana 
Colda, la Mariana Cercel, la 
Tilorel Patrașcu. ultimul plecat 
zilele acestea la un alt teatru. 
Poale ar trebui să se găsească 
o modalitate de păstrare a ac
torilor buni în teatru-și de re
împrospătare periodică a trupei 
cu talente autentice. N-ar stri
ca, pină una-alta, să se efec
tueze un larq schimb de ac
tori și regizori între teatrul 
focal .și alte instituții similare din 
țară, sub forma colaborării la 
icalizarca unor spectacole de ca
litate. Numele consacrate stir- 
ncsx atenția spectatorilor și ar 
trebui să se aibă mai mult în 
vedere acest fapl. Încercări au 
existat, de pildă solicitarea lui 
Srotimiu Sever în roiul lui Ba- 
sai-ib din „Croitorii cei mari 
din Valahia". dar. d':n păcate.

- Iuti-ade văr, sala c perife
rica, dar pe mine nu mă deran
jează arest lucru. Ba. dim|>o- 
IrivS, mă duc cu plăcere în 
sala ar cea intimă, cu care m-am 
obișnuit in decursul anilcr și 
pe care o găsesc mai „caldă" 
decît cea a Casei d< cultura.

— Ce piese oii reținui din 
stagiunile trecute? Mi-au plă
cut comediile lui T. Mușales- 
cu. „Titanic vals".........Eseu” și
..Sosesc deseară" iu interpreta
rea artiștilor locali. Mi-au mai 
reținut alontia piesele lui Au
rel Baranga „Fii cuminte, Cris- 
lofor* și „Opinia publică", alît 
pentru telul i ura autorul sur
prinde critic diferite aspecte din 
realitățile noastre cîl și pentru 
felul in care au fost regizate 
și interpretate pe scena Teatru
lui de slat „Valea Jiului'. A- 
semenca piese trebuie, după 
părerea mea, să stea în atenția 
teatrului petroșănean.

Un alt interlocutor, profeso
rul X'asi/e Bicoi, directorul Șco
lii generale nr. 4 din Petro
șani.

După ce criterii alegeți spec
tacolele de teatru ?

— Selecționez o piesă în 
funcție de gradul de cunoaștere 
a subiectului, valoarea drama
turgului, gen, inlerpreti, regi
zor, ele. De aceea, mă nemul
țumește distribuirea unor actori 
în roluri inadecvate fizicului 
ori personalității lor.

— Un exemplu...
— Aleg la înlimulare. In 

piesa lui Radu Stanca „Dona 
Juana", montată de teatrul lo
cal in stagiunea trecută, în ro
lul lui Don Juan aș li preferat 
să-l văd pe Marcel Popa și nu 
pe Mihai Clila. Asta nu în
seamnă că nu apreciez felul în 
care joaca ultimul, dar, pur și 
simplu, mi s-a părut nepotrivit 
in rolul amintit fiindcă nu are 
datele psihice necesare pentru 
personajul interpretat. Alt e- 
xemplu. In „Motanul încălțat" 
rolul titular a fost interpretat 
de o actriță prea corpolentă 
Copiii au sesizat inadecvarea 
fizică a artritei cu cerințele ro
lului și au comentat defavora
bil faptul.

— Ce spectacole v-au reținui 
atenția în această stagiune?

— Mi-a plăcut alît „Trans
plantarea inimii necunoscute*, 
o pledoarie pentru puritate su
fletească și responsabilitate so
cială, cîl și „La ciorba de po
troace'. o comedie cu adinei 
antene în realitatea noastră 
contemporană. Cred că drama
turgii noștri ar trebui să scrie 
mai multe piese de actualitate 
și cu o ridicată încărcătură 
critică. Nu înțeleg de ce nu 
sini abordate problemele legate 
de viața tineretului școlar, a 
adolescenților. Recomand tea
trului să includă mai multe pie
se din cefe care (alîtea cîte a- 
vem) tratează aceste probleme. 
Mă qindesc, de pildă, la „Cori
gentă la dragoste' cri „Nota 
zero la purtare", precum și la 
piesele lui Afecu Popovici etc.

— Piesele pentru copii însă 
n-au lipsit din reperloriu._

— Si o foarte bine. Cei mai

tal mai are multe de latul.
Continuăm discuția, de dala 

aceasta avîntlu-l ca Interlocu
tor pe profesorul Victor lațcnco, 
președintele Consiliului muni
cipal al Organizației pionieri
lor.

Apieciez faptul cu 1 ca
ii ul „Valea Jiului" montează 
piese pentru copii, cum au lost 
recent „Cocoșelul neascultător" 
si „Molanul încălțat". Nu sini 
însă do acord de a distribui in 
aceste pi6sc garnituri, ca să 
zic așa, secunde de actori. Noi 
vom sprijini spectacolele pen
tru copii însă teatrul trebuie să 
diversifice tematica acestor pie
se. Cu alte cuvinte, copiii do
resc să vadă nu numai basme 
dramatizate ci și piese de a- 
vcnluri, dramatizări ale unor 
romane pentru copii ele.

— Care este părerea dv. des
pre căutările regizorale, sceno
grafice ori actoricești?

Sini partizanul experimen
tului dacă e făcut in limitele 
bunului simt și al bunului gust 
și, bineînțeles, dacă nu consti
tuie un scop in sine. Cred că 
în acest sens teatrul local tre
buie să dea dovadă de mai 
multă îndrăzneală.

— Cum vedeți posibilitatea 
atragerii spectatorilor in sala 
teatrului local?
- Cred că ar trebui să se 

organizeze periodic spectacole 
in exclusivitate pentru diferite 
categorii profesionale, munci
tori. profesori, medici, ingineri, 
elevi ele., cu piese solicitate de 
majoritatea spectatorilor din 
rindul acestor categorii profe
sionale. După cîte știu, s-au fă
cut pași timizi in această direc
ție, insa pentru perpetuarea 
acțiunii e nevoie de mai mult 
sprijin din partea întreprinde
rilor și instituțiilor din Valea 
Jiului. In ce ne privește vom 
sprijini totdeauna spectacolele 
pentru pionieri și elevi, dar 
dorim să se țină seama și de 
observațiile pe care le făceam 
mai sus în această privință.

Cred, de asemenea, că tea
trul nu-și face un serviciu ofe
rind cu dărnicie invitații la 
premiere. Cunosc cazuri cînd 
unii din cei care primesc în 
mod obișnuit invitații nu sini 
decil foarte rar prezenți la 
spectacole.

Pentru atragerea spectatori
lor cred că n-ar strica să se 
organizeze întîlniri, mese ro
tunde etc., înainte ori după 
unele spectacole pentru sonda
rea opiniilor publicului. Poate 
și colaborările cu alte teatre 
ar fi binevenite. Nu știu de ce 
nu există în Petroșani un cerc 
de prieteni ai teatrului, in ca
drul căruia să fie dezbătute 
probleme interesante privind 
istoria teatrului, realizarea u- 
noi piese, actualitatea teatrală 
inlernă si internațională etc. 
Mă qindesc că ar fi foarte bi
ne ca teatrul să vină mai mult 
în ajutorul școlilor realizînd 
acțiuni in conformitate cu pro
grama analitică: recitaluri de 
poezie, adaptări ale unor bu
căți literare indicate la lectura 
particulară,’ lectură dramatizată 
din capodoperele literaturii și 
teatrului românesc ș.a.m.d. Dez- 
voltînd această idee, aș spune 
că ar trebui să se inițieze un 
ciclu de conferințe — exempli
ficate cu momente semnificati
ve — despre istoria teatrului 
românesc sau universal. A 
existat în stagiunea Lrecută o 
acțiune cunoscută sub numele 
de „Teatrul de miercuri". Era 
un fel de studio de poezie și 
dramaturgie modernă, care s-a 
bucurat de deosebite aprecieri 
din partea SDectatorilor. In sta-

Luci are de artă monumentală pe fațada Școlii generale nr. 5 Petroșani

Pe ușzj unei săli dc la clu
bul muncitoresc dfn lupeni se 
allă o inscripție laconică : 
„Cercul plastic''. Denumirea
In sine nu comunică prea mul
te, c parcimonioasă în infor
mații. Interiorul, insă, este re- 
velalor: mulaje, șevalete, roi
turi încărcate cu tratate de 
plastică, cărți despre arta și 
artiști, numeioasc reproduceri 

un interior înlrulolul spe
ciile atelierelor minuilm ilor
țrenelului. Diplomele și metil i- 
unlle alirmd o personalitate 
viguroasă pe cate și-au clădi
t-o atliștil plastici amaton din 
Lupeni. „Viața" cercului 
legală de I diala U.A.P. 
Petroșani înființată in 1953,

toate înce 
spunea 
spinos, 

Acestea 
de 

selcc-

v. 
ne
ta-
■.d
iii

scnlpturu, liezcșie itdeies prin 
lucrări care dovedesc talent :t 
o permuuenlă scrutare a posi
bilităților plastice oferite de 
subiecte majore ale contempo
raneității : parca, cucerirea cos
mosului etc. Aici, Intr-o m- 
mosleiă de travaliu artistic, -e 
întihiesc reprezentanți al dne- 
rtlelor profesiuni pentru a lace 
un profitabil sc.hlrrfb de idei: 
Mihai Mercea, strungar, Emil 
Zaharia, lăcătuș loan Ocro- 
glici elev in clasa a Xl-a, Mo
lia Pop. tehniciană, V lorica 
Jelev. casnică și alții. Pic că 
sint luci ari de grafică sau
pictură, in-, sculptură sui. alte 
modalități de tratare tehnico- 
plasllcă, sursele de inspirație 
sini specifice mediului din cure 
provin amatorii, rural sau nr 
bun. Pe terenul inspirației si 
inhlne.se uneori pentru o (du
lci liecare ceea ce este auten
tic, profund și semnificativ, la- 
cercind să transpună pe piază 
sau in alic matei ialc intr-o 
formă uilisllcă cit mai adec
vată, teme majore, care să trans
mită emoție privitorului. Mun
ca lor, concretizată in Iu irl 
variate, este expusă periodic 
în Lupeni ori prin schimbuli de 
expoziții cu alle cercuri simi
le ie. Rcieritor la posibilitățile 
de contact cu alle cercuri din 
Iară, 
ne-a

graficianul fosil Tellmann 
spus :
Prin levisla „Clubul" am 
apel la'toate cercurile din 
pentru a iniția schimburi

