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III. raionul IV zona II-a prin metoda înnămoli- 
rii. Realizată prin conducta de rambleu, direct 
de la suprafață această măsură va asigura creș
terea liniei de front prin introducerea în explo- 
alarc a unui abataj frontal de marc capacitate.

0 Introducerea coliviilor basculante la pu
țurile de materiale Jieț și auxiliar Lonca II. 
asigurindu-sc astfel o mai bună aprovizionare 
cu materiale a brigăzilor, raioanelor și zonelor.
• Mărirea capacității de rambleerc Ia aba

te lele din pilierul puțului Lonea 1. blocul XII
— prin mecanizarea transportului pietrei con- 
casate la pîlnia de rambleu, îmbunătățirea 
fluxului tehnologic și utilizarea la capacitatea 
maximă a stației do concasare — lucru ce va 
asigura sporirea vitezei de avansare și plasarea 
optimă a tuturor abatajelor din pilierul puțului.

Măsurile enumerate mai sus vor asigura în
deplinirea si depășirea planului de producție
— care în anul 1970 se ridică la 1 100 000 tone
— a productivității muncii, — de 1.695 tone/ 
post — cit și obținerea unor economii la pre
țul de cost planificat.

Sîntem constienți că atingerea in acest an 
« unui spor de producție de peste 80 000 tone 
față de realizările anului trecut, depinde de 
accelerarea executării lucrărilor de pregătire și 
deschidere, prin introducerea pe scară mai lar
gă a procedeelor moderne de extracție, de me
canizare complexă a lucrului în subteran și la 
suprafață Din acest motiv conducerea exploa
tării a luat măsuri de asigurare cu aer compri
mat la presiunea de cel puțin 4 atmosfere a 
locurilor de muncă și dotarea frontalelor cu 
mașini de încărcat Aceasta este necesar pentru 
îmbunătățirea indicelui de normalitate la re
zervele pregătite si deschise, unde am înregis
trat râmîneri în urmă anul trecut.

Studiind cauzele si efectele negative asupra 
producției, ale unor deficiențe ce au existat în 
activitatea noastră trecută — lipsuri ce au fost 
scoas< în evidentă cu ocazia adunărilor gene
rale de partid, sindicat și U.T.C. și din discu
țiile purtate cu minerii la locurile de muncă
— comitetul de partid și conducerea minei, au 
preconizat măsuri concrete menite să ducă la 
înlăturarea grabnică a lor.

Astfel au fost inițiate ședințe de lucru cu 
șefii de brigadă și maiștrii mineri privind or
ganizarea cit mai judicioasă a lucrului in aba
taje. s-au repartizat sarcinile ce revin membri
lor brigăzilor și maiștrilor. Momentan, sîntem 
în curs de a reduce timpul neproductiv de la 
sosirea muncitorilor la mină pînă la prezentarea 
la locul de muncă prin sincronizarea ponțaju- 
lui muncitorilor și a transportului pe verticală 
și orizontală, atit la intrarea cit și la ieșirea 
din schimb. Sarcinile majore ce revin întregu
lui colectiv al E. M. Lonea pentru a da căr
bune cît mai mult și de calitate, impun din 
partea factorilor de conducere a minei o preo
cupare sporită pentru ridicarea responsabilită
ții fiecărui salariat la locul său de muncă. In 
această direcție, pe lîngă aplicarea unui con
trol eficient in toate sectoarele de muncă, vom 
organiza, sub îndrumarea comitetului de partid 
al exploatării expuneri urmate de dezbateri pe 
teme privind disciplina în producție, utilizarea 
la maximum a fondului de timp disponibil și 
a întregului potențial uman și tehnic al exploa
tării.

Noul sistem de salarizare constituie un pas 
important în ridicarea nivelului de trai al mi
nerilor noștri si. în același timp — prin aplica
rea consecventă a principiului cointeresării 
materiale — constituie un stimulent pentru fie
care salariat, în ridicarea continuă a eficienței 
economice a minei noastre.

Sîntem convinși că în acest an, ultimul din 
actualul cincinal. întregul colectiv de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la E. M. Lonea.. va 
răspunde grijii permanente a partidului și sta
tului nostru pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor lor de muncă și viață, prin realizări 
sporite in producție. Dintr-o analiză a rezerve
lor interne ale minei, pe căile indicate de co
mitetul de partid al exploatării și pe baza 
convorbirilor avute cu un marc număr de sa- 
larîați. considerăm că în acest an există reale 
posibilități pentru depășirea indicatorilor de 
plan, după cum urmează: cu cel puțin 5 000 
tone la producția brută ; economisirea unui 
metru cub de material lemnos la fiecare 1 000 
tene de cărbune : sporirea productivității muncii 
cu 4 tone/salariat/an. și toate acestea, în con
dițiile unei economii la prețul de cost de peste 
770 000 lei.

Vrem astfel ca prin faptele noastre să tran
spunem atașamentul și considerațiunea față de 
politica înțeleaptă a partidului pentru prospe
ritatea și înflorirea întregii țări, pe drumul lu- 
••’-inos al socialismului.

Scrisori de la cititori

Revelion fără bucurii
In /una noiembrie 1969, după 

repetate reclamații, s-a pus, m 
siîrșil, sub tensiune rețeaua de 
iluminai electric construită m 
localitatea noastră.

Electrilicarea salu.ui Crivadia 
a creat condiții să ne putem 
bucura de iluminatul nn... .i, 
tie emisiunile de radio și te
leviziune. In aceasta situație 
așteptam noul an VJ7U cind, 
pentru prima dată, sa petrecem 
revelionul In lafo aparatelor de 
radio și Tv.

fnlimpJarea a tăcut insa ca 
in ultimile zile ale anului tre
cut, m urma unui vini puternic, 
sa se producă in rețea un deran
jament, pentru a cărui remedie
re am intervenit la organele 
l.R.E.H. din Petroșani. Ca ur
mare, in ziua de 31 decem
brie 1969 s-a deplasat la Cri
vadia o echipă de electricieni.

Ce au lăcui, ce ou lucrai, nu 
șlim. Oamenii vorbesc multe. 
Destul că, după cile am iosl

informați, în urma unei cuplări 
greșite, în rețea tensiunea s-a 
ridicat la 300 volfi, așa că în 
noaptea revelionului s-au ars 
un televizor, patru aparate de 
radio și citeva zeci de becuri. 
Numai bucurie nu a fost în 
casele noastre.

\'ă sesizăm cele de mai sus 
in convingerea că în viitor cei 
trimiși pentru remedierea de
ranjamentelor vor acorda aten
ția cuvenită executării lucrări
lor ce li se încredințează, lu- 
îndu-se iot atunci măsuri din 
partea conducerii Secției de 
distribuire a energiei electrice 
Petroșani de ccrcelare a cazu
lui și de sancționare a acelora 
care ne-au stricat loată bucuria 
revelionului.

Crivadia J ianuarie 1970.

Paxcl POPESCU 
M. SAlAȘAN 
Vasile STOICA 

P. VOICA

JIUL ȘI-A mLIIAT ANTRENAMENTELE
Vacanța fotbaliștii™ 

divizionari A s-a termi
nat. Întruniți In Petro
șani, cu eilcva zile îna
intea dalei fixate iniția), 
fotbaliștii de la Jiul au 
lost supuși controlului 
medical, iar sîmbălă șl 
duminică dimineața au 
participat deja la două 
ușoare antrenamente. 
Mobilul devonsSrii pro
gramului de pregătiri ? 
Jiul va întreprinde — 
probabil — în curind 
un turneu de citeva me
ciuri in Ghana. Pentru 
definitivarea turneu
lui în Africa, secreta
rul clubului Jiul, prof. 
Mircea Pascu, s-a depla

sat de citeva zile la Bu
curești, întrucîl același 
program de meciuri în 
perioada prccompctițio- 
nală este solicitot și de 
F.C. Argeș.

