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Graiul 
faptei

..Frinelc" activității brigăzii 
iniilnită acum fn frontul „ca
merei" nr. 2, blocul VI, de la 
mina Dilja, le-a preluat mine
rul Muntcanu Ioan II la sfir- 
șitul lunii septembrie a anului 
trecut. Specificarea iși are ros
tul ei. Pină atunci rezultatele 
obținute de ortaci nu prea 
erau menite să le facă cinste. 
Doar la 75—80 la sută se ri
dica proporția de realizare zil
nică a sarcinilor ce le reveneau. 
Și nu pentru că fostul șef de 
brigadă n-ar fi dovedit conștiin
ciozitate, sirguință. Dar poate 
că nu era at it de înzestrat cu 
acele însușiri care se cer unui 
bun conducător : capacitatea de. 
cuprindere a colectivului în
treg, forța de a-l coordona, de 
a-i dezvălui resurse nebănuite.

Dar să relatăm, un fapt mă
runt, care-și are insă elocven-

Traian Mt'LLER

Noul regulament 
al școlilor generale

Ministerul Invățămlntului a 
difuzat noul regulament al 
școlilor generale, elaborat pe 
o perioadă de doi ani. în lu
mina Legii privind invăță- 
mînlul in Republica Socialis
tă România și a Legii privind 
Statutul personalului didactic, 
din martie 1969.

Prezcntînd cadrul organi
zatoric al color trei tipuri de 
școli existente' - cu patru, 
opt și 10 clase — noul re
gulament recomandă ca ulti
mele două clase ale învăță- 
mîntului obligatoriu de 10 ani 
să funcționeze în localurile 
școlilor profesionale și ale li
ceelor de specialitate, pentru 
ca viitorii absolvenți să aibă 
la îndemînă laboratoarele și

Continuare în pag. a 3-a
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atelierele necesare lucrărilor 
cu caracter practic. Regula
mentul precizează obligația 
directorilor de școli de a e- 
fectua săptămînal 6—8 ore de 
asistență didactică la preda
rea diferitelor discipline.

Sortimente de pro
duse auxiliare nentrn

r
„Oprește 
banda, 

Costicâl“
Acesta este titlul filmului 

pe care-1 turnează in aceste 
zile cincclubul „Aniafilm” 
din Lupani. Pelicula cinema
tografică va derula o serie 

! de cazuri nefaste pe care le 
generează nerespcctarea nor
melor de tehnica securității 
Ia mina Lupani. Scenariul 
filmului este semnat de gra
ficianul Iosif Tellmann, iar 
im.'.inea și sunetul de Si- 
monic Oscar. De subliniat 
contribuția adusă la realiza
rea acestei pelicule cinema
tografice de către salariații 
minei : Radu Năsăleanu, Ște
fan Colanius și Elena Pel cu.

O nouă orchestră
<tc muzică ușoară

Din inițiativa Comitetului 
b'.T.C. al termocentralei Pa- 
roșeai, un grup de Jinerl or- 
chestranți s-au unit cu un alt 
gruo dc la mina Patoșeni, șl 
asllel a lua! ființă o nouă or
chestră de muzică ușoară. Ce 
și-au spus tinerii • instrumen
te sini, orchcslranți burii sini, 
pasiune este I începutul tine
rei orchestre este modest, dar 
promițător.

------------ -
PRIMA RECOLTA
VÎNĂTOREASCĂ

Deși vinatul are vădite tendințe do a-și păstra pielea 
neperforată de gloanțe, tot mai cade cite ceva sub tirul 
precis al acelora ce practică acest sport. Prima recoltă vînâ- 
lorcască din acest an a fost culeasă la Cimpu lui Neag. Ră
puși de strașnicii vinători, doi mistreți uriași, dacă e să-l 
ascultăm știți pe cine, și-au mutat domiciliul in depozitul 
frigorific din Timișoara.

„Pe
urinele •»

dacilor"
In colaborare cu Consiliul municipal al Organizației 

pionierilor, conducerea Muzeului mineritului din Petroșani 
a organizat un ciclu de expuneri pe tema „Pe urmele da
cilor, de vorbă cu veacurile" Expunerile vor avea loc 
periodic, cu scopul îmbogățirii cunoștințelor elevilor privind 
o epocă îndepărtată a istoriei patriei noastre — formarea 
limbii și a poporului român.
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PLAN TEMATIC 
DE INOVAȚII 

pe anul 1970 
pentru unitățile din cadrul 

Centralei cărbunelui Petroșani
Hr. 
ort. TEMA PROPUSĂ

Condiții 
tehnico-economice ale 

obiectului inovației
EXPLOATĂRI MINIERE

1. Transportor cu bandă scurt, portabil, acționat pneumatic. Să aibă capacitatea de transport de cca. 20 to/oră.
2. Mecanizarea încărcării cărbunelui în abatajele cameră.

Să asigure încărcarea cărbunelui pe transportor în proporție de cel puțin 90 la sută, să nu împiedice asigurarea respectării monografiei de armare și să asigure fie retragerea, fie protejarea în timpul împușcării, să asigure o productivitate de cel puțin 15—120 tone/oră.
3. Mecanizarea încărcării cărbunelui în abatajele frontale din str. 3.