Pe ecrane

V IRIDIAN A, prouuclie a 
studiourilor spaniole, in re
gia lui luiis Bunuel, rulează 
dm 12 piuă în 14 ianuarie 
la cinema 7 Noiembrie din 
Petroșani. Filmul a fost im 
cununai cu numeroase preț- 
mii de prestigiu. Este un 
film artistic de o rară bogă
ție de idei, cu o violență 
pamfletară servită de o extra
ordinară regie, punctată cu 
accente lirice. Tînâra călugă
riță Viridiana se duce să-și 
in rămas bun de la unchiul 
său don Jaime, înainte de a 
se închide pentru totdeauna 
in mănăstire. De la moartea 
soției lui, petrecută cu 30 de 
ani in urmă, bătrînul hidalgo 
Jaime trăia singuratic în co
nacul său, lăsîndu-și pămiri- 
tul în părăsire. Asemănarea 
dintre Viridiana și sofia lui 
îl răscolește profund. O roa
gă să rămînă la el. Recuige 
la minciună și șantaj mordl 
însă ea luge îngrozită. Pe 
drum altă că don Jaime s-g 
spinzurat. Moștenește averea

Comemo rarea nașterii
lui M. Eminescu

i-a 15 ianuarie întregul 
nostru popor sărbătorește 120 
de am de la nașterea lucca- 

/ farului poeziei românești. 
Mihai Eminescu. In vederea 
sărbătoririi acestui eveniment, 
Comitetul municipal pentru 
cultură și artă organizează 
simpozioane în Petroșani și 
in celelalte localități ale mu
nicipiului. In Petroșani, la Ca
sa de cultură, își vor da eon

cursul și actori ai Teatrului 
de stat „Valea Jiului", care 
vor recita din opera poetului.

Tot cu același prilej. Li
ceul Petroșani organizează o 
șezătoare literară în cadrul 
căreia se va face o rememo
rare a activității poetului ur
mată de audiția versurilor în
registrate pe disc, precum și 
din lectura dramatizată a 
„Luceafărului".

Seară cuHural-disfractivă
Astăzi, la clubul muncito

resc din Lupeni, este organi
zată o seară cultural-distrac- 
tivă. Concepută cu taxă de 
intrare, ea pregătește tineri
lor numeroase surprize. Este 
o inițiativă care trebuie tran-

sformală intr-un obicei sta
tornic care să împletească 
elementul distractiv cu cel 
cultural-artistic, spre bene
ficiul moral al participanților 
Și

— începutul, cu 
putinile de altfel, ne 
losif Tellmann, a fost 
piesărat cu greutăți, 
erau pnlețuite mai ales
dilicultatea recrutării și 
tarii talentelor. Au trecut prin 
acest cerc plastic numeroși ti
neri, unii dinlie ei fiind actual
mente sludenți sau absolvenți 
ai institutelor de arte plastice. 
Mă gândesc Iu Viorel \asile 
aliat acum la Deva, Costeu Si- 
mion, artist plastic la Sibiu ■, 
Maria Hornung și Maria Crișan, 
studente, Radu Caceu și Danul 
Caceu - prolesori de desen. 
In primii ani de activitate se 
formase o situație delicata 
o spun fără falsa modestie, 
plăcută pentru mine toți 
ceau gravură. Am căuta 
imprim membrilor cercului,
acești 14 ani, nu alît imitarea, 
limitarea strictă la un model 
pe care să nu-1 depășească, ci, 
prin discuții în iurui temelor 
artistice șt a ("miorilor, să-și 
cunoască mai blue șr să-șl 
fructifice posibilitățile interne, să 
lie originali, personali. Și mun
ca mea n-a rămas țâră roade. 
Acum, in cercul pe care-l con
duc de aliția ani, se lace sculp
tura și pictură in cele mai \ a- 
riate concepții. Nu mai intim 
piuăm greutăți 
membrilor; in 
o secție a Școlii populare 
artă. Trebuie să 
cercul de copii, 
25- 30, cate nu este 
decil o pepiniciâ (dacă 
permite deplasarea termenului, 
de latente. Dacă in urmă cu 14 
ani porneam de la zero, ia'.ă-ne 
acum la un alt nivel, sintem 
cunoscuți și apreciafi, iar 
miile stau mărturie.

Resursele polivalente 
graficianului losif Tellmann 
răslrint 
plaslicienilor amatori 
peni, avi nd mai ales un 
catalizator, stimulator, 
pedagogic s-a îmbinat cu ade
vărate lecții practice despre ar
tă, cu intenția linală de a lor- 
ma elevilor săi un fundament 
teoretic indispensabil. Rezulta
tele acestei pasiuni nedezminți
te n-au intirziat : mulți membri 
ai cenamului, ajunși la origi
nalitatea creatoare, au expus 
lucrări la finalele bienale de 
artă plastică, de pildă Minerea 
Pis, Andrei Vass, losii Pop. 
Satisfacția spirituală a mento
rului a fost deplină cînd Lazăr 
Hegheduș, adeplul îndrumai 
cu competență, stimulîndu-i 
personalitatea adîncă, a adus 
și un premiu.

Daj, in cei 14 ani 
înființare, prin atelierul 
lui de artă plastică din 
au trecut multe talente 
lice... Acum activează alții. În
vățătorul pensionar Dalinel 
Duinea, execulind gralică și

ii» seieclareu 
oraș ființează 

de 
mai amintesc 
frecventat de 

altceva 
m> se

pre-

ale 
s-au 

cu geuero/ilale asupra 
din Lu- 

i rol 
Tactul

de la 
cercu- 
Lupeni 
auten-

tăcut 
fură . 
rle expoziții — deoarece exis
tă precedente in arest sens. 
Articolul a apărut in octom
brie și acum sintem in aștepta
re răspunsului. Expozițiile a- 
cestea sint concepuse a se 
deschide simultan in toate lo
calitățile. cu participarea di
rectă șl a unor autori care ex
pun. Ele constituie un profita
bil schimb de păreri, o cunoaș
tere vie, concretă a 
(temă, tratare, etc.) 
localități sub toate 
ei proteice, in curînd 
guniza schimburi de 
cu Raia Mare și Reșița. In acest 
fel, se formează prietenii baza
te pe afinități artistice, lucru 
îmbucurător și dezirabil 
un creator de artă...

Am părăsit atelierul 
sentiment de admirație 
acești virtuali artiști, 
losif Tellmann, artist care -a 
dăruit cu trup și suflet unei 
aclivilăț. didactico-arlislic.e a- 
devural căutător, de 14 ani. al 
unei pietre Drețioase In nulul 
locuitorilor din lupeni, tineri, 
foarte tineri sau mai vârstnici? 
talentul. Mă gmdeam că 
in Petroșani este o frumoasă 
și spațioasă casă 
sjnl și artiști plastici care 
ti oului și ar puica să îndru
me cu competența eventualele 
talente. Unite Intr-un cerc care 
să-și expună periodic rou lele 
muncii. Cercul de la Lupeni li- 
ințează de 14 ani. E cunov ut 
in țară și-și va sărbători virala, 
lxi Petroșani nu poate fi vorba 
de așa ceva, deocamdată și a- 
ceasta din motive inexplicabile. 
Privindu-I pe losii Tellmann, 

- mi-am dat seama de implicați
ile reale și adinei ale unor ex
presii estetice: artă angaoiu, 
artist angajat. Artistul nu este 
un solitar, rupt de societate el 
trebuie să dea oamenilor nu 
numai opere, ci și lumină, su-i 
atragă în jurul său pentru a-i 
cunoaște mai bine, pentru a-i 
stimula și a le călăuzi posibili
tățile creatoare personale.

eroul iei 
din alle 
asp e 
vom <><- 
expo/iții

pentri

cle cultură,
ar

T. SPĂTARU
al organizatorilor.

Ședință de cenaclu
roșu*4 va avea loc astăzi.La sediul redacției „Steagul

Ia ora 17, prima ședință din acest an a cenaclului literar 
„Meșterul Manolc*. Sini invitați toți creatorii și iubitorii 
de literatură din municipiu.

V________________

ITINER ARII
ARTISTICE

în |ara lui Thyl Ulenspiegel
Pornind din văile Ar

derilor, cu locuri unde 
se înalță siluetele în- 
gindurale și schiloade 
ale castelelor unui e\

zenlînd Pictura, Sculptu
ra, Arhitectura și Muzi
ca. Construcția a lost 
ridicată pe locul unui 
faimos hotel, Argenteuu, 
bnrl^ în 1R9O a Irriil

a/ artelor. Aici, nu de
pone de central ora- 
șiuu., lingă o piață zgo
motoasă, pe o sl radu fă 
oarecare este casa ace- 
l„in ,n .-UUnnt

dintre aceste doua orașe 
prezinlă și o ciudățenie, 
o glumă a istorici cum 
spun unii: Balaurul de 
bronz aurit, care imp j- 
riahiso nrnra corăbiei

unde au trecut pașii lui 
Hugo se află tronul 
sculptat in lemn din sa
la Consiliului, minune 
a meșterilor autohtoni, 
salonul Louis XV si

inhlne.se
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BRIGADA 
RECORDURILOR

♦ Lunare a'r.i pay. 1

EDITURA ENCICLOPEDICĂ ROMÂNĂ

aceasta, precum relevam. In 
pofidei dificultâțiloT inccpalu- 
lui de drum pe frontale și a 
deni'i Mimenteloi tectonice. 
DițiculIOIiiv uu lust învinse. 
Brigada .-a adaptat exigen
țelor irantuluj in moi puțin 
de o sdptăniină, componen
ta ei s-au specializai in 
„meșteșugul* scoaterii fișiilor, 
o susținerii abatajului cu 
pădurea metalicii (slilpi dc 
tip Fenumatik), au înțeles 
si tradus In practica muncii 
dc fiecare zl, de fiecare ceas. 
rigorile muncii in abatajul 
Ironia/.