Sub conducerea an
trenorului secund al Jiu
lui. Viorel Tîlmaciu, fot
baliștii’ petroșăneni au 
pus accentul, in cele 
două ședințe de antrena
ment, pe pregătirea fizi
ca generală, adaptarea la 
efori după o perioadă de 
o lună de zile de va
canță făcîndu-sc progre
siv.

Duminică dimineața, 
lupă ora 10, am urmfi- 

I antrenamentele jiuliș-

lilor, pc stadionul din 
Petroșani, remareînd la 
marea lor majoritate o 
vădită poftă de mișcare 
După „încălzire" (exerci
ții do gimnastică, tururi 
pe pista stadionului), 
fotbaliștii Jiului au tre
cut la o scurtă „miuță" 
pe teren redus (înainta 
șii contra apărătorilor 
Scor final: 3-6).

Am notat și numele 
jucătorilor pe care i-am 
revăzut duminică la an
trenament : Stan, l'lorea, 
Talpai, Geotgevici, Geor
gescu, Stoker, Toned, 
Dnbrescu, Remus Popa. 
Sandu, Ion Constantin. 
Naidin, Colormani.

...SI STIINTA PEimANI-> > >

La 1 februarie studenții in
tră în sesiunea de examene. 
De aceea fotbaliștii de la Știin
ța și-au dat deja întîlnire la 
primul antrenament. Ei s-au 
reîntîlnit în chiar prima zi du
pă vacanță — luni 5 ianuarie — 
cînd au discutat mai puțin des
pre fotbal și mai mult despre... 
revelion. In cursul săptămînii 
trecute fiecare a fost supus 
examenului medical — care a 
dat rezultate foarte bune — 
Iar simbătă la amiază și-au îm
brăcat, pentru lntfia oară în 
acest an, echipamentul cu care 
apar pe teren. Mai puțin bo
cancii, firește, întrucîl au in
trat în sală nu pe gazon.

Despre etapele de pregătire 
precompetițională a jucătorilor 
de la Știința Petroșani, am 
discutat ieri dimineață cu an
trenorul echipei, profesorul 
Gheorqhe Irimie. Am aflat ast
fel, că exceptîndu-i pe Pănescu, 
Ionescu și Popovici, toți ceilalți 
component ai echipei au răs
puns prezent la primul apel al 
antrenorului, sîmbătă în sala 
de sport a I.M.P. Profesorul 
Gheorghe Irimie a avut o scurtă 
ședință cu jucătorii, care 
au privit... înapoi cu mînic și 
au hotărît să-i dea-nainte fără 
grijă. Deși, după cum ne măr
turisea interlocutorul nostru, 
griji mai sînl destule. Ele sînt 
legate, în continuare, de suda
rea echipei, de evitarea că
derilor morale după fiecare 
eșec, de conștiinciozitatea în 
pregătire a fiecăruia, de terenul 
de antrenament (și de joc) a 
cărui problemă se află încă în 
suspensie.

Dar ce-i cu Pănescu, Ionescu 
și Popovici ? Alexandru Pănes
cu, exmatriculat din institut în 
toamna lui '69, și-a complicat 
situația prin relații cu handba
liste Aurora Albescu, și ea ex
matriculată din liceu, și a so
licitat transferul la Minerul A- 
nina. Clubul sportiv Știința i-a 
aprobat cererea la gindul că a 
pierdut un jucător dar s-ar pu
tea recupera un om pentru so
cietate. De-ar fi așa I Ex-jiulis- 
tul Vasile Ionescu a fost supus 
unei noi Intervenții chirurgica
le (cu mare complicații), și va 
rămîne mai multă vreme în

afara terenului de joc. Cît îl 
privește pe Popovici, modul lui 
de a privi pregătirea și indi
cațiile antrenorului ii anunță 
incertă titularizarea în forma
ție. Pe aripa stingă, in locul 
lui Pănescu, antrenorul Gheor
ghe Irimie își pune speranțe în 
tînărul Tauș, fost la Victoria 
Călan, legitimat de curind pen
tru Știința, fiind student în a- 
nul 1.

Dar să revenim la progra
mul de pregătire propriu-zisă 
care, pînă la reluarea campio
natului, la 15 martie, va fi e- 
șalonală în trei etape. Intre 
7—31 ianuarie vor fi efectuate 
trei antrenamente pe săptămî- 
nă, cu creșterea treptată a gra
dului de efort. In continuare, 
între 1—18 februarie, cînd stu
denții se vor afla în sesiunea 
de examene, antrenamentele 
vor fi reduse la două pe săp 
tămînă, urmînd ca in ultima 
etapă, 19 februarie—15 martie, 
ele să fie intensificate la 4 —5 
pe săptămînă. Din 4 februarie 
vor fi susținute și o serie do 
meciuri de verificare cu echi
pe de valori apropiate din Va
lea Jiului și din împrejurimi. 
Hotărîrea unanimă a băieților 
este, după cum ne spunea pro
fesorul Irimie, de a se pregăti 
cu conștiinciozitate, de a prac
tica jocuri bune și a obține re
zultate onorabile, deși ultimele 
întîmplări nedorite in echipă 
își vor lăsa amprenta asupra 
rezultatelor din prima perioadă 
a returului.

Intr-adevăr campionatul a- 
cesta înseamnă o perioadă do 
căutări la Știința, do „trans
plantări", am zice, urmînd ca 
în campionatul viitor echipa 
atit de adulată a studenților 
pelroșăneni să reediteze perfoi- 
manțele anului sportiv 1968— 
1969 (cel puțin). Mai ales că 
echipa are o medie de virstă 
scăzută, că anul acesta nimeni, 
nici un jucător nu termină Ins
titutul și deci nu părăsește e- 
chipa.

Așteptăm comportări onora
bile ale jucătorilor de la Știin
ța Petroșani — mai întii la 
examenele din amfiteatre, apoi 
la acelea de pe gazon.

Dumitru GHEONEA

HOCHEI

Și al doilea 
meci a revenit 
preparatorilor
A devenit o obișnuință ca 

iarna, în zilele de repaus, să 
aibă loc întilniri amicale de 
hochei intre echipele Prepara
torul și Minerul, ambele din 
Lupeni. Un asemenea meci a- 
tracliv, urmărit cu interes de 
spectatori, a avut loc și dumi
nică. La fluierul arbitrului Ca
rol Nagy, pe luciul gheții s-au 
aliniat următoarele formații : 
PREPARATORUL: Andrei Sza
bo, Aurel Pițul, loan Ceteraș, 
Ernest Polac, Victor Ardeleanu 
si loan Ilieș. MINERUL: Vic
tor Brașoveanu, Petru Kaloș, 
Șandor Nagy, loan Ocroglici, 
Constantin Uilecan și loan 
Galamboș. După un joc spec
taculos, a învins echipa Pre
paratorul cu scorul de 8—4 
(3-1 ; 2-1 ; 3-2) prin golurile
înscrise de Ardeleanu (4), Ilieș 
(3), Ceteraș. Pentru Minorul au 
marcat Nagy, Ocrofj'ci, Uile- 
can și Galamboș.

V. ARDELEANU 
corespondent

„Cupa 
trofeul 
vacanței“
Dintr-o frumoasa inlțiolivti 

a conducerii Școlii generale 
nr. 4 Lupeni, la sfirșitul săp- 
Kuninii trecute a avut loc in 
cadrul școlii un interesant 
concurs de lenis de masii și 
șah, dotat cu „Cupa trofeu) 
vacanței''. S-au intrecțll re
prezentanți din patru școli 
generale din localitate, doai 
una (Școala generala nr. 5) 
netrimitîndu-și concuronții. 
întrecerile s-au disputat pe 
echipe, de fele și băieți, la 
ambele discipline sportive, în- 
sumînd un număr de aproa
pe -10 elevi. După ore de in
tensa încordare în fața pă
trățelelor alb-negre, au’ ieșit 
învingători elevii Școlii ge
nerale nr. 4, urmați. în ordi
ne, ele colegii lor do la șco
lile nr. 3, I, 2. La tenis de 
masă. reprezentanții Școlii 
generale nr. 2 s-au revanșat 
ocupînd primul loc. In ur
ma lor au venit echipele 
școlilor nr. 3, 1, 4.