Să asigure încărcarea mecanizată în proporție de cel puțin 90 la sută, deplasare ușoară pe lungimea frontului, să nu creeze dificultăți Ia operațiile de susținere, să asigure o productivitate de cel puțin 20 tone/oră.
4.

Susținerea metalică a preabatajelor de atac pentru abatajele frontale folosind echipamentul de susținere a abatajelor frontale.
Să corespundă din punct de vedere al rezistenței, să nu ducă la deteriorarea prematură a echipamentului de susținere, să asigure gabarit suficient deservirii abatajului.

5. Mecanism pentru încărcat și descărcat betonite.
Să aibă o rază de acțiune de cel puțin 4 m, să asigure productivitatea de minim 5 mc/oră, să fie ușor de manipulat.

6.
Mecanizarea curățirii bazinelor de decantare și acumulare a apelor de mină și de la suprafață. Să asigure curățirea mai economică și mai ușoară a bazinelor.

7.
Instalație pentru curățirea galeriilor și canalelor de scurgere a apelor din mină. Curățirea să se facă mecanic, iar instalația să fie în construcție A.G.R.

8.
Mecanizarea curățirii silozurilor de cărbune. Executarea. mecanizată a curățirii în condițiile respectării N.T.S., pentru menținerea capacității silozului.

9. Dispozitiv de captare a apei la perfo- rajul umed în suitori. Să nu îngreuneze lucrările de perforare.
10. Cofraj glisant pentru betonarea galeriilor, concomitent cu săparea. Să reducă timpul de execuție și să fie mecanizat.
11.

Dispozitiv de răpire a armăturilor din galerii, acționate hidraulic de la distanță. Să asigure răpirea armăturilor în condițiile respectării N.T.S.
12. Instalație de închidere automată a u- șilor de aerisire, la posturile de transformare, în caz de incendiu.

închiderea automată a ușilor de aerisire să se realizeze numai în caz de incendiu, în restul timpului asigu- rîndu-se circulația corespunzătoare a aerului.
13.

Mecanizarea curățirii cărbunelui de sub stația de acționare a transportoarelor TR-3. Să asigure curățirea cărbunelui de sub stația de acționare fără să stîn- jenească funcționarea transportorului.
14.

Metodă de exploatare de mare productivitate pentru str. 8—9 blocul VII E. M. Lupeni. Să asigure condiții ce se cer unei metode de exploatare.
15.

Reducerea volumului de lucrări de pregătire la exploatarea cu abataje cu front lung în felii pe înclinare a str. 5.
Să îndeplinească condițiile impuse de N.T.S. și altoi- norme privind executarea acestor lucrări.

16.
Executarea unui dispozitiv mecanic de ridicarea bolțarilor la bolta galeriilor ce se betonează. Reducerea timpului de zidărie.

Hr. 
crt. TEMA PROPUSĂ

Condiții 
tehnico-economice ale 

obiectului inovației
17.

Rezolvarea scurtării transportorului din galeriile de bază ale abatajelor frontale, fără oprirea procesului tehnologic din abataje. Să asigure scurtarea transportorului fără stînjenirea procesului de lucru în abataje.
18.

Dispozitiv pentru verificarea permanentă a rezistenței de izolație la instalațiile de 6 kV. Să evite exploziile și incendiile în subteran în caz de defecțiune.
19.

Automatizarea încărcării vagonetelor cu steril la culbutorul de la stația de încărcare funicular. Să asigure funcționarea continuă a funicularului.
20.

Dispozitiv automat de îndoiri alternante și înregistrarea numărului de îndQiri la proba de rezistență a cablurilor de extracție.
Să fie ușor de manevrat și să înregistreze fără erori numărul de îndoiri executate.

21
Dispozitiv de siguranță pentru cuplarea vagonetelor în timpul transportului pe plan înclinat. Asigurarea unei cuplări sigure a convoiului de vagonete.

22. Barieră automată pentru rampele superioare ale planelor înclinate. Eliminarea completă a riscului scăpării pe plan a vagonetelor.
P R E P A RAȚII

23.
Reglarea automată a benzilor de cauciuc în vederea evitării ieșirii covorului de cauciuc din poziția normală de mers.

Să nu permită dereglarea benzilor și să evite uzura prematură a covorului de cauciuc datorită funcționării incorecte.
24.

îmbunătățirea sistemului de colectare a probelor din spălare, flotație. epurarea apelor. Luarea probelor prin mijloace mecanice.
25.

Modificarea circuitului 0—10 mm pentru a putea produce cantități variabile de special și mixte. Să se producă cantități de special și mixte de la ambele baterii și în cantități mai mari.
26. Mărirea debitului de filtrare în filtru cu disc din flotație. Executarea de modificare în circuitul vidului de la filtrul cu discuri.
27

Reducerea umidității sorturilor tehnologice special și mixte, prin hidro- cicloane.
Folosirea utilajelor existente în scopul reducerii umidității prin desecarea suplimentară a sortului hidro- ciclonat.

28. Mecanizarea curățirii bazinelor de compensație de la iaz. Să asigure curățirea bazinelor fără stînjenirea procesului tehnologic de evacuarea apei.
29.