Tot in acest timp, trebuiau 
su învingă chiar in mijlocul 
stratului, o săriturii dc *T m, 
cu toate inconvenientele ci : 
să laic lără exploziv- marna 
masivă, e>>rnpaclâ. să inlrun- 
le cu (iiul tuI trunchiurilor 
dc brad presiunea excesivă 
din această zonă a abataju
lui. Toate acestea au ue\ enît 
posibile prin iscusința briga
dierului care a lucrat zi dc 
ti în această porțiune clilici- 
ifî, împreună cu șefii de 
schimb Ghcorghe Tomiuc. 
Dumitru Topliceanu și loan 
Osxaldi și alli iscusiți mineri 
din abataj.

Tonte oicceseie. util recor
durile la vitezele de avan
sare. randamentele mari cil 
și infringe rea împotrivirii 
stinefi au mai lost posibile 
prin omogenitatea brigăzii, 
prin osmoza sufleteasca cc u- 
nește membrii ei, mai ales 
atunci cînd brigada arc de 
învins greutăți. $i încă o 
cheie dc boltă a succesului 
— despre care ne-a vorbit 
llnărul șei al exploatării, ing. 
Dan Surulescu: „In persoa
na brigadierului se ascunde 
un miner destoinic, un om 
inimos, pasionat pentru nou 
și exemplu demn dc urmat 
pentru ortacii lui*.

Tinâia Editură Enciclopedică 
Ruinând, insliluție prolilatâ în 
special pc tipărirea literaturii 
dc lip enciclopedic, va cunoaș
te in 1070 deplina sa consa
crare.

Reprezentativ pentru 1970 este 
„Micul dicflonar enciclopedic’'. 
Va apare intr-un singur volum 
cu proiil mixt . lingvistic și 
enciclopedic. Dicționarul va 
cuprinde peste 70 000 dc ar- 
licolc-titlu, cu 40 000 mai multe 
dec îl cele consemnate în 4 vo
lume ale Dicționarului enciclo
pedic roman, o pondere aparte 
definind-o iele relcritoare la 
Rumania. \ olumul, impăr/il in 
două secțiuni — nume comune 
hi nume proprii — va intercala, 
pc birlic cop.rată, un grupaj 
de maxime șl locuțiuni celebre.

Te .șantierul" editurii sc 
află numeroase alte lucrări cu 
caracter enciclopedic. Astfel, 
.Isteria României in date* va 
completa in curind informațiile

olerllc de .Istoria lumii în 
date", volum recent apărut.

„Dicționarul prozatorilor ro
mâni", „Dicționarul artiștilor 
plastici clin România", ..Dicțio
narul dc ailă populam româ
nească" șl „Dicționarul de fol
clor romanesc", aflate in lucru, 
vor contribui la înlăturarea «noi 
< armie in inlormarca comple
tă și rapidă a celor inleiesoți 
dc fenomenul cultural româ
nesc. I.i aceeași categorie se 
înscriu și dicționarele monu
mentelor dc artă din România, 
filmului românesc și antichită
ților romanești, „Micul dicțio
nar al Istoriografiei românești" 
șl „Mica enciclopedie a isirTfici 
științei și tehnicii românești". 
Alic colective dc autori și co
laboratori de prestigiu elabo
rează sub auspiciile editurii nu
meroase lucrări de tip cucii io- 
pedic, destinate, citit specialiș
tilor. cit și diferitelor catego
rii dc vîrslă și niveluri dc cu

noștințe, cum ar li: „Dicțlonaiul 
teatrului universal", „Enciclo
pedia poeziei universale’, lu
crarea „Fauna și flora Români
ei", „Enciclopedia civilizațiilor 
dispărute", „Mică encic/opci/ie 
a li/.icii moderne", „Dicționar 
dc chimic pentru litierei.., „En
ciclopedia geogralica", ..Dicțio
narul dc ateism și istoria reli
giilor. „Capitalele lumii" șl 
altele.

Dc asemeneu, amintim pico- 
cupaica editurii pentru înche
garea celor mai ample și corn 
plexe lucrări: „Enciclopedia
României" (5 volume) și „Ma
rca enciclopedic română" (10 
12 volume). Prima va oieri o 
imagine amplu asupra înliegii 
culluri materiale .și spiriluale 
de pe teritoriul patriei noastre 
de a lungul întregii sale istorii 
și asupra multiplelor aspecte 
și realități ale României socia
liste. Cea de-a doua lucrare, 
îngtobind dale iundamcnlale

ale Culturii și cir ili ajii'i uni
versale și românești, v« ii 
eeâ mai Importantă enciclope
die lipărild vreodată m Roma
nia, comparabilă < u lut rări si
milare dc nivel mondial, mo
nument de cultură închinai 
educării și lormăril intelectua- 
'Ic ai generațiilor de azi și ■ li- 
loare.

Limoscufe de/a publicului,
< olec'țille „Enciclopedia de bu
zunar, „Orizonturi" și „Pe har
ta lumii", \or cunoaște o îm
bogățire a profilului lor prin 
abordarea unor probleme de in
teres mai general, prin diverși- 
llâarcn tematică, prin introdu-
< crea unor sinteze din diferite 
domenii.

Dc asemenea, Editura Encivlo 
pedlcă Română este preocupa
tă de tipărirea unor bibliogra
fii complexe, cum ar fi cele pri
vind vechile publicații „Romii 
nia Lite iută" șt „Albina Roma
nească".

(Agerpres)

Inimi fierbinți
+ Urmare din pag. I

planșeu, zidarii din echipa lui 
Dumitru Postolache așezaseră 
în zidurile blocului C2—1 peste 
30 000 de cărămizi. Astfel, pe 
jumătate din lungimea blocu
lui. la parter și etajul 1, se con
turaseră deja „in roșu" peste 
10 apartamente.

Am zis .pe jumătate din lun
gimea blocului", căci pe cealal
tă jumătate lucrau zidarii din 
echipa lui Dumitru Roșu care 
puseseră primele cărămizi pe te
melia clădirii. Începuseră lucrul 
la acest bloc înaintea celei
lalte echipe, zidurile înălțate de 
ci avansind cu o „treaptă" —

Vom asigura economiei 
naționale cantități sporite 

de lemn
♦ Urmare din pag. I

In cursul trimestrului III 1969 au fost întocmite pro- 
'•< sele tehnologice la fiecare parchet, eșalonat încit să sc 
inceapă tăierea la 1 ianuarie 1970. Cu această ocazie s-a 
stabilit ca toată masa lemnoasă să fie exploatată după me
toda „in trunchiuri lungi și catarge'*.

Pentru a se evita situațiile grele din timpul iernii, s-a 
întocmit un grafic prin care s-au stabilit stocurile necesare 
asigurate in fazele scos și apropiat. La data dc 1 ianuarie 
1970 aceste stocuri se prezentau astfel : la lemn rotund fag 
17 600 mc in faza scos și 7 300 mc în faza apropiat: lemn 
rotund rășinoase 4 000 mc in faza scos și 1 800 mc în faza 
apropiat; lemn dc foc 33 300 metri steri în faza scos și 
34 400 metri steri in faza apropiat.

Cele mai bune rezultate le-au obținut la crearea stocu
rilor dc material lemnos sectoarele Lonea (șef de sector 
Gheorghc Ienciu) și Roșia (șef de sector Nicolae Matei).

Avind în vedere că sortimentele valoroase — bușteni de 
fag, lobde industriale și celuloză de fag — prezintă in pla
nul pe 1970 creșteri substanțiale față dc anul precedent (30 
la sulă) pentru asigurarea ritmicității îndeplinirii noului plan 
dc producție s-au ridicat și se ridică dc ,. menea în fața 
noastră și în continuare necesitatea de a lua ncle măsuri:

9 planul a fost necesar să fie defalcat 60 la sută pe 
semestrul I și 40 Ia sută pe semestrul II, deoarece in prima 
jumătate a anului există forță de muncă disponibilă su
ficientă:

• in vederea recrutării muncitorilor necesari produc
ției au fost trimiși 30 de delegați în județele cu excedent 
de muncitori forestieri:

• pentru ca utilajele să poată funcționa fără defec
țiuni. fără opriri și întreruperi ale procesului tehnologic 
s-a stabilit un grafic precum și normele de respectare a lui 
la lucrările de întreținere și reparare a utilajelor;

> s-au stabilit responsabili in depozitele finale pc 
schimburi și echipe, care să răspundă de sortarea lemnului 
pentru sortimentele valoroase iar cei ce se evidențiază vor 
fi stimulați materialicește;

• parchetele au fost atacate în porțiunile cele mai 
grele rămînind ce este mai ușor pentru trimestrele III și 
IV ale anului;

• o altă preocupare pentru colectivul nostru in anul 
1970 este urmărirea desfășurării normale a transportului, în- 
trucit, în anul trecut, am avut greutăți în privința autoca
mioanelor U.M.T.F. Sebeș, sectorul l.upeni.

Bilanțul bun Încheiat pe 1969 și experiența ce o avem, 
pregătirile temeinice, făcute din timp, și măsurile chibzuite 
care le-am luat, sub îndrumarea organizației de partid dau 
colectivului l’.E.L. Petroșani garanția că își Va îndeplini 
cu cinste sarcinile de plan pe ultimul an al cincinalului, că 
va contribui cu cantități sporite de material lemnos la sa
tisfacerea cerințelor economiei noastre naționale.

ce măsura 2,6 metri — mai 
sus, pe inălțime. La ora vi
zitei noastre, de la sfirșittil 
programului lor de lucru, zi
darii iși pregăteau frontul de 
muncă pe a doua zi : pe schela 
demontobilă, care era deja e- 
xccutată lingă zidul ce urma 
a doua zi să mai... crească pe 
înălțime, se așezau cărămizile 
?i lăzile de mortar. Din mină 
în mină, purtate parcă în febra 
căldurii aceleiași dăruiri a mun
cii, cărămizile .xburau", ca să 
ajungă apoi după cîțiva metri 
la destinație : în stivele de pe 
pod in a schelei de lucru.

Zidarii celor două echipe 
conduse de comuniștii Dumitru 
Postolache și Dumitru Roșu 
și-au luat un angajament: blo
cul să fie predat cu cel puțin 
5 zile înainte de termen. Pen
tru aceasta — așa cum afirmau 
cei doi șefi de echipă ai zida
rilor — pînă la sfirșitul acestei 
luni, apartamentele blocurilor 
C2—1, in număr de 59, „vor fi 
ridicate în roșu". Căldura fier
binte a inimilor oamenilor de 
pe schele, dăruirea cu care ei 
muncesc, e o chezășie sigură 
că vor clădi din fapte cuvintele 
rostite.