„Cupa trofeul vacanței" a 
revenit, pe merit, elevilor 
sportivi de la Școala generate 
nr. 2, care au acumulat cel 
mai mare număr de victorii 
la cele două discipline spor
tive. în clasamentul general, 
pe locul secund s-au clasat re
prezentanții școlii nr. 3, locul 
ill a revenit elevilor de la 
școala nr. 2, iar ultimul loc 
a rămas pentru școala nr. 4, 
organizatoarea concursului.

„Cupa trofeul vacanței" este 
transmisibilă și va fi repusă 
în joc în viitoarea vacanță a 
elevilor, în localul aceleeași 
școli.

Cei ce vor cișliga de trei 
ori consecutiv cupa, vor intra 
definitiv in posesia ei, cu 
condiția de a organiza un nou 
concurs similar, dotat cu o al
ta ..Cupă trofeul vacanței".

lacob IMLING,
Școala generală nr. 4 Lupeni

A

fost 
frumos 
l»e 
pirîie!...

Foto: I. Liciu
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FOTBAL
MllNCHEN 12 (Agerprc-s). — 

Comisia de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la Munchcn 
— 1972 a comunicat că meciu
rile preliminarii ale turneului 
olimpic de fotbal vor avea loc 
în G orașe: Munchen, Augs
burg, Nurenberg, Ingolstadt. 
Passau și Ratisbone. Finala se 
va disputa la Munchcn,

BOB
ROMA 11 (Agerpres). — Pe 

pîrtia do la Cortina d’Ampezzo 
s-au încheiat simbătă, după 
miezul nopții, întrecerile cam
pionatului european de bob — 
4 persoane. Din cauza vremii 
nefavorabile s-au disputat nu

mai 2 manșe in loc de 4 Titlul 
de campioană a Europei a re
venit R. F. a Germaniei (Zim- 
mercr, Steinbaucr. Geisereiter, 
Utzschneidcr), care a realizat 
timpul de 2’42”37/100. Pc locul 
secund s-a clasat echipajul 
Spaniei (Baturone, Salore, Be- 
rezvega, Rosal), cronometrat ir* 
2'42”86/100. Reprezentanții Ro
mâniei, Ton Panțuru, Ion Zan- 
gor. Dumitru Pascu si Niculae 
Ncagoc, au cucerit medalia de 
bronz, obținind timpul de 
2‘43”18/100. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine» 
Italia I — 2’43’*79/100; R. F. a 
Germaniei II — 2’44"56/I00, 
Suedia II — 2’44"70/100. Suedia 
I — 2‘45”25/100, Austria II — 
2’46"51/100 ele.

Meciul dintre Dinamo Bacău — Kilmarnock 
transmis la posturile noastre de radio 

și de televiziune
Stațiile noastre de radio vor transmite astăzi de la Ba

cău meciul internațional de fotbal dintre echipa locala, Di
namo și formația scoțiană Kilmarnock, din cadrul „Cupei 
europene a tîrgurilor". Se va transmite repriza a doua cu 
începere din jurul orei 14.30 pc programul I. Pe micile e- 
crane partida \a putea fi urmărită în întregime de la ora 
13,30.

(Agerpres)

Rezultatele
concursului Pronosport

nr. 2 din 11 ianuarie 1970
1. Boloqna — Internazionale 1
2. Cagliari - Sampdoria 1
3. Milan — Brescia X
4. Napoli — Lanerosi 1
5. Palermo — Juventus 2
6. Roma — Bari 1
7. Torino —. Lazio 1
8. Verona — Fiorentina 2
9. Como — Atalanta 1

10. Genoa — Reggiana _ (anulat)
11. Mantova — Perugia 1
12. Pisa — Catania 1
13. Varese — Catanzano X

j

„Schior zburător*'; autopropulsor ce se montează pc 
spatele schiorului asemenea rucsacului, pentru micșorarea 
efortului de înaintare pe piste neînclinate.

După tragerea la sorți a turneului final 
al campionatului mondial de fotbal

Vacanța școlară s-a terminat. 
Schiorii din fotografie zîmbesc 
bucuroși Timp de aproape 20 
de zile au respirat aerul tare 
de pe Paring unde s-au alte' 
în tabăra organizată dc Mini, 
torul Invățămîntului la caban» 
I.E.F.S. Acum și-au reluat 
curile în bănci. Locurile 
schiuri și Ie vor mai relua rloa» 
simbătă și duminica pe pinii!» 
care, sperăm, ii vor mai chema 
în această iarnă.

Primele comentarii privind „grupa cea mai grea“
Comentatorii diferitelor agen

ții internaționale de presa, zia
riști dc specialitate, antrenori 
renumiți, oficiali ai fotbalului 
și jucători ai diferitelor echipe 
continuă să comenteze tragerea 
la sorți a turneului final al 
campionatului mondial din 
Mexic.

Ziarele care au apărut la 
Londra consacră un larg spa
țiu acestui eveniment. In una
nimitate, specialiștii englezi 
consideră că in grupa a 3-a 
echipa Angliei, campioană 
mondială, arc o sarcină difi
cilă de a păstra trofeul „Jules 
Rimet", deoarece joacă în com
pania unor adversari dificili ca 
Brazilia, Cehoslovacia și Româ
nia. In cronica ziarului ..News 
of the World1* scrie în titlu : 
„Test dificil pentru echipa An
gliei". Ziarul „People" își in
titulează comentariul astfel : 
„Brazilia — Anglia, o încercare 
gre.i pentru Alf Ramsey**. La 
rîndul său, ziarul „Sunday Mir- 
ror“ scrie in comentariu : „Tra
gere la sorți dificilă pentru 
Anglia, care a căzut să joace 
în aceeași grupă cu Brazilia".

Jn comentarii se remarcă 
faptul că „niciodată echipa An
gliei nu a fost repartizată în- 
tr-o grupă atit de grea**. Dacă 
în asemenea condiții, sublinia
ză ziarul „Sunday Telegraph**, 
Anglia își va menține trofeul, 
atunci fără îndoială că rămîne 
o formație redutabilă. Ziariș
tii englezi remarcă în unani

mitate că grupa a 3-a este in
discutabil cea mai dificilă și că 
lupta pentru calificare va fi 
pasionantă și plină de inedit.

Cunoscutul internațional vest- 
german Haller a declarat zia
riștilor sportivi din țara sa că 
echipa R. F. a Germaniei are 
șanse mari dc calificare in 
„sferturi" cu toate că meciu
rile cu Peru și Bulgaria se a- 
nunță echilibrate. Antrenorul 
vest-german Wciswcillcr, care 
activează la echipa Borussia 
Moenchengladbach, a spus, in 
cadrul unui interviu, că in mod 
normal fotbaliștii vest-germani 
nu pol avea mari emoții în 
gruna respectivă. El a arătat 
însă că in grupa a 3-a Anglia 
nu va obține calificarea. In a- 
ceastă grupă, a arătat antre
norul vest-german. șanse mari 
de calificare au echipele Bra
ziliei și Cehoslovaciei. După 
părerea sa, pentru sferturile de 
finală s-ar califica formal iile 
LLRS.S., Mexic, Italia, Uru
guay, R. F. a Germanici, Bul
garia, Brazilia și Cehoslovacia.