Eliminarea pierderilor de șlam și scăderea concentrației apelor de circulație. Modificări în flux.
Centrala cărbunelui Petroșani

30.
Mecanizarea operațiilor de săpare a vetrei în lucrările miniere orizontale sau cu înclinare mică la mina Țebea. Să asigure executarea rapidă a lucrărilor în condiții de securitate corespunzătoare.

31.
Dispozitiv pentru controlul permanent în reglarea tensiunilor în cablurile de extracție ale mașinilor multicablu. Să permită urmărirea permanentă a stării cablurilor de extracție.

32.
Procedeu de obținere a garniturilor de masă plastică necesare stîlpilor hidraulici. Să asigure a calitate corespunzătoare pentru utilizare la stîlpii hidraulici cu pompă centrală.

33. Reducerea umidității la sortul 0—10 normal Preparația Petrila. Modificări în fluxul tehnologic.
34. Indicarea la distanță sub silozul de bi-uți a variației debitului alimentării. Să asigure reglarea debitului de cărbune la valoarea nominală.
35.

Reglarea debitului de floculant în funcție de alimentare. Să asigure doza nominală de floculant independent de variația alimentării.
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DISCIPLINA
DE PARTID
urmate dv dezbateri in legătură cu rpspectnrca disciplinei. 

I’wlwn afirma că acțiunile întreprinse au avut eficien
ță : au fost obținute unele rezultate bune in ccco cc pri
vește respectarea disciplinei. In susținerea acestei afirma
ții lin mrtncroasclc exemple dc comuniști care constituie 
»n model demn de urmat prin felul in care se achită dc 
sarcini.

La minele Lunea și Fctriîa. la preparai ia cărbunelui, 
sute dc comuniști se găsesc in rândurile fruntașilor și rvi- 
drnțieților in producție. îsi duc la îndeplinire sarcinile 
profesionale și obștești in mod conștiincios.

Privite prin prisma cerințelor actuale, rezultatele 
ținute nu ne pot insă mulțumi.

Mai sfat cazuri cind disciplina de partid este privită 
unilateral uneori nu in legătură indisolubilă cu disciplina 
dv stat.

Ișa se face că unii membri dc partid încalcă disci
plina. îndatoririle statutare fără ca organizațiile din care 
fac parte să-i (ragă Ia răspundere. I,a minele Lonca si 
Petrila. prepnrațic. I.G.L. etc există unii membri de 
pari id care au abateri. Așa sini tov. Bcrințan loan, Opri- 
'•a \ iovei. Siller Grigorc și alții care refuză a-și îndeplini 
obligațiile statutare. Alții fac absențe nemotivate, încalcă 
normele de tehnica securității muncii, nu respectă progra
mul dc lucru. încalcă regulile de conviețuire socială cum 
sint Dumitru Păruscu. Vasile Dor ini an. loan Bragora, losif 
Glegnr și alții De asemenea, sîat unii membri de partid care 
nu respectă statutul. nu constituie exemplu demn 
m ceea ce privește grija față dc avutul obștesc. Aseme
nea fenomene se intilne.se in acele organizații dc bază 
unde lipsește exigența și controlul față dc ducerea la în
deplinire a sarcinilor ce revin membrilor de partid, un
de se frec cu vederea, se consideră de „mică importanță" 
abaterile de la normele eticii comuniste, de Ia îndatori
rile statutare.

Organizațiile noastre de partid sini conștiente că mai 
sini încă multe de făcut in domeniul întăririi disciplinei. 
Atenția principală o îndreptăm spre munca educativă, spre 
crearea unei opinii dc masă în organizațiile de bază îm
potriva celor care încalcă disciplina Ne străduim să fa
cem pe fiecare comunist să ințeleagă menirea, rolul și 
sarcinile ce-i revin din înaltul titlu ce I poartă, să se 
comporte in toate împrejurările ca un om înaintat, concre
tizat printr-o ținută morală ireproșabilă, pătruns dc ne
cesitatea respectării libere a disciplinei de partid.

Ne preocupăm dc intensificarea muncii dc dezvoltare 
a conștiinței socialiste a membrilor de partid, folosind în 
acest scop multiplele forme și mijloace ale muncii poli
tice și cultural-educative. Organizațiile de bază sint îndru
mate spre creșterea exigenței față de modul în care comu
niștii își duc la îndeplinire sarcinile încredințate, luptă 
pentru a da viață politicii, hotăririlor partidului și guver
nului.

Eficiența acestei activități trebuie să sc materializeze 
in mobilizarea activă a tuturor membrilor de partid din 
oraș la îndeplinirea sarcinilor economice, politice, culturale, 
lucru ce poate fi realizat numai prin întărirea continuă a 
spiritului de răspundere, ordine și disciplină in toate sec
toarele de activitate.

+ Urmare din pag. !
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VREMEAQuip ii nd r tu ei fit &n! or

un pahar de

Miercuri 28 ianuarie

fn 
cu- 
ale 
. ii

la Im : șeful de schimb Adal 
beri Feher, înainte, la plătii ji 
In avans, nu i cnea clic doini 
zile la ful. Irtirn, nici recupe
rările nu și. le mai scoale. Care 
o fi taina ?