------★------

Documente inedite 
cu semnătura 

lui Mihai Viteazu
Recent, Ia Sighișoara au fost 

identificate patru documente i- 
nedite, purtind semnătura lui 
Mihai Viteazu, documente pre
zentând o deosebită importanță 
științifică. La solicitarea cores
pondentului • Agerpres, Aurel 
Urzică, directorul filialei din 
Tg. Mureș a Arhivelor statului, 
profesorul Ion Ranca a decla
rat :

Cele patru documente identi
ficate în Arhivele Sighișoarei, 
emise de Mihai în anii 1599 
și 1600 și purtînd semnătura 
autografă și sigiliul voivodal, 
reflectă politica domnitorului 
do apropiere și atragere de par
tea sa a unor comunități oră
șenești și comunale mai bogate 
din această parte a țării. Pri
mul document este emis la 
Alba Iulia, la 21 noiembrie 
1599, la puțin timp după vic
toria de la Șelimbăr și după 
intrarea sa triumfală în capi
tala Transilvaniei, iar celelalte 
trei, datate din 1600, au fost 
emise la Alba Iulia și în ce
tatea Făgărașului. Toate docu
mentele confirmă unele privi
legii. Ele aduc dovezi supli
mentare privind politica inter
nă a lui Mihai Viteazu în 
Transilvania, completând cu noi 
aspecte concrete activitatea pe 
care voievodul a desfășurat-o 
în cei mai prodigioși ani ai 
domniei sale.

(Agerpres)

Importante 
construcții 

social-culturale 
sub auspiciile 

U. G. S. R.
Sub auspiciile Consiliului 

Central al Uniunii Generale ti 
Sindicatelor, anul acesta vor fi 
realizate importante construcții 
social-culturale in diverse lo
calități ale țării. Rină la sfir
șitul anului se vor da in fo
losință peste 3 000 de locuri de 
tratament în complexe sanato- 
riale noi. Intre acestea se află 
ccl do la Amara, compus din 
două corpuri centrale cu cite 
7 nivele fiecare pentru caza
re și un alt bloc destinat can- 
tinci-rcstaurant. Acest complex, 
care oferă condiții din cele 
mai bune pentru tratament și 
odihnă va avea în final circa 
1 000 dc locuri. Un alt complex 
sanatorial, cu 950 de locuri, se 
ridică la băile Felix, pentru 
tratament reumatologie. Aici se 
valorifică în condiții optime 
calitățile terapeutice recunoscu
te ale apelor termale, aduse 
chiar în corpul de tratament 
al clădirii. Alte două complexe 
balneare, cu o capacitate dc 
500 do locuri, se construiesc la 
Slănie Moldova șî Căciulata.

- Pentru anul 1970. Uniunea 
Generală a Sindicatelor arc și 
un program bogat dc construc
ții culturale. Astfel, vor fi ter
minate casele de cultură din 
Pitești, Baia-Mare, Buzău, Vas
lui, Roman și cluburile din 
Cîmpulung Muscel. Tr. Măgu
rele și Bîrlad. De asemenea, se 
preconizează începerea con
strucției a 7 noi casc dc cul
tură .și 2 cluburi.

(Agerpres)

CÂRTI
N O I
• Mircea Eliade, Maitreyi și Nuntă în cer.

• Par I.agerk vist, Povestiri amare și două 
romane Călăul și Piticul, colecția Meridiane. 
Scriitor suedez, laureat al premiului Nobel in 
1951.

>> Massimo lionh-mpelli, Eva ultima și O si
renă la Paraggi, 2 volume B.P.T. Al doilea ro
man se apropie dc „Lîgcia" lui Lampedusa. 
Credoiil lui Bontempellî este eâ esența trăirii 
contemporane nu este incompatibilă cu caden
țele cele mai nobile ale vieții.

9 M. Saelovcanu, Baltagul. Paștelc blajini
lor, Ochi <|p urs. Cîntecul amintirilor. Uordeie- 
uii, Cocostârcul albastru — 2 volume E.P.L.

® E. Quccn, Lovitura de grație, colecția E- 
nigma.

O Florian F. Frazzci, Invățați Judo.

—

Astă seară, la hotelul ,,Maria Isabel" din Mexico 
TRAGEREA LA SORȚI

Astă seară în jurul orei 22.45 (ora București) va avea 
loc în sala de festivități t „Salonul Independenței”, a hote
lului „Maria Isabel” din Ciudad de Mexico, tragerea la sorți 
pentru alcătuirea celor 4 grupe ale turneului final al cam
pionatului mondial dc fotbal. Din cupa de argint, dl. Mordy 
Maduro (Curacao), membru al comitetului executiv al 
F.I.F.A., va extrage cele 16 bilețele, reprezentând echipele 
calificate în această ultimă fază a competiției : Anglia, cam
pioană mondială, Cehoslovacia. Italia. U.R.S.S.,- România. 
Suedia, Belgia, R. F. a Germaniei, Bulgaria. Peru, Brazilia. 
Uruguay, Salvador, Israel. Maroc și Mexic

Ceremonia va fi transmisă în «In-cM. jn cele 16 țări ca
lificate pentru turneul final.

Aceasta este a 9-a ediție a campionatului mondial dc 
fotbal. Pînă în prezent prețiosul trofeu „Jules Rimat", care 
se acordă din 4 în 4 ani echipei învingătoare a fost cîștigat 
de Uruguay (1930 și 1950). Italia (1934 și 1938). K. F. a Ger
manici (1954), Brazilia (1958 și 1962) și Anglia (1966).

Guadalajara — Spartak Trnava 1—0
Tn primul meci al turneului pentagonal de fotbal dc la 

Ciudad do Mexico, per stadionul „Azteca" s-au întâlnit for
mațiile Spartak Trnava și Guadalajara. Fotbaliștii mexicani 
au terminat învingători' cu scorul dc 1—0 (0—0) prin golul 
marcat de Pedro Herrera în minutul 75. Partida a fost ur
mărită do peste 30 000 de spectatori. La această corni <țio 
mai participă echipele Botafogo (Brazilia). Partizan Belgrad 
și o selecționată mexicană.

HALTERE

Pregătiri la „Mineri!?* Luneni
In / G>dc 8 ianuarie, halterofilii de la Minerul Lupeni 

.și-au reluat pregătirea sub conducerea antrenorului Vasile 
Marin. A avut loc și un prim concurs de verificare a capa
cității fiecărui component al echipei, care a scos în evi
dență talentul unora dintre ci, dînd speranțe antrenorului 
în viitoarele întreceri oficiale. Iată și cîtcva din rezultatele 
obținute : categoria 52 kg : Nicolac Calrinoiu — 205 kg: ca
tegoria 67 kg : Pavel Bulgarii — 280 kg .și Radu Cioroboiu 
— 265 kg; categoria 75 kg : Ion Scoromoslei — 280 kg: ca
tegoria 90 kg: Nicolae Renghea — 362,5 kg ș1 Aritel Mol
dovan (la cei 39 dc ani ai săi) — 350 kg.

Ion PiRVU 
corespondent

\>

D.R.T.A., autobaza Petroșani. Se efectuează curățirea mașinilor

La 495 de ani

(POPEM Dl IA VASLUI
.WAW.W. .

>

De la jumătatea secolului 
al NIV-loa situalia arilor 
române >i in general a țări
lor balcanice a fost puternic 
influențată de criza orienta
lii a cărei esenlă a conslitu- 
it-o prăbușirea Imperiului 
bizantin, căruia îi va lua lo
cul, după o serie de lupte, 
Imperiul 
otomana 
începută 
înlîi, în 
a cetății 
vorizată 
balcanice, Bizanțul, 
și taratele bulgare 
prin faza de fărimilare I 
dală.

Cu toate ca in fala perico
lului- comun sîrbii, bulgarii 
și românii încercaseră să-și 
unească forțele spre a pune 
stavilă năvălitorilor, pînă la 
sfîr.șitul secolului ai Xiv-led 
turcii, într-o permanentă o- 
fensivă, cuceresc aproape în
treaga Peninsulă Balcanică.

Secolul al XV-lea a fost 
însemnat însă și prin unele 
înfrîngeri pentru turci pri
cinuite de românii ronduși 
de lancu de Hunedoara, Vlad 
Țepeș și Ștefan cel Mare.

După cucerirea Conslanti- 
nopolului și după alte suc
cese, turcilor Moldova le 
apărea acum, mai mult decît 
Țara Românească pe vremuri, 
„un ciot" de care Aliotmanul 
nu putea să se împiedice in 
marșul său triumfal.
x Tributul simbolic plătit de 
Moldova încă din 1456 nu-1 
mai mulțumea pe sultanul 
Mahomed al II-Ica. Pe scaunul 
Moldovei,, din 1457 se urcase 
un domn ..răzvrătit" care, 
începînd cu 1474, refuză să 
mai plătească haraciu. Cu- 
noscînd aceste consecințe 
pentru Moldova, Ștefan a 
luat mai înlîi o serie de mă
suri social-economice, poli
tice, militare și administrati- 

pentru a-și întări putc- 
și a face fată pericolu- 
extern. Refuzul lui Ște- 
de a mai trimite tributul

otuman. Penetralia 
în sud-eslul Europei, 
prin cucerirea, m31 

1354, a peninsulei și’ 
Gallipoli, a fost fa
de faptul că statele 

Serbia, 
treceau 

feu-

5

ve, 
rea 
lui 
fan 
și amestecul său în treburile
Țării Românești, îl determină 
pe sultanul Mahomed al Il-lea 
la o expediție de pedepsire. 
Graba sultanului arată gra
vitatea pericolului pentru 
turci. ' Soliman Hadîmbul, 
bcglerbegul Rumeliei, este 
trimis contra lui Ștefan cel 
Mare cu o oaste de 120 000 
dc oameni și o numeroasă 
artilerie. Oastea lui Ștefan 
număra 40 000 de luptători și 
20 de lunuri, fiind formală 
în cea mai mare parte din 
țărani care constituiau pe- 
dostrimea și din curteni șî 
boieri. Deși mult inferioară 
numericește, oastea moldo
venească era puternică prin 
faptul că ducea un război 
drept, de apărare. Cu aceste 
forțe, domnul Moldovei sc ho
tărî să aștepte pe Soliman, lin-