Valorosul internațional ita
lian, fundașul Faccheti, a de
clarat : „Acum voi putea dormi 
liniștit. Ne vom califica îm
preună cu Uruguay**. Gigi Riva, 
vedeta nr. 1 a fotbalului italian, 
a spus, printre altele, că ..echi
pa italiană sc va califica, însă 
nu trebuie să subestimăm echi
pa Suediei care, după părerea 
mea, este greu de învins". Riva 
n pronosticat că in semifinale

vor juca Brazilia, Anglia, R. F. 
a Germanici și Italia. Antreno
rul italian Edmondo Fabbri a 
indicat ca mare favorită a cam
pionatului mondial echipa Bra
ziliei.

Ca și întotdeauna, directorul 
tehnic al echipei braziliene, 
Joao Saldanha, a fost „asaltat" 
de ziariști. Din nou, el a afir
mat că echipa Braziliei nu 
poate fi stopată în grupă dc 
echipele Angliei și Cehoslova
ciei. „Noi vom juca în finală", 
a spus SaJdunha, cu toate că 
pe drept cuvînt grupa de la 
Guadalajara (Cehoslovacia, Ro
mânia, Anglia, Brazilia) este 
denumită aici la Ciudad de 
Mexico „grupa campionilor**.

★
Antrenorul echipei cehoslova

ce, Joseph Marko, a declarat 
corespondentului sportiv al a- 
genției „C.T.K.“ — Praga urmă
toarele : „Noi nu sîntem entu
ziasmați de această tragere la 
sorți. Vom juca împotriva c- 
chipei campioane mondiale, cea 
a Angliei, și in compania fos
tei campioane a lumii, forma
ția Braziliei. Dc asemenea, c- 
chipa României nu este un ad
versar dc neglijat. In aceste 
meciuri, pentru a ne putea ca
lifica in sferturile de finală ju
cătorii noștri trebuie să dea 
randamentul maxim".

Președintele Federației ceho
slovace de fotbal, Milan Mi- 
chalik, a declarat : „Noi ne gă

sim in Ir-o grupă foarte grea. 
Trebuie să fim realiști. De a- 
ceca consider că este de dato
ria noastră de a ne intensifica 
pregătirile pentru ca echipa să 
se comporte la înălțimea aștep
tărilor**.

La rindul său, secretarul Fe
derației cehoslovace de fotbal, 
Josef Starck, a spus: „Grupa 
a 3-a va polariza atenția ama
torilor dc fotbal din lumea în
treagă. Eu cred că din această 
grupă se va desemna echipa 
care va cîșliga campionatul 
mondial. Brazilienii nu sînt in
vincibili. Noi am mai cîștigat 
eu 3—2 la Bratislava, un meci 
cu echipa Braziliei**.

*
Comentind tragerea la sorți, 

presa sportivă braziliană remar
că în unanimitate că echipa 
Braziliei va juca în grupa cca 
mai grea a campionatului mon
dial. Cotidianul „Jornal dos 
Sports" subliniază că Brazilia 
are prima șansă in meciurile 
cu Anglia și Cehoslovacia, pe 
care le-a mai învins dc mal 
multe ori la rînd. Ziarul face 
un bilanț al meciurilor Brazi
lia — Anglia și Brazilia — Ce
hoslovacia care este favorabil 
fotbaliștilor brazilieni. Un al» 
cotidian, „Jornal do Brasil", 
scrie, printre altele : „Nu ne-am 
putut imagina vreodată ca e- 
chipele Angliei, Braziliei și Ce
hoslovaciei să fie repartizate 
în aceeași grupă".
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JUDEȚUL HUNEDOARA

pe meleagurile hunedorene
JUDEJUL HUNEDOARA INFAJlȘEA- 

ZA PE TOATE PLANURILE IMAGINEA 
UNEI VIEȚI TUMULTUOASE, PLINE DE 
DINAMISM, IN CONTINUA MODER- 
WTARE*.

IN ANII CINCINALULUI"

I 
I 
I
I
I
I
I
I 

expoziție care reflectă înflorirea vieții | 
( 
t 
i 
i 
t

Cuvrn»eh- ..cesfeu, pc care le-am intilnit pe 
- prima planșă a expoziției „Județul Hunedoara 
ț in anii cincinalului*, reflectă o vie și xpresivă 
ț realitate, fapt care ne-a și determinat să h 
« reținem ca motto la scurta prezentare de fața
* Intr-adevăr, Hunedoara, care în scara ierarhici 
ț județelor țârii ocupă locul al treilea în ceea e

privește valoarea producției industriale și local 
intii în ee privește gradul de urbanizare, oferă 
fn modul cel mai expresiv imaginea ascension i 
tumultuoase a întregii Românii moderne.

Nu și-ar afla justificare să înfățișăm aici ta
bloul sumbru al vieții economice, sociale și 

, culturale de pc meleagurile Hunedoarei de edi- 
l nioarâ spre a demonstra amploarea dezvoltării 
( din zilele noastre. Orice comparație a prezen- 
’ tului cu trecutul ar însemna dezvăluirea unei 
ț prăpăstii adinei. Tn sugvst ve imagini însoțite 
( de texte ilustrate cu cifre semnificative, ex- 
J poziția oglindește succint treptele urcate do ju-
* dețul Hunedoara în anii cincinalului pc carc-1 
1 încheiem la sfîrșitul lui 1970. 
i Ca o reflectare a pondcrci ridicate pc 
) o reprezintă Hunedoara în economia națională, 
T expoziția scoate în evidență că in județul nostru 
ț sc extrage 40 la sută din producția totală dc 
» cărbune și 60 la sută din producția dc minereu 
’ dc fier a țârii, că în bazinul carbonifer al Văii 
1 Jiului se va realiza in acest an o producție de 
i circa 8 milioane tone de cărbune. Semnificativă 
i este și creșterea producției dc energie electrică 
’ a județului — cu 59 Ia sută în 1970 față de 
' 1966. Prin darea in funcțiune a termocentralei

Mintia — Deva — unul din principalele obiec- 
( tive energetice ale actualului cincinal — în 1970 

puterea instalată va fi de 1 004 MW Semnifi
cativă creștere dacă avem în vedere că pu- 

ț terea instalată era în 1944 de numai 54 MW !
1 Sugestiv este înfățișat în expoziție și avintui 
j siderurgici hunedorene. Hunedoara — care con-

Steagul roșu 3

ÎNCEPUT DE BUD) AUGUR
d« cadă a lui '70 cu un spor 
<le 597 tone, cu loatc că aici, 
după < iun spunea noul din e
lor al minei, inginerul Ion 
Popescu, mai sint încă multe 
de făcut. Cert e că in noul 
rin s-n |>ășil cu dreptul, dar 
nu-l mai puțin adevărat că 
sprijinul pe cate irebule s.i-l 
ni orde in continuare Centra
la (ărbunelul acestei mine se 
cere să fie oportun și cît 
mai eficient. Altfel ...

De la Pvliila, știrile pe care 
le-am primit sînt de aseme
nea, bune. Cu 398 lone ex
trase In plus, E.M. Pelrilo

plan 204 !■ ne. Dc unda 
vede că untie 
nizmea" mina,

In abatajele 
vede 
apară 
poale 
mai 
de la 
fbimlndă. Și < u un ase; 
gigant, nu-i de gluma.