Inginerul loan Crucmi, șeful 
z<m< i a ll-a, încearcă sa mii 
aducă la lumina : ...omogeni
zare

Emil Aioncsci, de la 
lui lultu Ungirary, cea 
perimcnlaltl din zonă, 
„generatoare de cadre" 
pe Nicolac Dumbrăvii, 
menea cu multă tragei 
nimă in tot ceea ce intrepm 
de. „Flrignda arca, nevoie 
acest... „transplant" de im 
ucala, de sete de afirmare 
apoi nici aprovizionarea cu 
necesare a abatajului, nici 
fetița tehnică nu s-au niai 

tul, < om intrase, din pa 
tfbieek.

Dar conduciitoruJ de I 
tnal ? Pe toți, cure i-ai 

pe maiștrii mineri l<> 
Nicolatt Pe.tricir, / 
imb Constantin Gr 

Anchidim

pa nimeni 
nu-l laude, să nu-i 
mii și încredere.. Și 

nu pe „uite-o nu-i’. Cind s-a 
tnlimplal, in primele zile ale. 
„preluării", o surpare, n rămas 
tir citeva ori in șir încă un 
schimb peste cel obișnuit. Lu
crează concret, cu fiecare gru- 

se consultă cu fiecare 
te, le împiîrtiișește din < 

noștiufele sale bogate m t 
orlăciei, le da sfaturi utile, 
sprijină cind au ceva pe su
lei- Pe noii angajai) nu'1 
ia prea... tare, dc la început. 
„Nu trebuie să-i sperii"... /lre 
răbtiarc eu prind curaj,

deprind cu

ambianțo neobișnuită a admeu- 
lui, pină sc incume.tă sa mear
gă cu adevărat pe picionrela 
Iar. Cum să nu fie atunci fn- 
drărjit, prefuit de aceștia 1

Să dăm cile. va. cifre din 
„cartea brigăzii’ : fn trimestrul 
]V 1969 depășirea sarcinilor de 
producție atingea 1 335 tone 
de cărbune. 21 ianuarie a anu
lui curent : Hn spor ce depășea 
200 de toii" Plusul constant de 
randament : 1,60 toitelpost. 
vans&ri intre 91 și 110 ml.

...Șeful de brigadă Munteanu 
loon II e un om micuț de stat, 
o lumătate de om ai zice, dar 
tui oin și jumătate după fapte.

Deschiderea emisiunii. Lumea copiilor. Năzdrăvăniile 
lui Pârală (1).
Arta de a alege. Anchetă economică. Contractări 
comerț-industrie.
Anunțuri și publicitate.
Telejurnalul de seară.
La volan — emisiune pentru conducătorii auto.
Ce știm și ce nu știm despre om. Emisiune de cul
tură științifică. „Adolescentul, un necunoscut 
Reflector
Anunțuri-publicitatc.
Scară dc teatru : „Gloria" de Nicușor Constant incscu. 
Telejurnalul de noapte.
Teleglob : Argentina.
Muzicorama TV. Revista actualităților de muzică 
ușoară (IU).
închiderea emisiunii.

O .Alexandru Fforea, elev 
la școala dc maiștri, Petro
șani : Răspunziml întrebării 
dv.. vă comunicăm că la ca
pitolul V, punctul 1 din pre
cizările in legătură cu aplica

și Il.C.M. nr. 914/1968 se 
•utâ :
„Salariații scoși din produc

ție dc la întreprinderile la 
care se experimentează noul 
sistem de salarizare și majo-

parcă salariilor, în cazurile 
cind scoaterea din producție 
a avut loc înainte de dala în
ceperii experimentării, vor 
primi in continuare dreptu
rile pe care le-a primit în 
perioada anterioară, stabilite 
in baza vechilor salarii lari* 
fare și salariilor medii reali
zate".

® Viorica Drăgoi, Lupeni :

Vă sfătuim să vă adre. 
Comisiei de judecată dc 
lingă Consiliul popular al 
rsișului Lupeni în a 
competență, intră și luar 
nor .măsuri de influenț; 
celor două părți în sensul re
zolvării prin buna înțelegere 
a problemei relatate de dv. 
redacției.

însemnare

am primit răspunsul 
de la tovarășa Mariana Vonica, 
vînzător încasator la „Piine — 
lactate" (magazinul nr. 7 al 
O.C.L. Alimentara din Petroșani, 

pe strada Republicii nr.

— De ce ? insistăm noi. Doar 
aveți acum butelie la aragaz! 
(cu altă ocazie ni se motivase 
scurt : N-avem butelie").

îndrăzneam afirmația de mai 
sus, deoarece am observat prin- 
tro deschizătură a ușii — pe 
care scria „intrarea persoanelor 
străine este interzisă...'' — 
cum ies aburii de pe un vas 
așezat pe aragazul destinat „și 
încălzirii laptelui spre a fi vîn- 
dut doritorilor" (ne-a confirmat 
aceasta tovarășul director al 
O.C.L. Alimentara, Cazimir 
Davidov ici).