V.VWZ.%Vrf

gă Vaslui, Ja confluența Raco- 
vei cu Bîrladul, dar mai înain
te a pustiit totul in calea nă
vălitorilor pentru a-i înfo
meta. Aici, la Vaslui, la un 
pod înalt, după trei zile dc 
luptă a fost învinsă si nimi
cită oastea turcească, la 10 
ianuarie 1475. La Vaslui, Ște
fan cel Mare a insei is una 
din cele mai glorioase epo- 

inai pej a)0 neamului nostru. Te
renul de luptă era mlăști
nos, llancat de coline, greu 
de observat din cauza cetei 
dese din ziua de 10 ianuarie 
1475, lor unde uriașul puhoi 
otoman, nu putea pătrunde 
decît subțiîndu-se considera
bil. In această situație, Soli- 
rnan a decis să- atac e frontal 
oastea lui Ștefan pentru a o 
lichida repede. Situați la ie
șirea din mlaștină >i fn 
părțile laterale ostașii moldo
veni îi a teplau pe turci ga
ta de luptă. In zorii zilei 
10 ianuarie s-a încins bătă
lia ce a durat trei zile. Ște
fan si-a manevrat ușor tor
tele, turcii au fost prinși 
între mlaștină și loviturile 
concentrate ale moldoveni
lor și apoi nimiciți.

intr-o scrisoare din Buda, 
acest eveniment e consemnat 
astfel: „Niciodată un coman
dant rr=a fost in așa chip 
înfrînt". Turcii au lăsat 
cimpul de luptă 40 000 
morti și 4 000 de prizonieri. 
„Foarte puțini turci — na
rează N. lorga îd „Acte și 
fragmente" — și-au putut gă
si mîntuirea prin fugă căci 
chiar șj aceia care au fugit 
și au ajuns la Dunăre au 
fost uciși acolo de moldo
venii care aveau cai mai iuți 
sau au fost înecați de valuri".

Victoria de la Vaslui a 
stîrnit admirația întregii Eu
rope. Ștefan Vodă începe să 
fie socotit cel mai bun co
mandant de oști, vrednic să 
i se încredințeze misiunea de 
conducător al luptei comune 
contra turcilor. Karl Marx, 
care a arătat multă admirație 
pentru epopeea înscrisă la 
Vaslui, sublinia meritul osta
șilor — țărani care,, deși 
„fuseseră luați aproape direct 
de la plug", deși formau o 
armată „mult mai slabă decît 
cea turcească, au zdrobit-o 
completnumai putini turci 
au rămas cu viată". Ștefan 
cel Mare, ca iscusit coman
dant do oști, a mobilizat și 
coordonat toate forțele inter
ne concepînd și îndreptând 
lovituri nimicitoare împotri
va turcilor și a celorlalți in
vadatori. Spada care a lovit 
a fost poporul Moldovei. E- 
vocind, la 10 ianuarie 1970, 
495 de ani de la istorica epo
pee a Vasluiului, cinstim 
deopotrivă pe cei doi autori 
ai ei — poporul Moldovei și 
Ștefan cel Marc.

pe 
dc

Frof Ioan Al. POPESCU
Liceul Pelrila
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Karl cel cu 
nasul turtii

încă in zilele sale strălu
cite, Cassius Clay a călă- 
loril 'mult in Europa, adesea 
și pentru că încă pe atunci o 
largă categoric de americani 
nu prea il aveau la inimă pe 
negrul ce impusese un stil n >u 
prin telul lui de u se compor
ta ca un egui al albilor. In 
aceste mlilniri europene, Cas
sius a trimis ia podea pe toți 
campionii r.uționah .uropeni, 
lealizînd un venit de 2501)00 
de dolari lin care s-au inclus 
și drepturile pentru transmi
siile de televiziune din Sx - \ I 
Printre fericit ii care ou avui 
șansa de a se înfrunta cu cel 
mai marc boxer al lumii a lost 

; și Karl Mildenbcrger, am de 
zile gloritical (ie publicul vesl- 
german, care ii spunea „Carol 
cei Mare". Mai lirziu, cind da
torita virstei i-a cuprins apa
tia și leama, a primit porecla 
de „Karl cel cu nasul turtit". 
In toamna anului 1966, Mil- 
denberger a opus o r.-zi tență 

iternicâ americanului, de 11 
ori cile 3 minute, piriu ce în 
rundul ]2 o lovitură i-u trimis 
in colț, zdrobii și plin de sin
ge. Se pare că alunei CJaș nu 
a zdrobit doar pe lWldenbei- 
ger, ci în aceiași timp, între

gul box prolesionist vest-ger- 
man.

De atunci, Mildenberger nu 
a ;:..i (;a niciodată puterea 
să-șj învingă neglijența la an-

Adevărata
lumină 

a „careului 
magic“

Irenamenle și numai o singu
ră dalu a reușii să ciștige 
200 000 de mărci in meciul cu 
englezul BiUy Walker, insă a 
lost primit de public cu llufe- 
ruluri. Cei zece uni grei pe- 
trecuți în ringul de box au 
adus acestui boxer numai 
.'•nu 000 dc mărci. Irită, din 
aceste sume despie cuie allă 
opinia publică, boxerilor le 
înmine numai 50 la sută, in 

care sc include și impozitul.
In Geimania boxul profesio

nist stă pe picioare șubrede. 
In locurile unde odinioară 
slirneau admirație campionii 
europeni Idoli, Hecht, Kohl- 
brecher, Schoppner și Scholz, 
în prezent publicul trebuie să 
lie atras de clowni obosiți ca 
Peter Weiland sau Norbert 
Grupe.

Un capitol deosebit de trist 
îl constituie cazul iui Grupe, 
boxer cu plete lungi. Luptînd 
cu Weiland, intr-un meci in 
care se hotăra campionul, Gru
pe n-a mai vru! să boxeze 
pc motiv că.„ veniturile erau 
prea mici. Ca rezultat al aces
tui scandal, Federația boxeri-' 
lor profesioniști germani, de 
altfel o psciidofedeiație, în- 
doelnicâ și supraindatorală, a 
luat măsuri aspre inter/icind 
măcelarului din Hamburg, cu 
purul lung, apariția pe timp 
de doi ani în toate meciurile 
dc caii!icarc și campionat. To
tuși, cu greu v a Ii introdusă 
ordinea în alacerlle boxerilor 
germani, printre cure numai 
cei mai buni cișligă cel mult 
21)060 mărci, in timp ce apro- 
>.imai iv 90e o abia daca c.,/. r/a 
cile 800 de mărci. Pur și sim
plu publicul nu mai are încre
dere in ei, iar talente noi nu 
mui apar la orizonturile pugi
latului de pe malurile Rinului.

(-SF1RȘIT)

T ELEVIZIUNE
SIMBAtA 10 IANUARIE

17,00 Deschiderea emisiunii. Emisiune în limba 
germană

18,05 Cheia orașului — concurs ,pentru tinerel. 
Participă echipele orașelor Craiova și 
Ploiești.

19,00 Telejurnalul de scară.
19,35 Desene animate.
19,45 Tele-enciclopedia.
20,40 Microavanpremieră.

20.45 Film serial : Răzbunătorii. Dragoste Ia pri
ma vedere

21,35 Două emisiuni dc muzică ușoară — două 
stiluri.

22,30 Telejurnalul de noapte. Telesport.
22,55 Tragerea la sorți a grupelor turneului fi

nal al Campionatului Mondial de fotbal.
23.45 închiderea emisiunii.

Prima lecție
La E. M. Petrila, în cercu

rile uteciste de studiere a do
cumentelor Congresului al X-lea 
al P.C.R. și a Statutului U.T.C. 
s-a desfășurat prima lecție. Cu 
acest prilej, propagandiștii 
loan Dobrila, Horațiu Borca, 
loan Berar, Bujor Bogdan, 
Gheorghe Șerban au dezbătut 
cu tinerii problema creșterii 
rolului conducător al P.C.R. ca 
lacior holurilor in edificarea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate. In cercul de stu
diere a statutului, tinerii au 
discutat împreuna cu propagan- 
ii stul A. Colda tema; „U.T.C.— 
Qr.|.ihi/ulie revoluționară a ti- 
m i lu’ni din R-publica Socia
listo R ir,'mia. Conducerea de 
către purlid a U.T.C.".

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Viridiana (12—11 ia
nuarie); Republica: încotro, 
omule? (12-15 ianuarie); PE
TRILA : Contemporanul tău 
(11—13 ianuarie); LONEA 
— Minerul : Paginii din 
Kumarov (12—14 ianuarie); 
ANINOASA : Pianele meca
nice (11—12 ianuarie); VUL
CAN : Orașul magic (12—14 
ianuarie): LUPENI — Cul
tural : Stelele din Eger (10— 
13 ianuarie); Muncitoresc : In 
umbra coltului (11—12 ianua
rie); PAROȘENI : Pașa (11 — 
12 ianuarie);

VREMEA
Ieri, temperatura aerului Ia 

Petroșani a oscilat intre mi
nus 9 grade și minus un 
grad, iar la Paring intro mi
nus 12 grade și minus 2 
grade.