Mina Paroșeni, mina 
cele mai mari < reșteri 

in ocesl an — cu 
ilu mai mult decil 

I960 a început șl ca bine. 
Depășirea, modestă

pnnc „orga- 
se cunoaște, 

minei Diljn se 
treabn cu a început să 

si < ărbunc. Faptul nu 
f| docil îmbucurător, 

ales că termocentrala 
Mintia parc să fie laie 

•menea

cu 
de 
00 
In

EkHAninoa-a și E.M. IJricanl care 
au încheiat decada cu un mi
nus de 51 tone, respectiv 
1076 tone. Dacă minusul de 
la Anincasa osie practic ne
glijabil el puțind fi recuperat 
ele o brigadă bună intr-un 
s< hitnb, la Ijricani situația 
este 
loarc. 
mult.

minus 
crescut de li 
deși paradoxal, a 
acetoși timp cele 
productivități pc 
zicem că situația 
li remediali 
așteptăm ol 
măsuri 
s-au luat. Oricum 
silul lunii nu-î 
departe.

In concluzit. prima deca i.i 
dîn arest an, reflectă în bună 
parte faptul că, măsurile 
luate pc toate liinHc, l.i rea, 
le nivelele încep să prindă 
\ iată. Important e-.le ca t>- 
cesl început bun să lie con
tinuat, decadă cu deca i i, 
lună de lună, pentru a nu 
se mai ajunge la tâtualia pe
nibilă din anul care a trecut. 
Brigăzi bune 
line, dotare 
specialiști de 
cere doar 
măsura posibilităților >i a ce
rințelor, o mobilizare la ni
velul sarcinilor șî rezultate
le nu vor întârzia.

Succes dar tuturor după 
această primă decadă din 
noul an 1

Mark 13 ianuarie

13,2'» Deschide rea emisiunii.
f OTBAI.; Dinamo Bo- 

căe — Kilmarnock (Sco
lia | in „Cupa europea
nă <i Tîrguriloi". Trms 
misiune directă de la 
Bacău.

15,15 Închiderea emisiunii. 
18,00 De-'hiderea emisiunti.

Lumen copiilor. ..Hai 
să facem un spectacol".

13,30 Ancheta economică. 
19,00 Telisl • seară.
19,20 L emisiune

o brigadă bună 
la Ijricani

dc <t dreptul Ingrijcră- 
A pasta. cu atât mai 
cu cit și anul trecut 
ITitani a înregistrat 

■ uri substanțiale care au 
o htuă la alta, 

obțin u I în 
mai mari 

iMzin. S3 
nu poate 

lă intr-o zi si >3 
•licieiiț® recentelor 

organizatorice ci.e 
’r.să, stâr- 
chiar așa „Rîul pietrl-

Mina Realizările în cifre și procente

± tone față de plan 1 %

1. E.M. Lupeni + 2 437 106,1
2. E.M Vulcan 4- 547 102,3
3. E.M. Petrila ■4 398 101,9
4. E.M. Lonea 4 204 100,9
5. E.M Diljo 4- Î73 101,9
6. E.M. Paroșeni 4- 54 100,6
7. E.M. Aninoaso - 51 99,7
8. E.M Uriconî — 1 076 92,4
Centrala cărbunelui
Petroșani
Valea Jiului 4- 2 686 101,7

turik extinderea producției cooperației mește
șugărești.

In imagini și cifre expresive •-ini reflectate ț 
in planșele cxjioziții i realizările obținute in 
creșterea nivelului de trai material și cultural ' 
al populației — rr/iillat direct al progreselor | 
obținute în dezvoltarea economică a patriei, al l 
realizărilor obținute in industrie și agricultură , 
ca urmare a eforturilor depus1 pentru sporirea ’ 
producției, creșterea productivității muncii, r* ) 
ducerea prețului de cost. îmbunătăți 
produselor, obținereu 'mei cficien 
lot mai ridicate. Creșterea vcnituH 
județului a determinat o sporire 
ii 'olumului vînzărilor de mărfuri prin 
țul socialist. In anul acesta. <lc exemplu, 
desfac mărfuri in xa’oarc de 2.5 miliarde 
față de 327 milioane Fer in T950. In același ( 
timp, au fost sporite an d>* an cheltuielile des
tinate construcțiilor social-culturale. Dacă în 
anii 1966—1968 — deci in trei ani — s au con
struit din fondurile eeirlraliaate 10 000 aparta
mente, in 1969 numărul acestora s-a ridicat la 
aproape 4 000. Urmărind panourile exporitâci 
aflăm că în județul nostru există 6 case de cul
tură. 304 cămine culturale. 215 cineniatoe.Fpf«>. 
6 muzee. Puternică bază materială care permite 
celor 700 formații cuprinzind peste 
tiști amatori să desfășoare o bogat 
spirituală.

In județ a luat o marc dezvolta”' invățămi 
tul de toate gradele : 490 școli generale. 23 
cce de cultură generală și de specialitate, tl 
școli profesionale ș.a. in care învață peste 90 000 
de copii și tineri. Și un ultim exemplu — suges
tivă încoronare a rezultatelor obținute în ri
dicarea nivelului de trai al populației și a îm
bunătățirilor aduse in domeniul asistenței sa
nitare : parcurgind cu privirea 
șe aflăm 
ajuns la 
în 1938.

Fidelă 
ziția ..Județul Hunedoara în anii 
I960—1970' constituie o puternică mărturie a 
justeței politicii Partidului Comunist Român, o 
oglindă a rezultatelor muncii creatoare a po
porului nostru, a oamenilor muncii de pe me
leagurile hunedorene și in același timp 
cald îndemn la muncă și mai rodnică pentru 
construirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră.

Vizitați 
Cocoșul 

de aur“

t

un

nepăsare ?“

imagine a Hunedoarei de azi. expo- 
cincinalului

una din p1 an
că durata medie de viată pe iudet a 
68 do ani fată de 42 de ani cît era

caro

I
I
l
I
t
I

i
i
i
»
i Doar un bec

I
I
I

Nu așteptați
un 
pe 
pe 
aș- 
re-

*

I 
I
I

O unitate model' ,W/e/ 
ne-a lost recomandată uni
ta'ea nr. -IA, „Cocoșul de atn“ 

n, nparținind .’c 
' imen Tăriei publice, 

prn.ia impresie 
face oricare vi

zitator de a Here
pi agili acestui local, amp li
sat in noul complex comer
cial din Vulcan. îl îndreptă- 
|cșle să o numea cu ..model". 
Impresia buna nisă, nu diii- 
nuicșle deci! pînă in pragul 
localului.. De ce ?

Intrarea in sala de consu
mație se face eoni rar ceb .r 
mai elementare norme de i- 
gienâ. bucătăria localului nu 
este prevăzută cu ventilație, 
din această cauză, la numai 
cîteva luni de la darea in 
folosință a localului, pereții

se parc că vrea să concureze 
la obținerea unui loc cît mai 
onorabil în ierarhia celor mai 
de valoare exploatări miniere 
din bazin. Examenul de anul 
trocul la. care notele obținute 
n-au fost de trecere, a cons
tituit o bogată sursă do În
vățăminte și' de ce nu, do ex
periență.

Mina Lonea, după ce a 
reușit să finalizeze cu bine 
concentrarea producției la 
puțul principal, a dat peste

doar 54 tone, reflectă totuși 
preocuparea deosebită față 
de noile condiții In core-și 
desfășoară activitatea. Sigur 
ca, prinlr-im sprijin mai sub
stanțial din — . . .
privind mai 
mecanizării 
va obține și în 
realizări pe măsura prestigiu
lui do care se bucură, colec
tivul ci. Pînă aici, toate bu
ne. Intenționat am lăsat la 
urmă două exploatări : E. M.

partea Centralei 
ales extinderea 

abatajelor, mina 
continuare

dnt și nu pu
icii nici este, 
asemenea. Se 

o orgjni/arn pe

ÎNSEMNARE

A'//W IIW tHSIT.il!

19,30 Atomul 
(imoscută. 
Ilcal".

20,00 RHlector.
20115 Seară de teatru : Ofi

țerul reefuter* de Geor 
ge i-arquhar.