Cine educă pasiunea pentru minerit ?
> Urmare din pag. 1

t’fflut ridicată J-n anul trecut. 
Astfel, in anul 1969 s-au angajat 
în unitățile C.C.P. circa 10 000 
persoane și in același timp au 
fast ..............
9 ftOO
care 
timp 
Jfalui 
clemente nestatornice. Dar fap
tul că nu am reușit să reținem, 
să permanentizăm mai multi din
tre cei aproape 10 000 de noi 
angajați denotă că pe lingă 
neajunsurile ce privesc condi
cile materiale ce le oferim an- 
eajafilor noi, sîntem deficitari 
ș> în familiarizarea și atragerea 
camenilor spre meseria mineri
tului.

Rețin o discuție avută, nu cu 
wn)ft timp în urmă, cu cftiva t>- 
iwi noi angajați, după ce efec
tuaseră cîlev a zile in subteran 
la mina Uricani. La întrebarea 
ce impresie a făcut asupra lor 
nuna, au răspuns, fără să ezite 
«Bit: „Nu prea buna. Nu cred

disconlafi 
Foarte 

au 
după 
sînt

aproximativ 
multi din cei 

părăsit în scurt 
angajare Valea 

..păsări călătoare",

că slam mult pe aici. In mină 
a întuneric, e praf mult..." Ex- 
plicaliile-s puerile. Dar cei care 
cunosc mina sînt de acord că 
aceasta, prin natura, prin spe
cificul ei, nu este prea capti
vantă pentru cei mai multi care 
iau primul contact cu subtera
nul. Dimpotrivă, multi, neobiș
nuit! cu climatul din mină, 
poate și datorită unor influen
te neavenite, părăsesc, aban
donează mineritul.

Un alt tînăr, cu o vechime de 
cîleva luni, la mina Dîlja a vor
bit despre perspectiva rămâne
rii lui la mină în felul următor : 
„Ce să spun ? Să fac întâi 
mata și apoi văd eu dacă 
mai întorc. In orice caz, 
știu dacă voi rezista". Să 
ziste?! Un vlăjgan în toată 
terea cuvîntului, de 19 ani, 
men și cu mușchi sănătoși ... 
exprimă temerile dacă va rezis
ta sau nu în mină.

Despre acești tineri e vorba. 
Cei mai mulți au „nimerit" în 
Valea Jiului, atrași de perspec
tiva unui salar moi bun. Acesta

ar
mă 
nu 
re- 
pu- 
ru-
Iși

e adevărul. Și au această per
spectivă. Dar, toarte multi pă
răsesc mina cu.mult înainte de 
a ajuijge să realizeze ciștigul 
rivnil, îndeosebi la scurtă vre
me după angajare, în perioada 
„crizei de adaptare" la condi
țiile și cerințele muncii în sub
teran. Cum s-ar putea evita, 
sau diminua, cel puțin, această 
„perioadă de criză" ? Neîndoios, 
prin crearea în jurul noilor an
gajați a unui climat familiar, 
prin încurajarea lor cu mai 
multă atenfie, cu mai multă 
condescendentă de cei în mij
locul cărora lucrează, de con
ducătorii producției, de Organi
zațiile de masă în atribuțiile 
cărora cade și dezvoltarea inte
resului, a devotamentului din 
partea noilor salariați fată de 
meseria de miner. Ce se întim- 
plă in realilale?

După zilele de instructaj — 
menit să înarmeze viitorii lu
crători din subteran cu noțiuni
le elementare de N.T.S., ei sînt 
repartizați în diferite formații 
de lucru. Aici sînt supuși direct

rigorilor muncii din subteran, 
li se cere să lucreze, să „dea 
tare". După orele de muncă 
rămîn, în generat de capul lor, 
cu grijile, temerile lor. Or, 
tocmai împotriva acestor griji 
și temeri, ar trebui să acțione
ze diferiți factori. în timpul li
ber cu tinerii s-ar putea între
prinde diferite acțiuni educative, 
s-ar putea organiza discuții. 
Bunăoară, relatările minerilor 
vîrslnici, pensionari, foști frun
tași ai bătăliilor pentru mar 
mult cărbune., ar putea ajuta 
tinerii să-și formeze o viziune 
optimă despre minerit și tradi
țiile lui ; ar putea trezi intere
sul, pasiunea fată de această 
meserie nu ușoară dar frumoasă, 
demnă de oameni vrednici. Ac
țiuni educative specifice acestei 
categorii de tineri ar trebui să 
întreprindă mai ales sindicatele, 
organizațiile de tineret. Dar, 
deocamdată nu numai că nu 
s-a trecut de la discutarea ne- 
<\ sitălii unor asemenea acțiuni 
la realizarea lor concretă, dar 
nu se manifestă, alenfia cuvenită

nici față de modul cum sînt tra- 
ta|i aceștia la locurile dc mun
că, fală 
varea și 
mine și 
Aceasta 
angajalii 
uni ale tării. Nu stăm mai bine 
nici în ceea ce privește atrage
rea spre meseriile din subteran 
nici n tinerilor localnici, a fiilor 
de mineri. Astfel, se constată 
că fiii de mineri din Valea Jiu
lui dețin o( pondere de abia 14,3 
la sută în totalul elevilor șco
larizați în meseriile de profil 
minier. Or, în această privință 
exista odată o tradiție fru
moasă în Valea Jiului.