PENTKU URMATOAREI ,E 
24 DE ORE : Vremea se men
ține in continuare Lumoa- 
sa, eu cerul mui mult senin 
noaptea. Temperatura aeru
lui — staționară. Vint slab 
din sectorul sudic. Grosimea 
slrulului de zăpadă la Pa
ring, 20 cm. II

DUMINICA 11 IANUARIE

PROGRAMUL T :

6,05 Concertul dimineții; 7,00 
Radiojurnal; 7,10 Muzică; 7,15 
Ora satului; 7,45 Cîntec, joc și 
voie bună; 8.00 Sumarul presei;
8.10 Ilustrate muzicale; 9,00 
Radiomagazinul femeilor; 9,30 
Avanpremieră cotidiană; 9,42 
Cavalcada ritmurilor; 11,05 
Poșta radio; 11,15 întâlnire cu 
melodia populară și’ interpre
tul preferat; 12,00 De toate 
pentru toți; 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13,15 Noutățile săptă- 
ininii — muzică ușoară; 13,30 
Unda veselă: 14,00 Estrada du
minicală; 14,30 Cine știe ciști- 
gă. 15,00 Estrada duminicală 
(continuare); 17,05 Caravana 
fanteziei; 18,00 Concert de mu
zică populară: 18.30 Dezbateri 
culturale; 19,00 Gazeta radio: 
19,30 Săptămîna unui meloman; 
20.05 Tableta de scară; 20.10 
„365 de cântece"; 20.20 Arghe
ziană: 20,25 Zece melodii pre
ferate: 21.15 Teatru scurt : „Și
retenia și dreptatea judecăto
rului" de Alejandro Cassona; 
21,45 Solistul sorii — Gianni 
Morandi; 22,00 Radiojurnal;
22.10 Panoramic sportiv; 22,30 

Romanțe; 22,50 Moment poetic; 
23,00 Revista șlagărelor; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II î

6,00 Matineu duminical; 7,45 
Radio publicitate; 8,00 Dansuri 
instrumentale; 8,05 Teatru ra
diofonic pentru copii; 9,00 A- 
vanpremieră cotidiană: 9.12 
Caleidoscop muzical; 10,15 Ope
ra .și cele cinci necunoscute; 
10.40 A 7-a artă: 11,00 Concer
tul capodoperelor; 12,35 Cu 
cintecul și jocul pe întinsul pa
triei; 13.00 Mozaic muzical; 
14.05 Albumul vocilor celebre; 
14,30 Din succesele muzicii u- 
șoarc; 15.00 Așa-i jocul româ
nesc; 15,15 Pagini simfonice 
nemuritoare: 15,43 Formații de 
muzică beat: 16.00 Concert din 
opere; 16,30 Agendă folclorică; 
17,00 Ajpanah muzical: 18.00 
Revista literară radio: 18,30 
Romanțe: 18.50 Varietăți mu
zicale: 20.00 Parada vedetelor 
ele muzică ușoară: 20,30 O isto
rie a muzicii în canodopcre co
mentată de George Bălan; 21,13 
Muzică dc detPs: 22.30 Studioul 
dc poezie: 23,05 Festivalul mu
zical internațional Salzburg 
1969.

BULETINE DE ȘTIRI ’ Pro
gramul 1 : 6,00; 10 00: 17,00;
20,00: 24,00; 2,00; 4t00.xProgra- 
mul H : 7,30; 14,00; 23,00; 0.55.
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RIO DE JANEIRO 4 (.4- 

prrprcs) — ZiflFM? bron'Iifln 
„Spori Herald". care oj>orr 
la Rin de Janeiro, a alcidnil 
cea mai bună echipă de fot
bal din lume pe anul 1969. 
Acea.lâ echipă ave următoa
rea componentă- . M.4ZU/Î- 
CHEWIC7, (Uruguay). GEM
UI EL (Scolia). PERFIMO ( 1r- 
pentiHO l. Ș E S T E R N E V 
(U.R.S.S.I, FACHF.TTI (Italia). 
BFCKENR-WERfR. F. a Ger
maniei). RIVERA (Italia). 
R îYLON (Peru). TOSTAO 
(Brazilia). PEI.E (Brazilia). 
RIV.A (llnlia).

POPICE

Utilajul a cucerit 
„Cupa

speranțelor4

La 8 ianuarie

Cupa „Jules Rimet“ 
va sosi la Mexico

CIUDA» DE MEXICO 5 (A- 
gorpres). — Toate biletele de 
intrare la semifinalele și finala 
turneului campionatului mon
dial de fotbal au fost practic 
epuizate — a anunțat intr-o 
conferință de presă Ramon 
Alatorre, secretarul comitetului 
d organizare. Tot cu acest pri
lej s-a comunicat că au fost 
arborate cele 16 steaguri ale 
țărilor participante la ultimul 
act al acestei competiții. Stea
gurile flutură la balcoanele ho- 
t’ ului in care la 10 ianuarie 

va efectua tragerea la sorți 
pentru alcătuirea celor 4 gru
pe. Cupa .Jules Rimot" xa sosi

la Ciudad de Mexico la 8 ia
nuarie, urmînd să fie predată 
intr-un cadru festiv delegatu
lui mexican. In sfîrșil» Ramon 
.Alatorre a anunțat pe ziariști 
că s-a instituit un control anti
doping. In legătură cu această 
problemă at it de importantă, 
forurile medicale de speciali
tate vor ține o ședință la 9 
ianuarie cu delegații celor 16 
țări participante la turneu : 
Anglia, campioană mondială. 
Brazilia. Salvador. Uruguay. 
Peru. R. F. a Germaniei. Italia. 
Belgia. Suedia. Cehoslovacia. 
România. Bulgaria. U.R.S.S., 
Israel. Maroc și Mexic.

Ultima competiție oficială dc 
popii e pe anul 1969 a avut loc 
pe arena din Pclrila și a (ost 
dotată cu „Cupa speranțelor*. 
S-au inlilnil cei mai buni popi
cari din Valea Jiului, avlnd 
vlrsta între 14 și 23 ani. Între
cerile s-au disputat individual 
și pe echipe mixte (4 băieți -f- 
2 fele), fiecare concurent lah- 
sînd cile 100 de bile.

La băieți, cea mai buna com
portare a avut-o Mihai Preda 
da la Jiul Petrila, urmat de e- 
levul Ion Popa (în loto), tot de 
la Jiul Petrila. In vîrslS de nu
mai 16 ani, și debulînd Intr-o 
competiție oficială, tinărul Ion 
Popa a făcut dovada realelor 
sale calități, amintind de stilul 
fostului jucător Ion Popa din 
anii 1934—1957, component al

SCURTE ȘTIRI
O 16 echipe reprezentind 9 

•țâri și-au anunțat participarea 
la tradiționalul turneu interna
țional de fotbal pentru juniori 

la Viarcggio. Turneul se 
t > desfășura intre 30 ianuarie 
ț !) februarie. l-a acest turneu 
Va evolua și echipa de juniori 
a României.

0 Fele nu va părăsi fotba
lul. du)iă ce își va încheia ac
tivitatea competițională. Ccle- 
b» ul jucător brazilian s-a în-

Q. O dată cu desfășurarea 
ultimelor două „manșe1*, rezer
vate echipajelor de două persoa
ne, s-a încheiat prima parte a 
campionatelor europene de bob 
de la Cortina d'Ampezzo. Titlul 
a revenit echipajului italian 
alcătuit din Gaspari și Armano, 
care a totalizat dc-a lungul ce
lor 4 manse timpul de 
5'23" 12/100.

0 Echipa de hochei pe ghea
ță a Cehoslovaciei și-a încheiat 
turneul în Canada, jucînd la

«iris la un institut dc educație 
fizică, urmînd ca după termi
narea cursurilor sâ dov ină di
rector tehnic sau antrenor.

Ottawa cu selecționata țării. 
Victoria a revenit hocheiștilor 
canadieni cu scorul de 2—1 
(0-0, 1-1, 1—0).

Să intensificăm paza 
contra incendiilor
pe timp de iarnă

echipei Jiul Petrila (fostă Pa- 
rîngul Petrila), selecționat de 
mai multe ori în lotul repre
zentativ al țării.

Dar dacă la băieți rezultatele 
au fost bune, fetele au evoluat 
mai mult decît modest, pe lingă 
faptul că au fost și foarte pu
ține concurente. Și aceasta din 
neglijența unor asociații sporti
ve care nu și-au trimis repre
zentantele la întreceri. In aceas-
tă direcție, cel mai mult a pier
dut echipa Jiul Petrila care, 
lipsită de contribuția felelor, a 
scăpat cupa printre degete, a-

Popas ’ 

Sus, 

pe 

Lolaia, 

intr-un 

răgaz 

de... 

reculegere 

a 

forțelor

"A

„Jiu/ poate și trebuie să devină 
o echipă mai de ternul"

— De vorbă cu fotbalistul Georgescu —
Duminică, pz la ora 

11, mo piimbam pe 
strada principală a 
Pct roșaniutui, g.ttdind 
aiurea și respiri nd, cu 
uesaf. surprinzător de 
mdulcilui aer al unei 
dimineți in conllicl 
loial cu legea ano
timpurilor. Și-mi amin- 
leum, in acele mo
mente. mai deg iubii 
de refrenul vechiului 
șlagăr „E primăvara 
in ianuurie' decit dc.~ 
asprul ger al Bobote
zei I In apropierea 
restaurantului „Car- 
]>ați“, Georgescu, fun
dalul Jiului, primul 
fotbalist ul die izionarci 
noastre întilnit . în... 
1970, mu invită la o 
i alea. Și, înainte cu 
reconlurtantul lichid 
sa-și Iacă apariția pe 
masă, înnud o discuție 
cu fotbalistul, bucure.?- 
lean de loc, primit cu 
o oarecare neîncredere 
și suspiciuni in urmă 
cu un an și jumătate 
de publicul pel roșă - 
nean dar adoptat și 
înarăgit unanim după 
scurt timp. Subiectul:

bineînțeles, fotbalul. Nu 
înainte de-a alia un
de și-a petrecut reve
lionul („in familia lui 
Gogu Tonca. M-am 
simții minunat I Am 
lost chemat aici pen
tru niște treburi de la 
Oradea, unde se alia, 
deocamdată sofia și 
baie jelui).

- S-au înapoiat bă
ieții din vacanfă?

— Aproape toii. Tre
buie să mai sosească, 
peste ci lev a zile, de la 
București, Marin Pero- 
nescu și Ion Constan
tin.

— In ce zi aveți 
fixat rendez-oous-ul ?

— In 12. Luni. Pentru 
mine însă vacanfa u 
lost mai scurtă. Am 
examene la Jiceu, la 
lără frecvență. Vreau 
să intru in campionul 
lără gînduri...

— Cli iar iară...?
— Exlraiolbalislice, 

firește.
— Și... lolbalistice ?
— Să n-am in acest 

retur eclipse de com
portare in teren. S0 
săltăm in clasament.

Să ne afirmăm mai 
puternic. Să încurcăm 
previziunile pronospor- 
tișlilor cînd jucăm în 
deplasare...

— Să nu mai iii sus
pendat !