22,00 Tel-’iurnatul de noapte.
22,20 Muz ic irama T V Revis

ta actinl Iuților de mu
zică ușttai

22,45 Teleglob.
23,10 Închiderea

Miercuri 14 ianuarie

. SlUCrUrglVI liunruvreilt - riunvuueua — vmv vwn- 
’ tinuă să fie cel mai mare centru metalurgic 
\ al României — produce 60 Ia sută din produc- 
ț tia de fontă. 47 Ia sută din producția de oțeluri 
ț aliate, peste 50 la sută din producția de laminate 
ț a țării. In 1970 C.S.H. va produce o cantitate 

de 2 966 000 tone oțel și 2 095 000 tone laminate.
Prin exemple convingătoare sînt înfățișate 

dezvoltarea industriei forestiere, creșterea pu- 
terii economice a unităților agricole socialiste, 

I progresele înregistrate în mecanizarea agricul-

1
1

NOTA : Expoziția este difuzată în întreprin

deri, instituții, cluburi, cămine cul

turale, școli, unități comerciale etc.

Pe urmele materialelor publicate
„Greșeală ori
In urma publicării in 25 de

cembrie a articolului „Greșeală 
cri nepăsare?” care viza Ba
za de aprovizionare și tran
sport a C.C.P., am primit ur
mătorul răspuns :

„Din cercetările întreprinse, 
a rezultat că, intr-adevăr, in 
ziua de 16 noiembrie 1969, 
autocamionul 21 HD 2 756, care 
deservește depozitul Varnița, 
din dispoziția șefului de depo
zit Francisc Konka, a încărcat 
7 tuburi de oxiqen goale pen
tru a le transporta la Fabrica 
de oxigen, de unde urma să 
aducă îDapci 2 tuburi pline.

Pentru eliminarea unei 
In plus, șeful depozitului 
pus ca la efectuarea 
spre Livezeni șoferul să 
și coletele de imprimate 
prin poștă, care să fie _ 
la Varnila o dată cu cele două 
tub' ri de oxigen.

Comunista Mihăila Elena 
executând bobine pentru în
trerupătorul I.l’.P. 24 U.

Foto : I. L1CIU

curse 
a dis- 
cursel 
ridice 
sosite 
aduse

Hotelurile 
viitorului

.Pentru transportul aerian 
cu avioanele gigant ale ani
lor viitori este nevoie de ho
teluri pe măsura acestora1*, 
au apreciat specialiștii com
paniilor aeriene „Air France**, 
-BOAC* și „BEA" (.Anglia). 
„ Alitalia** (Italia). .Lufthansa" 
(R. F. a Germanici) și „Swi- 
sair" (Elveția), care au hotă- 
rit in acest sens să constru
iască in comun hoteluri cu 
300—500 de camere, pentru 
cei 400 de pasageri ai fiecă
rui .gigant al acrului" de ti
pul -Boc in g-747". Pînă in
Î975 se prevede construirea 
unor asemenea hoteluri la 
Paris (două), la Londra (două), 
la Roma. Ziirieh, Frankfurt 
și Munchen (cite unul). Va
loarea totală a acestor inves
tiții se ridică la 50 milioane 
de dolari.

Sărbători 
la închisoare

Jules van Eyck. un pungaș 
din Bruxelles, n-avea nici 
chef să petreacă iarna 
străzi. Fără să sica mult 
ginduri, el s-a decis să 
tepte trecerea anotimpului
ce în... închisoare. Ca să-și 
aducă proiectul la îndeplini
re, van Eyck a pindit mo
mentul cind... putea fi foarte 
bine văzul cum fură dintr-un 
imobil. Apoi, cu un aer trium
fător, a plecat cu... prada,

Vă informăm că toate cote
țele ce sosesc prin poștă sînt 
bine ambalate, iar delegatul 
nostru, Turcu Ioan I, care le-a 
ridicat de la poștă, declară că 
a protejat coletele, acoperin- 
du-le cu o bucată de carton 
asfaltat și ca drept dovadă că 
au fost protejate, la aducerea 
lor Ia Vamila, respectiv la 
recepția efectuată, nu s-au con
statat imprimate degradate, 
lucru ce se poate verifica'*.

N.R. Că nu s-a făcut o cursă 
în pius e bine. Dar ar fi fost 
și mai bine ca traseul auto
camionului să fi fost puțin... 
viceversa, adică Varni|a — Li- 
vezeni — Poștă — Vămi ța. 
N-ar mai fi fost „plimbate" în 
acest caz pînă la Livezeni nici 
imprimatele. Mai ales că ploua. 
De unde și veridicitatea expre
siei „Qui se scuse, s'accuse 1“

degradat, au crăpat 
prin colțuri, au prins igrasie. 
Pentru spălarea paharelor și 
a lacimurilor^ localul dispune 
de un singur robinet (sala are 
o capacitate de servire orară 
de peste 30 consumaloriț dar 
și la această unică sursă, 
apa curge doar sporadic. In 
fine, o ultimă constatare : 
datorită infiltrațiilor de apă 
prin pereții localului, acesta 
se prezintă, astăzi, (repetăm, 
la citeva luni de la deschi
dere), ca înaintea unei repa
rații capitale.

Responsabilul urufății, ges
tionarul Gheorghe Duca q 
sesiza/ din timp organele ca
re răspund de inlrețincieă 
fondului locativ, dar pînă m 
prezent nu a răspuns nimeni 
la apel. /Xdresăm și noi', pe 
această calc, un apel Asoci
ației de hxn'ari, Lntrepri 'e 
rii de gospodărie focal h ă 
precum și constructorii ui: 
vizitați „Cocoșul de aur*', u- 
nitate mode), dar un model 
din care nu

cărei valoare ei a de 9,5 
franci. Prevenit de martorul 
spargerii, unicul polițist al 
suburbiei Tisselt. unde a a- 
vut loc delictul, l-a prins 
pe van Eyck fără prea mul
te probleme. înțelegător, po
lițistul i-a oferit o berc îna
inte de a-1 duce în faț.. ju
decătorilor. Nu mai puțin în
țelegători, judecătorii i-au în
deplinit dorința : van 
a ajuns la închisoare.

Girafe 
tranzistorizate
Electronica pătrunde și în 

parcurile zoologice. La gitul 
girafelor din marele parc na
țional de animale sălbatice 
din Kenya au fost fixate mi
nuscule emițătoare tranzis
torizate. Acestea vor permite 
îngrijitorilor și ghizilor să 
repereze cu ușurință frumoa
sele animale, economisind 
astfel etimpui turiștilor care 
vor să le admire de aproape.

Ciocanul jude 
cătorului Epton
.Judecătorul Saul Epton din 

Chicago a fost constrîns să 
restituie... ciocanul de lemn 
cu care păstra liniștea in 
sula de judecată, pe care il 
primise din partea unui grup 
de tineri intitulat „Banda 
Comanches-ilor'. Intre timp 
sc constatase că ciocanul fu
sese... furat de la un tribu
nal din Chicago.

Prilej de verificare com
plexă a cunoștințelor dobîn- 
dite la cursuri, seminarii și 
lucrări practice,, sesiunea de 
examene constituie un eve
niment deosebit in viața 
fiecărui student Ea trebuie 
preqâtită temeinic, ritmic, 
pentru ca rezul'atele obți
nute să ofere certitudini a- 
supra stadiului de însușire 
a cunoștințelor și, totodată, 
să creeze o imaqine multi
laterală a preqătirii viitorilor 
specialiști în minerit.