în fine, un clasic al literatu
rii noastre spunea : „Nimic nu 
se poate face fără pasiune". 
Socotim că mai ales pentru in
tegrarea tinerilor fn exigentele 
mineritului e nevoie de multă 
pasiune. Dar această pasiune 
trebuie trezită, cultivată cu tact, 
cu răbdare și perseverentă. Tra
dițiile de altă dată ar trebui 
reînviate în acesl sens 1

de calificarea, promo- 
deservirea lor in că- 
cantinele miniere ele. 
în ceea ce privește 
veniți din alte regi-

Răspunsul tovarășei Mariana 
Vonica a venit atit de tăios și 
de înveninat incit mi-a retezat 
pur și simplu pofta de lapte 
cald. După care a început un 
lung șir do motivări :

— Avem butelie, intr-adevăr, 
dar știți dumneavoastră cum e: 
cind avem butelie nu a'cm cra- 
tiță și cind avem cratiță n-avem 
butelie.

...N-aveau cratiță, tovarășele. 
Am servit un iaurL Și in timp 
ce mîncam iaurtul mă gândeam 
ce bun ar fi fost totuși un lap
te fierbinte. (Mai ales că-i iar
nă !). Așa cum se poate servi 
înainte de ora 7 dimineața sau 
în pauza de masă de la 10.30 in 
Deva, spre exemplu în condiții 
civilizate, se înțelege: cu un 
corn proaspăt alături (fără a 
sta la două „cozi“, care „cozi" 
există la magazinul 7 aproape 
la orice oră a zilei, pe motiv 
că tovarășele de aici mai mult 
catadicsesc să ..povestească" în 
jurul ...aragazului, în loc să 
servească clienții); și cornul 
proaspăt, la Deva este servit a- 
lături de păhărelul de lapte cald 
pe o farfurioară, nu-ți este așe
zat în... mină (cum se intimplă 
la magazinul nr. 7) ; iar cură
țenia din franzelăria deveană...

„La noi în Petroșani nu se 
poate așa ceva", mă consolam 
eu în timp ce mîncam iaurtul 

prea sînt obișnuiți unii să 
țină de... scaun în loc să 
țină de treabă! Până cind ?!

Putem servi

Ieri, mercurul termometre
lor a oscilat intre minus 7 
grade și plus -1 grade, iar la 
Paring intre minus 7 grade 
și zero grade.

Pentru următoarele 24 de 
ore :

Vremea se menține in con
tinuare frumoasă, cu cerul 
mai mult senin. Temperatura 
aerului coboară noaptea, în- 
călzîndu-se ușor în timpul zi
lei. Vini din sectorul sudic.

preferate; 21,00 Istoria idei
lor? 21,20 Compozitor și in 
lerpret — Florin Bogardo,- 
21,10 Moment poetic; 21,35 
Solistul serii - Karel Goli , 
22,20 Sport; 22,30 Pentru 
magnetofonul dv.; 23,00 Con
cert de muzică ușoară ; 0,03- 
5,00 Estrada nocturnă.

se 
se

M. PAUL

publicitate
Pierdut carnet de muncă 

seria M. I. — 281 710, eliberat 
de E. M. Lonca, pe numele 
Lozar Gheorghe.

PROGRAMUL I: 5,05—600 
Muzica dimineții ; 6,05—9,30
Muzică și actualitdti; 9,30
Viata cărților; 10,05 Balade 
și jocuri populare; 11,05 Cin- 
Lccele tinereții; 11,20 Recital 
Ladislau Konya,- 11,45 Sfa
tul medicului ; 12,00 Melodii 
românești, interpreți de peste 
hotare; 12, !0 Jntîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,10 Avanpremiera 
cotidiană; 13,22 Cîntece de
dragoste; 13,45 Melodii popu
lare interpretate de Marioara 
Precup și Ion LăcoanU; 14,00 
Caleidoscop mu/ical 14,50 
Zece minute cu violonistul 
Nicu Stănescu ; 15,00 Radio- 
școala; 15,20 Din muzica
popoarelor; 15,30 Compozito
rul săptămînii — Robert 
Schumann; 16,00 Radiojur
nal; 16,20Formația de muzică 
populară dirijată de Florian 
Economu; 1G,30 Consultație ju
ridică; 17,05 Antena tinere
tului; 17,30 Muzică populară; 
18,03 Știință, tehnică, fante
zie,- 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv. ;
dio19,30 Săptăinîria 
meloman ; 20,10 
cîntece; 20,25 Zece

19,00 Gazeta ra- 
irniii 

365 de 
melodii

PROGRAMUL 11 ; 6,10 Pro
gram muzical de dimineață ; 
8,10 Tot înainte; 8,25 Mari 
interpret ; 9,00 Jocuri biho- 
rene ; 9,30 Piese corale de 
Tudor Jarda; 9,45 Matineu
de operă; 11,00 Soliști și for
malii artistice de amatori ; 
11,30 Refrene îndrăgite; 12,15 
Concert de prinz; 13,30 Un
da veselă; 14,03 Geneza și 
evoluția muzicii populare ro
mânești (I); 14,30 Formația
dc muzica beat; 15,00 Scene 
din operele Iui Verdi; 15,30 
Melodii interprelale la orgă 
electronică ,■ 16,00 Radiojur
nal ,- 16,20 Actualitatea mu
zicală; 17,00 Muzică ușoară ; 
18,00 Varietăți muzicale în 
recital: 19,30 Meridiane li
rice ; 20,00 Muzică vocală de 
cameră pe versuri de Lucian 
Blaqa; 20,15 Teatru radiofo
nic. Ciclul „Serii# de come
die ale Teatrului radiofonic". 
Prezintă Radu Beligan : Chi- 
rita in provincie, de Vasile 
Alecsandri ; 22.00 Canțonete ■. 
22.20 Jazz; 23,05 Discuri ra
re; 24,00 — 1,00 Festivalul 
muzical international de mu- 
zică contemporană de la Do
naueschingen (R.F. a Germa
niei).