— Și... bineînțeles 
nevoit să-mi pierd 
forma. Și-n principal, 
aș vrea să fiu mereu, 
eu mulțumit total dc 
mine. Că de muile ori 
astă toamnă n-am 
prea lost. Știu precis 
cc și cit put și vreau 
să „dau' mai mult in 
jocuri.

— Toți coechipierii 
doresc acest lucru?

— Cred că da. Jiul 
poate și trebuie să de
vină o echipă mai dc 
temut. Avem posibili
tăți și voință. Toii.

— Iii afara... celor 
care pleacă 1

— Baicu a plecat 
deja. La Piatra Neamț. 
Mihai e încă aici.

— Grizea ?
— De Grizea, pe cure 

eu îl consider un ju
cător tulental dar ca
re a cam... uitat ce 
trebuie să Iacă pentru

a-și menține consa
crarea cîșligată, cred, 
cu trudă, cîndva la Ti
mișoara, nu știu ni
mic.

— Ce lip. sau gen 
— cum vrei s-o iei — 
de fotbalist preleri ?

— Nu-mi plac fotba
liștii care se chinuie 
in teren. In rest...

— Adică ? Explică-tcl
— Nu dau exemple, 

îndrăgesc fotbaliștii 
care se dăruiesc jo
cului, dar in mod ii- 
resc. Fără să forjeze 
nota, atunci cînd iorma 
maximă ii ocolește, 
șlrangulind cursivitatea 
jocului. Adică să lie, 
cum s-ut zice, fot
baliști de rusă. Ca sue
dezul Klndvall de la 
Feyenoord.

Discuția s-a prelun
git aproape o oră, aiu- 
necind și-n alle dome
nii cu mai multă sun 
mai puțină tangentă cu 
fotbalul, in tufa celui 
de-al„. doileu rind de 
calele. Dar despre 
asia...

V. TEODOKESCU

ceasta revenind asociației ..Uti
lajul* Petroșani.

De altfel, iată rezultatele în
registrate: FETE: I. Ana M.ika!, 
Utilajul — 312 p.d.; 2. Ellsa- 
bela Horhoianu, Minerul Vulcan 
— 303 p.d.; 3. Maria Sz.ilvester, 
Utilajul 282 p.d. BĂIEȚI : 
1. Mihai Preda, Jiul Petrila — 
415 p.d. ; 2. Ion Popa, Jiul Pe
trila — 394 p.d.; 3. Ștefan 
Cslki, Minerul Vulcan — 381
p.d.

Pe echipe, ordinea celor trei 
clasate se prezintă astfel •. I. 
Utilajul — 2 063 p.d.; 2. Jiul 
Petrila — 2 004 p.d.; 3. Minerul 
Vulcan — I 310 p.d.

Echipa Utilajul a cucerit ast
fel „Cupa speranțelor" atribuită 
de Consiliul municipal al sin
dicatelor. Primitor clasați la 
individual li s-au oferit diplo
me și premii în echipament 
sportiv.

Aurel SLABII, 
activist al Consiliului municipal 

al sindicatelor Petroșani

La chioșcuri 
și în librarii

Almanahuri 
pentru sportivi

Q Primul ulnumah al 
„SPORTULUI", ale cărui pa
gini se adresează tuturor a- 
celora care „cultivă mișca
rea” după cum amintește 
însăși ancheta dedicată „Spor
tului in viața omului con
temporan", și-a făcut apari
ția mult așteptată. Din cu
prinsul lui — bogat ilustrat 
și cu o gralică modernă — 
amintim colaborările semnale 
de Emanoil Valcriu, Mihai 
Bira, Ivo Andric, Iuri Vlasov, 
Traian Ioanițcscu și de nu
meroși alțr sportivi sau cro
nicari. care fac o trecere in 
revistă a tuturor sporturilor 
ce se practică in lume, a ma
rilor competiții cc au pola
rizat atenția milioanelor de 
sportivi

0 ALMANAHUL TURIS
TIC — intrat de mull în tra
diție — prilejuiește, de ase
menea, o trecere in revistă 
a căilor deschise turismului, 
pentru cunoașterea frumuseți
lor neasemuite ale patriei, a 
realizărilor înfăptuite de po
porul nostru în anii socia
lismului.

Din 1883
mergem 

la patinaj !
PATINAJUL, sub formă de 

competiție chiar, este cunoscut 
la noi în țară din anul 11)83. T-a 
9 ianuarie al acestui an, intr-o 
dimineață geroasă do plezneau 
pietrele, Cișinlgiiil era asaltat 
do un numeros public, format 
In majoritatea lui din protipen
dada Bucureștiului, pentru a a- 
sisla la concursul de patinaj 
organizat pe lacul vechiului și 
încinlătorului parc.

Concurcnlii, în număr de 13, 
au oierii un spectacol de ne
uitat celor peste I 700 de spec
tatori luali în evidență ca plă
titori, ncmaivorbind de ceilalți 
caro reușiseră să se strecoare 
printre cei cu... dare de mină.

La... patinaj-viteză, „Cursa de 
mică iuțeală" cum i se spunea, 
a ieșit învingător maiorul Vlă- 
doianu, urmat de Tilică OrăscU, 
pe cînd la ..figuri", primul cla
sat a fost L. Eduard, iar ol 
doilea Benedict Petrescu.
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HOCHEI

Meci amical la Lupeni
Duminică pe patinoarul 

„Preparatorul" din Lupeni, 
s-a desfășurat primul meci al 
anului la hochei pe gheață. 
Pe un timp excelent, s-au 
înlîlnil, în meci amical, echi
pele Preparatorul Lupeni — 
Minerul Lupeni. După un joc 
spectaculos, echipa Prepara
torul a învins cu scorul de 
8—2. Au înscris ArdeRSdpu 
de 4 ori, Iles de 3 ori și 
Raczek autogol pentru Prepa

ratorul. Cele două goluri ale 
echipei Minerul au fost mar
cate de Ocroglici și Kadoș II. 
In pauzele meciului de hochei 
a avut loc un concurs de pa- 
tinaj-viteză pentru copii. Pri
mul loc a fost ocupat de 
Petre Popa, elev la Școala ge
nerală nr. 3, urmat de Mircea 
Ciriperu de la Școala genera- 

^.lă nr. I.

Victor ARDELEAN 
corespondent

Boxul este pasionant. Boxul este minunat, 
înainte de a deveni campion al lumii, trebuie 
să primești mii de lovituri în cap. Iar acest lu
cru fascinează. Fascinează însă lumea trucuri
lor, tragediilor. înșelătoriilor și a celor ce cîș- 
(igă din acest sport

înainte ca noul erou al bo
xului spaniol, Jose Manuel 
Ibar, să plece în vacanfa me
ritată, in iunie 1969 a mai sno
pit încă un adversar. Era cea 
de-a 1-1-a victimă. Cel ce că
zuse „în cruce" în careul ma
gic se numea Harry Kneipp. 
Era de origină din Hamburg 
și cîntărea exact cu 20 de 
phunz.i — oase și mușchi — 
mai pufin decît spaniolul din 
Fascia, „omul primitiv", în 
vîrslă de 25 de ani. La lei cu 
și pentru cei 13 colegi ai săi 
demni de plins, nici pentru 
omul dc categorie semi grea 
din Hamburg gongul nu a tre
buit să bală de trei ori. Din 
fericire era de lafă arbitrul 
care în rundul doi a declarat 
învingător prin K.O. pe Ibar. 
A fost un noroc pentru harn- 
burghez, care se afla pe cel 
mai bun drum de a deveni o 
grămadă de carne inertă.

Așadar, Ibar este noul mag 
al boxului pe care îl aplaudă 
mii de spanioli cind apare în 
arenă. II aplaudă pentru că ei 
sini siguri că Jose blagueI le 
poale oferi ceea ce doresc: 
loviturile de tun ale acestui 
boxer de categorie grea, de 
190 de pfunzi, lovituri ce se 
prăvălesc în cascadă asupra 
adversarului. Și dacă n-ar fi 
arbitrul...

Ibar, care și-a adăugat nu
mele de Jose Manue.' -Urlain, 
„a pus" la podea 14 adver
sari in lot uliței luni. Totuși, 
din acești ad\v.sari,.care lofl 
împreună nu au rezistai mai 
mult de 40 de minute de luptă 
împotriva acestui basc, au /ost 
niște mielușei lără nume, sa
crifica/!, aleși const ent pen-

„nobil".

tru ca noului rege al K.O. 
i se asigure gloria.

Un mare bluff

să

fioasă. Trebuie însă să se ve
gheze cu alenfie ca de această 
falsă piatră prețioasă sâ nu se 
apropie vreun specialist, care 
ar pulea pune sub microscop 
„diamantul" pînă ce acesta 
va deveni o mînă de nisip.

Cu doza necesară a lipsei de 
scrupulozilale un asemenea 
bluli ar pulea să se prelun
gească pînă la meciul final 
pentru titlul de campion mon
dial.

II
Se poale presupune — cel 

puțin ulița timp cit Urlain nu 
va susfine un meci cu vreun 
boxer de prima mină — că 
antrenorul Don Miguel Alama* 
zor și munagerul Jean Ber/o/i- 
nel au impus un mare balon 
de săpun de care nimeni nu

Arbitrul si Mafia
Penlru poliția ximericană, 

întotdeauna amestecul lumii 
„gang'-ului in box lost un 
ghimpe în ochi, și, cu foaie 
acestea, niciodată ea nu a cu-

îndrăznește să se apropie pen
tru a nu exploda. z\cesl truc 
nu este citași de puțin nou în 
box și nu a fost inventai (le. 
businessmenii șireți din pro
vincia bască.