Pînă la prima sesiune de 
examene din anul universi
tar curent au mai rămas 
doar puține zile. De pe a- 
cum, pe culoare, în sălile de 
curs și seminarii, în labora
toarele Institutului de mine, 
se simte tensiunea specifică 
zilelor premergătoare 
menelor. Spre a 
nivelul eforturilor 
deous in această 
am stat de vorbă, pentru 
ceput cu cîțiva factori 
răspundere in institut

Am poposit mai îrrfîi 
sediul Asociației studențești 
unde interlocutorul nostru a 
fost tovarășul asistent inginer 
Emil Marica, președintele 
asociației, care ne-a relatat 
următoarele :

— Printre sarcinile de bază 
ale asociațiilor studențești se 
alia preocuparea permanentă, 
susținută pentru a forma stu
denților responsabilitatea față 
de îndatoririle profesionale și 
etice și acordarea unui ajutor 
eficient pentru a-i deprinde 
cu studiul științific. Încă de 
la începutul anului universi
tar Asociația a căutat să rea
lizeze un șir de acțiuni pe a- 
< castă linie. Astfel, s-au or
ganizat întilniri intre studen
ții din anul l și colegii lor 
din anii mai mari care le-au 
împărtășit din metodele și ex
periența lor de muncă. Pentru 
urmărirea asimilării ritmice a 
cunoștințelor, comisia profe
sională a Asociației studenți
lor a efectuat un control pe
riodic in cadruL grupelor și 
anilor de studii, prezentând a- 
poi constatările prin informări 
săpLămînale pe baza cărora 
amz inițiat măsuri de remedie
re și preîntâmpinare a lipsuri
lor, și de sancționare a stu
denților neîncadrali in disci
plina universitară. De aseme
nea, Asociația studenților a 
format o brigadă care ține le
gătura între cadrele didactice 
și studenți in perioada sesiu
nii prin vizite efectuate în 
cămine și săli de studiu, pen
tru a clarifica in mod opera
tiv sugestiile venite din rîndul 
studenților. Am enumerat suc
cint doar i'iteva din măsurile 
noi, lață de alți ani, luate de 
Asociația studențească in ve
derea creării unui climat su
perior de studiu. Trebuie să 
menționez că spre deosebire 
de alți ani, în prezent studen
ții dau dovadă de o mai mare 
seriozitate 1d pregătirea se- 
minariilor și în- frecventarea

exa- 
surprina'e 
ce s-au 
direcție 
-*-j în

de

ia

Oamenii toL- - așteaptă. Ei 
știu că pe strada lor, in spa
tele Teatrului de stat, noap
tea e întuneric bezna. .Și 
mai știu că in loc de bec 
primesc promisiuni. Aștep
tam înlocuirea promisiunilor 
cu bec. Doar un bec și atit!

Evident că un bec nu-i ma
re lucru lata colea un glo
bulei de sticla cu vid înăun
tru și doua sirmulițe. Dar 
citul nu-l ai, stai pe întu
neric. Așa stau de 4 luni și 
mai bine locuitorii de pe 
strada Radu .Șapcă din Pe
troșani. S-au tot dus la Sec
ția de distribuire a energiei 
electrice și au cerut să li se 
puna un bec in stradă. De 
fiecare dată s-au întors cu 
promisiuni solemne.

Aeum Jiul de est e cumin
te. Curge molcom spre lutil- 
nirea cu fratele său din 
vest. Adeseori insă primăvar- 
ra, cind se topesc zăpezile, 
il apucă năbădăile. Apele lui 
învolburate rup din maluri 
amenințind cu inundații a- 
colo unde nu sfiit stăvilite

la timp. In primăvara anului 
trecut, apele Jiului s-au. a- 
propiat amenințător de car
tierul de lingă stadionul din 
Petrila. Piuă la urmă s-au o- 
prit. Cine garantează însă că 
în primăvara viitoare Jiul 
nu-și va repeta opera-i dis
tructivă ? Așa cu, gospodari 
ai orașului, 
un dig fără 
iturile !

Aflindu-ne 
mai tragem 
alarmă : apele Jiului, tot ele 
bată-le vina, au adus un ca
zan mare tocmai de la puțul 
nr. II. L-au adus și l-au 
proptit în podul de Ungă sta
dion. In preajmă s-au depo
zitat aluviuni incit intrindul 
de sub pod nu are nici mă
car un metru. Vă dați seama 
ce se poate intimpla dacă vin

puneți-i stavilă 
să așteptați vi

la acest capitol, 
iui semnal de

orelor de curs. Doar la anul 
III exploatări am avut 
mult de furcă în această pri
vință, dJtorită faptului că aici 
există un mare număr de re- 
petenți care au influențai în 
rău atmosfera de muncă. In
tervenind cu seriozitate, situa
ția s-a îmbunătății în mare 
măsura.

Ne-orrr adresat apoi tov. 
conf. dr. Wilhelm Kecs, de
canul Facultății de electro
mecanică minieră.

- Față de anii universitari 
precedent, anul acesta avem 
un real sprijin în munca prin 
apariția regulamentului care 
precizează activitatea profe
sională a studenților, stabilind 
îndatoririle șt drepturile fiecă
ruia. De asemenea, au fost 
îmbunătățite programele de 
învățământ și s-a stabilit o 
mai judicioasă corelație intre 
orele de curs și lucrări prm 1 
ce, s-au introdus noi discipli
ne și noi capitole in cadrul) 
cursurile existente etc. In 
felul acesta, studenții au m<r

Pregătirea
examenelor

mcepe m
prima zi

de curs

mai

mult timp pentru studiul indi
vidual, fapl deosebit de im
portant pentru lărgirea și a- 
profundarea cunoștințelor. Pen
tru a urmări mai îndeaproape 
activitatea fiecărui student, 
s-a numit un număr mult spo
rit de îndrumători din rîndul 
cadrelor didactice care coor
donează proiectele de an și de 
diplomă, urmăresc desfășura
rea cursurilor, lucrărilor prac
tice, cercurilor științifice pe 
materii etc. Fiecărui îndrumă
tor îi revin în acest fel 7—10 
studenți» și nu o grupă întrea
gă ca pînă acum. Activitatea 
îndrumătorilor este dezbătută 
periodic in cadrul consiliilor 
profesorale pe facultăți, stră 
duindu-ne tot timpul să găsim 
noi formule, noi metode prin 
care să îndrumăm studenții, 
să-i atragem spre sLudiu și 
cercetarea științifică. Tot pen
tru o pregătire corespunzătoa
re a fiecărui student, pe tot 
parcursul anului s-a efectuat 
o planificare judicioasă a lu
crărilor de control.

O altă măsura în această 
direcție constă în organizarea

periodică a unor întâlniri la 
decanate, cu responsabilii de 
grupe, reprezentanții asociații
lor studențești, sindicatului, 
U.T.C., organizației de partid, 
pentru discutarea problemelor 
ridicate în procesul de învătă- 
mînt. Ne-a stat în atenție,* în
că de la începutul anului uni
versitar asigurarea numărului 
de cursuri Iitografialt- și tipă
rite pentru fiecare disciplina, 
pregătirea și realizarea excur
siilor de studii Ia întreprinde
rile miniere din VaTea Jiului 
și din tară astfel ca ele să fie 
de un real folos teoretic șl 
practic. Toate acestea ne în
dreptățesc să fim optimiști și 
așteptăm încrezători sesiunea 
de examene de care ne mai 
despart puține zile.

La biblioteca institutului, to
varășul Pavel Munt-anu, di
rectorul acestui lăcaș de stu
diu, ne-a oferit re’-.jic muiuți- 
oase despre Ir.bliolecu, factUT 
de importantă covîrșitoare in 
pregătirea studentului.