I
PETROȘANI — 7 

brie: Beru și comisarul San 
Antonio (28 ianuarie — 1 fe
bruarie) ; Republica: Un do
lar găurit (29 ianuarie — 1 
februarie); PETRILA : Ulti
ma tură 
LONEA 
Hombre 
nuarie);
negru (29 ianuarie — I fe
bruarie) ; ANINOASA : Pe

Norem-

(28 — 30 ianuarie)
— 7 Noiembrie:
(29 — 31 ia-

Minerul : Prințul

urmele șoimului (29—30 ia
nuarie) ; VULCAN-: Omul 
momentului (29 ianuarie — 
I februarie); LUPENI — 
Cultural: Vă place Brahms ? 
Muncitoresc: Colivie pentru 
doi (27—28 ianuarie) ; PARO- 
ȘENI: O chestiune de onoa
re (28—29 ianuarie)" URI
CANI : Singurătatea in doi 
(28—29 ianuarie).

LA LUPENI DUMINICĂ bogată

Rugbiștii de la Știința
șHiu reluat pregătirile

Ln turul campionatului diviziei A de rugbi, 
echipa antrenată de Vasile Rusu a ocupat un 
onorabil loc 5 in clasa-uent Nu de mult avut 
îee ședința de analiză a comportării echipei. 
( ‘ . i lorii. 3 infringeri și 3 meciuri egale
au fost puse in balanța aprecierii, alături de 
randamentul fiecărui jucător în parte. Apoi, 
,.13'-le petroșânean a pornit din nou pe drumul 
pregătirii viitoarelor succese. Cei 25 de compo
nent! ai lotului au luat startul antrenamentelor 
ăa 10 ianuarie Participanții la ședința de ana
liză a activității formației in prima parte a 
«r.mpionatului au fost unanim de acord că băie
ți» pot mai mult, că au posibilitatea să mai 
wce în elasament. La aceasta concură și progr- 
nvul avantajos de jocuri acasă în retur și 
condițiile de pregătire mai bune. Sînt atu-uri 
care o pot aduce pe Știința Petroșani in urma 
celor „trei mari" din Capitală : Dinamo, Grivița 
Roșie, Steaua.

Animați de această dorință, rugbiștii de la 
Știința se pregătesc cu seriozitate. Perioada pi
nă la 18 februarie, eșalonată în trei semietape, 
este afectată readaptării la efort fizic și apro
fundării unor elemente de tehnică individuală 
și tactică de joc. Este, s< poate spur. : 
succeselor viitoare. Gazda antrenamentelor : 
sala de sport a I.M.P. ți dialurile dimprejur.

A doua perioadă de pregătire se va întinde 
âin 19 februarie pină la reluarea campionatului.

cind eforturile sc vor intensifica După exame
nele universitare, lotul se va antrena citeva 
zile la Băile Herculane, apoi va susține mai 
multe meciuri dc verificare cu echipe ce vor 
fi stabilite pe parcurs.

Returul va fi atacat cu următorii jucători ■ 
Dmu, Dijmărescu, Stănculescu. Dobrinoiu. Mm-- 
-_us, Moroe, Hrislovici. Graur. lonescu. Florcscu, 
Moromete, Ailenei. Rusu. lar-ob. Hummiuc’ 
Bărgăuna.ș, Crăciunc-scu, Truță, Roșea, Boldcscu^ 
Dragoș, Bălan, G. Cosma, Andrei, Marinescu. 
Așadar, un lot valoros, cu doi internaționali A 
(Dinu și Marinescu cu trei internaționali B (Ru
su. Moromete. Bărgăunaș) și cu trei nume noi 
(Marcus, Bălan, Cosma) promovate de la echipa 
secundă a Științei, care activează în divizia B.

Să sperăm că această pepinieră de jucători 
— Știința Petroșani — care furnizează rugbi.ști 
valoroși atit celor două loturi reprezentative 
ale țării cit și altor formații- 'a oferi iubitorilor 
jocului cu balonul oval din Valea Jiului 
numai jocuri frumoase și rezultate onorabile, 
pe măsura valorii individuale a componenților 
săi.

N. LOBONȚ
student I. M. P.

1-0 
in a doua partidă 
a „tricoloriior"
Selecționata de fotbal 

a României a terminat 
învingătoare în cel de-al doi
lea meci al turneului de la 
Belo Horizonte, ciștigind cu 
scorul de 1—0 (1—0) partida 
cu- formația Atletico Mineiro. 
Unicul gol al întîlnirii a fost 
înscris în minutul 40 dc Nea- 
gu, printr-o lovitură cu capul, 
la o centrare excelentă exe
cutată de Lucescu.