De cînd există manageri și 
vinălori de talente in box, ei 
visează cum să. descopere „di
amantul" boxului, care nu nu
mai că învinge pe lo/i adver
sarii, dar pe lingă aceasta, ii 
va sr.opi în bălaie hotârîl, 
brutal și iară milă. Dar, dacă 
un asemenea „diamunl" nu 
poale li descoperit, atunci 
foarte bine poate servi și o 
piatră talsă care trebuie doar 
să lie șlefuită cu iscusinfă și 
prezentată ca fiind piatră pre-

lezai Să-i pună capăt dclini- 
tiv. De ta Al Capone și pînă 
la Frank Cârpo se jnlăn/uie 
un șir întreg de șeii ai unor 
ban ic de gangsteri, ale căror 
umbre întunecate au planai in 
lumina plina a ringurilor de 
box american, far aceste um
bre se mai disting și azi. La 
slirșitui anului 1969, judecăto
rul districtual din New York, 
Frank Hogan, a anchetat le
găturile dintre- boxul profesio
nal și lumea subterană a pu
gilatului. i anchetat pe mem
brii de o uiile ai Maliei, ).e 
care p Uifia îi are pe listă, 
insă nu a găsit nici o dovadă.

(VA URMA)
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Se știe că in lunile friguroase 
este folosit mai intens locul 
pentru încălzirea irxap< rilor, 
iar eleclrho de
iluminat și de lor|<i sini supra
încărcate, cauze care favori
zează Izbucnirea unor incendii.

Anii trccuțl ne-flu demon
strai că in această perioadă 
incendiile Izbucnesc mai frec
vent pe șantiere in unită|i co
merciale, spitale, depozite dc 
mărluri, școli, grajduri de ani
male, la gospodăriile cetățeni
lor și in păduri. Cuizolc care 
duc la izbi" nirea unor incen
dii sini : utilizarea sobelor sau 
a coșurilor de evacuare a fu
mului delfțcte. scurl-circuilr? la 
instalațiile electrice, manipu
larea neglijentă a focului des
chis, lăsarea fără supraveghe
re o sobelor, aruncarea cenușei 
< u jăratec la întimplare, fuma
tul in locuri interzise și altele. 
Incendii generate dc asemenea 
cauze au izbucnit și in Petro
șani, la restaurantul Carpali, la 
magazinul alimentar nr. 14 din 
str. K. Marx și în alte locuri.

Cunoscînd obiectivele din 
Valeo Jiului care devin mai 
vulnerabile în această perioa
dă și cauzele care generează 
incendii, conducerile întreprin
derilor, instituțiilor si a organi- 
zatiilor comerciale, precum sl 
comisiile tehnice de p.c.i., for
mațiile civile do pompieri șl 
cetățenii trebuie să-și îndrepte 
alenlia spre luarea măsurilor 
necesare pentru preven’rea si 
lichidarea la vreme a incendi
ilor.

în acest scop, comisiile tehni
ce de p.c.i. trebuie să-și inten
sifice activitatea r)e control nu 
numai în sectoarele de produc- 
lio. ci și în încăperile anexe 
pentru a depista si înlătura 
orice defecțiune existentă în 
’nslalatiile de încălzire — de 
iluminat și dc forță — care ar 
nutea dure la incendii. La uni
tățile cooppra’im f]e consum sl 
mesTeșmqăreșIi, la organizațiile 
Încalc sî la întreprinderile de 
^onc.|rtic|ii, trebuie să se con- 
troloze cu atenție modul cum 
se respectă normele de preve
nire a incendiilor, precum și 5n- 
deplin’roa sarcinilor- înscrise în 
planurile de măsuri cu privire 
la nerioada toamnă-iarnă.

Este bine ca salariații care 
execută deplasări pe teren in 
unitățile subordonate, paralel 
cu sarcinile profesionale, să 
urmărească și cum se respectă 
regulile de prevenire a incen
diilor, luind totodată măsuri 
pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate. De asemenea, este 
bine ca la convocările profesio
nale ale șefilor de unități să se 
analizeze felul cum se respec
tă normele de prevenire a in
cendiilor în obiectivele respec
tive, în această perioadă, să 
se stabilească măsuri în acest 
sens.

In această perioadă de iarnă, 
sarcini deosebite revin și comi
siilor tehnice de p.c.i. de la co- 
m:t‘lele executive ale consilii
lor populare. Act-slea trebuie să

analizeze stadiul pazei contra 
iii .Jur -i i'idi'|»:,.iirca p|i« 
jm'.ui de măsuri lehnico-organi- 
zaloricc, să stabilească sarcini 
care să dură In înlăturarea r ou- 
z> lor caro generează ificen'1 n 
obiectivele locale, în gospodări
ile cetățenilor, In zonele împă
durite din împrejurimi. Referi
tor la această ultima problemă, 
sa se atragă atenția lucrătorilor 
din ocoalele silvice și de la 
f.F. Petroșani ca să fie mai in
teresați și mai „săritori" cind 
într-o anumită porțiune d-- pă
dure a izbucnit un incendiu șl 
să nu mai procedeze ca la in
cendiul din toamna acestui «n 
în punctul Strîmbuța, cînd alit 
Ocolul silvic Petroșani cit șl 
I. F. Petroșani au spus că pe 
ei nu-i Interesează l&înd timp 
de două zile si două nopți ca 
pompierii nrlitarî să Sc lupte 
singuri eu focul fără a trimite 
nici un sprijin.

In cadrul activității comisiilor 
tehnice de )a comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
sînt necesare următoarele mă
suri : organizarea de conlr-<ilc 
suplimentare in obiectivele lo
cale, pregătirea și desfășurarea 
unor In 'ruclaje cu coșarii, so- 
barii, zidarii, limplarii și clec- 
tricienii dn unitățile de deser
vire subordonate consiliilor 
populare, spriirirrea forma1'' ■ r 
civile de pompieri în exceda
rea controlului de prevenii. >a 
no-rnodăriile cetățenești, ne IMi- 
zaroa populației la respectarea 
reoulilor de prevenire și -'in- 
nnre a incendiilor. Pentru apă
rarea patrimoniului forestier, se 
vor intensifica patrulările si ob
servarea din punctele special 
amenajate mai ales jn zonele 
din aoroniorea localităților șl a 
cabanelor.

Comisiile tehnice de p.c.i. 
trebuie să ducă o susținută 
muncă d° propagandă împotri
va incendiilor, folosîndu-se sta
țiile do radioficare, publîcîndu-ce 
art'cole în presa locală, orqa- 
ni-zmdu-se vizionări de filme cu 
privire la măsurile de prevenire 
a incendiilor specifice sezonu- 
lu rece, precum sl prin educa
rea copiilor în școli de a nu 
se juca cu focul.

O altă sarcină foarte Impor
tantă care revine conducerilor 
de obiective, conducerilor de 
p.c.i. și formațiilor civile de 
pompieri este asigurarea in
tervenției la incendii. în a~esl 
scop este necesar să se ia mă-' 
suri pentru protejarea hidrăn- 
ților împotriva înghețului, pen
tru amenajarea rampelor de ali
mentare cu apă, pentru adă,ros
tirea în bune condițiuni a uti
lajelor care să Tunclioneze 
perfect.

Ducîndu-și la bun sfîrșit sar
cinile ce le revin, conducătorii 
de obiective, comisiile tehnice 
de p.c.i. și formațiile civile de 
pompieri își vor putea aduce 
contribuția la apărarea bunuri
lor poporului și a bunurilor per
sonale de pericolul incendiilor.

Lt. Ghcorghe BRANGA

de
între-

Firma franceză — SEMA — 
specializată in recomandarea 
de personal specializat, care 
pînă de curînd își limita ac
tivitatea la specialiști în dife
rite domenii de activitate care 
să lucreze temporar, a înfiin
țat un nou departament, și a- 
nume de asigurare a direcției 
unei întreprinderi pe timp li
mitat. In consecință, se poate 
recurge la serviciile unui con
ducător <le întreprindere, in
vestit cu răspunderea adoptă
rii <le hotăriri. pe termene în
tre 3 luni și 2 ani. iar dacă sc 
dovedește capabil atunci de Ia 
„interimat" se poate trece la 
numirea lui definitivă.

„Absența sau boala unui 
conducător de întreprindere 
poate să pună în pericol însăși 
existența ei, a declarat direc
torul noului departament al 
companiei SEMA, Raymond 
Thouin. Deoarece un post des
coperit impune adeseori o în-

locuire rapidă, SBMA și-a luat 
sarcina să recomande des< - 
narea unui titular pe timp 
mitat, care ar putea să-<-: 
deplinească obligațiile pin’ :a 
rezolvarea problemei Se .n,-e- 
gistreazâ, de asemenea. ■> 'e- 
seori supraîncărcata tem a- 
ră a unui conducător, c' iia 
la sarcinile normale i se adau
gă o serie de obligații rare, 
însă, nu justifică angn- a 
încă a unui director, dar ab
sența unui om competem în
tr-un post de conducere 'e 
periclita bunul mers al socie
tății și, în acest caz. se recurge 
Ia angajarea unui conducător 
interimar. O altă utilitate a 
angajării unui conducător in
terimar este de a duce la în
deplinire diferite operații in 
vederea redresării. 'inritntea 
acestor operațiuni imnlică mă
suri ca : licențierea nerso-'o’u- 
lui. rezilierea contractelor, ru
perea relațiilor cu diverși fur
nizori. Un director interimar, 
care nu este legat de societatea 
respectivă, este în măsură să 
efectueze operațiunile amintite 
mai sus mai obiectiv, mai e- 
ficace si mai radical decît un 
membru al direcției șî aceasta 
r<'7ervînd mai bine relațiile de 
viitor ale societății decît ar 
face-o un director nermanrnt.

In știre se apreciază că ro
lul unui director interimar se 
aDropie, în ultimă instanță de 
rolul unui consiliu de gestiune 
sau de organizare. Numai că un 
astfel de director dispune de 
toafe împuternicirile. Una (lin 
clauzele esențiale ale contrac
tului prevede că poziția di
rectorului interimar nu va pu
tea fi niciodată aceea a unui 
simplu executant, fie chiar și 
de rang înalt. Dimnotrîvă, el 
ar trebui să dispună de ace
leași îmimferniciri ca și ace
lea ce sînt conferite titularu
lui definitiv pentru a asigura 
intervenției sale o eficacitate 
totală.

Firește, desemnarea unui di
rector interimar presupune o 
analiză detaliată și aprofunda
tă a situației cu care este con
fruntată societatea ce-i solicită 
intervenția și o precizare ex
trem de clară a funcțiilor pe 
care va trebui să le indeali- 
nească. Pe scurt, profilul can
didatului ar trebui să fie cit 
mai nntrivlt sarcinii ce-i x« fj 
încredințată. („Science et Vie\ 
octombrie 1969).