— Media celor care frecven
tează cele patru săli de lectu
ră s-a ridicat în timpul anului 
la 150—160 de cititori pe zi. 
Acum, în zilele c are preced 
sesiunea, numărul I r a eres 
cut, fapl ce dovedește seriozi
tatea cu caro studenții așteap
tă sesiunea. Trebuie să men
ționez că multi dintre ei stu
diază în sălile de lectură de 
Ia cămin. kdosindu-se de 
cursurile și lucrările împrumu
tate pe termen lung de la bi
bliotecă. Pentru familiarizarea 
studenților din anul I cu teh
nica documentării științifice, 
ei au lost aduși încă de Ia în
ceputul anului universitar în 
cadrul așa-numițelor „zile des
chise ale bibliotecii' unde au 
primit toate îndrumările nece
sare din partea cadrelor di
dactice și a personalului nos
tru. In privința cursurilor lito
grafiate, pot afirma ca Stăm 
bine. Numai în 1969 s-au rea
lizat, de către cadrele didacli 
ce locale, 10 titluri de cursuri 
care se adaugă la cele exis
tente încă din anii precedenți. 
Ele au fost multiplicate in nu
măr suficient astfel că, făcînd 
o medie, un curs revine la 
doi studenți. ceea ce este un 
lucru deosebit, rar întâlnit la 
alte biblioteci studențești din 
țară. Pentru facilitarea docu
mentării, noi am solicitat fie
cărei catedre să întocmească 
bibliografii selective pe ură
torii și teme, iar la fiecare ti
tlu am adăugat cola cu care 
este înregistrat în bibliotecă. 
In felul acesta, consultând fi
șierele 
pol să 
cate la 
a tace 
din sesiune, biblioteci 
va adepta în curî.nd un pro
gram special de lucru, mărit 
față d.e cel obișnuit, astlef ca 
între orele 7 și 21 să putem 
oieri, fără întrerupere, servi
ciile soliei tanților Doștri — 
studen ții.

PROGRAMUL I : 5,05
6,00 Muzica dimineții ; 6,05 
9.10 Muzică și actualități; 
9,-) Viața cârtitor; 10,05 De 
p< plaiuri băjialene — muzi
ca populara; 10,30 Vreau să 
știu ; 11.05- Formații de muzi
că beai; 11,20 Recital de <r<- 
peta Teodora Lueaciu; 11,45 
Slalul medic ului ; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară 
și interpretul prc-lerat , 13,10 
Avanpremiera cotidiană ; 13.22 
Mu/;eă ușoara de Sile Dinicu 
și Sergiu Malagamba ; 13,45 
Ciula Ghcorghița Ristea șl 
Sașa Bizgu ; 14.00 ( acidO'.cof, 
muzical: 14.50 Suită romă-
nească dc Alexandru Pașca
11 u ; 15,20 Compozitorul săp
tămînii Beethoven ; 16,20
Gintă Ion Dol.inescu; 16,30
Consultație juridică ; 17,05
Antena lineretuLui ; 17,30 Mu
zica populară; 18,03 Știință 
Tehnică, Fantezie; 18,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 19,00 Gazeta radio; 
19,30 Săptumina unui melo
man ,- 20,10 — .365 de cînle- 
ce"; 20,25 Zece melodii pre
ferate ; 21,00 Istoria ideilor. 
2T, )0 Momenl poetic; 21,35 
Solistul serii — .Anca Agemc- 
lu; 22,20 Sport, 22,30 Pen
tru magnetofonul dumneavoas
tră ; 2.3,00 Concert de muzică 
ușoară ,- 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,10 Pro
gram muzical de dimineață; 
8,1-0 Tot înainte; 3,25 Mari 
mterpreji 9.00 Cîntă Poli
na Manoilă; 9,30 Medalion 
Ion Croitoru,- 9,45 Matineu 
de operă; 10,45 Muzică ușoa
ră; 11,00 Cintece de dragos
te și jocuri populare; 11,30 
Refrene îndrăgite; 12,03 Avan
premieră cotidiană ; 
Concert de prînz; 
Unda veselă (reluare); 
Frumoșii noștri ani — 
că ușoară,- 14,55 Știința 

man ;

12,15
13.30
14.30 

muzi-
la 

15,30 Melodii de Elly Ro- 
nidii ; 16,20 Actualitatea mu
zicala 17,00 Mărturisiri pe 
poiiativ — muzică ușoară; 
13,00 Cinci stele in recital,- 
19,00 Prime audiții : Simfonia 
de Albert Markos; 10,30 Me
ri.liane lirice; 20,(10 Pe ver
suri de George Topîrceanu 
(lieduri); 20,15 Teatru radio
fonic : Ciclul ..Serile de co
medie ale Teatrului Radiofo
niiprezintă Radu Beligan.

Sevilla** de 
21,50 Cînlă- 

interpretind 
22.20 Jazz; 

orchestrei

.Bărbierul din 
Beaumarchais; 
reți de opera 
muzica Ușoara;
23,05 Concertul _______
simfonice a cadrelor didacti
ce din București din ziua de 
21 decembrie 1969; 0,15- 
1,00 Fragmente din operelelt 
„Fiica doamnei Angol" șî 
„Micul Duce" de Lecocq 
BULETINE DE ȘTIRI : Pro

gramul I : 5,00; 6,00; 9,00; 10,00; 
11.00; 17,00; 18,00; 20.00; 24.00- 
2,00; 4,00. I 
12,00. . 14,00;

[
Miercuri 14 ianuarie

ape mari! Soluția ? Un exca
vator sau un buldozer cu 
care să se degajeze podul.

Tare ca fieru1...
A existat acum cițiva ani, 

la Iscroni, uit pod de fier 
peste Jiu. Era îngust și ba- 
trin, așa că a fost înlocuit 
cu unul mîndru din beton 
armat. După darea in folosin
ță a podului nou, a început 
demontarea celui vechi. Cît 
e oțelul de tare, a simțit 
totuși că se topește de satis
facție. Se și vedea clocotind 
in cuptoarele Hunedoarei și 
transformat in oțel nou. Cei 
care au început demontarea, 
n-au terminat-o însă. Au lă
sat citeva tone de fier drept 
mărturie că aici a existat

bibliografice, studenții 
solicite lucrările indi- 
liecare materie. Pentru 
fata cerințelor sporite 

noastră

C. PASCU 
T. SPATARU

7 Noiem- 
domnilelor 
Republica : 
ianuarie); 

de familie 
LONEA -

eindva un pod (nici o compa
rație cu ruinele podului lui 
Apoludvr din Damasc de pes
te Dunăre. Alea au intrat de 
mult în istorie). Le au lăsat 
și, eu toate că s-a mai scris 
despre ele. tot acolo se află 
și in prezent, Uteciști de la 
U.U.M.P., fabrica de oxigen 
sau de la oricare unitate e- 
conomică mai apropiată, care 
dispune de aparate autogene 
d-e sudură, săriți și salvați 
fierul cu pricina !

PETROȘANI — 
brie : Războiul 
115—13 ianuarie); 
Blow-up (15—13
PETRILA: Tată 
(14—16 ianuarie);______
7 Noiembrie: Asia, seară mă 
distrez (15—17 ianuarie); 
Minerul: Angelica și sulta
nul (15—13 ianuarie); ANi- 
NUASA: Comisarul X și 
banda Trei ciini verzi (15 
lo ianuarie); VULCAN: Ba
lada pentru Măriuca (15—18 
ianuarie); LUPEN1 — Cullu 
tal: Mai periculoase decjl 
bărbații. (14—18 ianuarie);
Muncitoresc: Speriatus (15- 
17 ianuarie); PAROȘENI: Co
rabia .-Pasărea a.ba»!Ti' (16- 
F7 ianuarie); UR1CANI: Ma
ry ura >i Napoleon (16—17 ia- 
nuariek

, 1

D. CKFȘAN

NOTE
Ieri, temperatura aerului la 

Petroșani a oscilat între mi
nus 3 grade .și plus 4 grade, 
iar la Paring intre minus 5 
grade și plus 4 grade.

PENTRU VRMATO \RELE 
24 DE ORE : Vremea devine 
ușor instabilă, cu cerul mai 
mult noros. Se vor semnala 
precipitații slabe sub form? 
de ploaie.

tHSIT.il