Corespondentul agenției 
Associated Press notează că 
aceasta a fost prima înfrîn- 
gere a echipei Atletico Mine- 
iro în fața unei formații de 
peste hotare. Pină în prezent, 
pe teren propriu, această e- 
chrpă braziliană reușise să 
învingă cu 2—1 selecționata 
U.R.S.S., cu 3—2 pe cea a 
Iugoslavie? și să-și înscrie in 
palmares mai multe succese 
in fața unor echipe dc club 
argentiniene. De asemenea, 
Atletico Mineiro întrccuse cu 
2—1 intr-un meci de antrena
ment selecționata Braziliei și 
terminase ncdecis 2—2 cu re
prezentativa Ungariei.

Acele ceasornicului indicau 
ora 9. Pe luciul gheții patinoa
rului din Lupeni și-au făcut 
apariția selecționatele de ho
chei ale elevilor școlilor ge
nerale nr. 1 și 2 di-n localitate. 
Meciul a început vijelios. Am
bele echipe luptau cu ardoare 
pentru victorie. Galeriile celor 
două echipe, formale din pă
rinți, cunoscuți și elevi, își 
susțineau cu frenezie favori- 
lli. In final au învins hocheiș- 
tiî de la Școala generală nr. 
2 cu scorul de 4—2.

★
Ora 9,30. Fluierul arbitrului

PRIMA MANȘĂ
a fazei municapale a campionatului liceenilor
Duminica dimineaja, sala 

de sport a I.M.P, a găzduit 
primele meciuri ale tazei 
municipale a campionatului 
republican de volei, dedicat 
elevilor din licee. Întrecerile 
se desfășoară pe două centre. 
Primul cuprinde echipele li
ceelor din Vulcan, Lupeni, 
Uricani, iar al doilea include 
formațiile liceelor din Petro
șani, Petrila și a Liceului in
dustrial Petroșani. Deoarece 
sala de sport din Lupeni — 
unde trebuiau să-și susjină lo
curile echipele din primul 
centru — este de multă vre
me in reparație (cit va mal 
dura oare ?/}, toate cele șase 
reprezentative ale liceelor din 
Valea Jiului și-au dat lntllni- 
re la Petroșani.

în general, partidele au 
fost de o factura teluiică mul
țumitoare, evidențiind o serie 
de jucători talentațl, care, 
pregătiți cu grijă, pot repre
zenta cu cinste voleiul ro
mânesc de m’iine. Faptul că 
toat» cele șase licee din mu
nicipiu și-au trimis reprezen
tanții la întreceri, precum șl 

V. Ardeleanu, șeful preparatei 
a chemat la întrecere următoa
rele formații. Preparatorul: 
Jurcan, Ceteraș, Szabo, Șurany, 
Ardeleanu și Galamboș. Mine
rul : Brașoveanu, Ciontoș, G. 
Nagy, Ocroglici, AL Nagy șl 
Uilecan. Jocul a fost deose
bit de echilibrat. Prima repri
ză se încheie cu ușor avantaj 
de partea minerilor. Scor 2—I. 
în a doua parte a meciului se 
luptă acerb pentru victorie dar 
repriza se încheie nedecis, 3—3. 
Sub spectrul înfrângerii, pe 
care n-au cunoșcul-o în acest

buna comportare a multora 
dintre ei dovedesc preocupa
rea profesorilor de sport din 
liceele noastre în munca pe 
care o prestează și atenția 
acordată de conducerile li
ceelor acestei competiții spor
tive. însuși directorul Liceului 
industrial Petroșani, profeso
rul Anton Popescu, a ținut 
să-și urmărească șlevii de pe 
margine. Iar aceștia au avu! 
o comportare meritorie, obți- 
nînd două frumoase victorii 
în meciurile susținute.

Primii care s-au prezentat 
în fața lileulul au fost re
prezentanții liceelor din Lu
peni și Uricani. Uricănenii 
cîșligă greu primul set (17— 
15) pentru ca apoi să le piar
dă, lot greu, pe următoarele 
două (14—16, 12—15). Au 
intrat apoi în teren echipele 
liceelor din Vulcan și Lupeni. 
Vulcănenii au avut o misiu
ne ușoară. învingindu-și ad
versarii în două seturi (15— 
2, 15—3). O v ictorie la lei 
de comoda au obținut liceenii 
din Vulcan și în meciul cu 
colegii lor din Uricani (15— 

sezon, preparatorii atacă dez
lănțuit și înscriu de două ori 
laid de unicul punct obținut de 
ad\ ersari. Și astfel meciul se 
încheie nedecis, 6—6. Pentru 
Preparatorul au înscris Arde
leanu 4, Șurany și Galamboș. 
Realizatorii punctelor echipei 
Minerul au fost Ocroglici 3, Al. 
Nagy 2 și Uilecan.

★
După hochei au urmat con

cursurile de patinaj viteză — 
seniori și copii. La seniori, pri
mul loc a revenit lui losif Șu
rany din echipa Preparatorul, 
care a cucerit „Cupa de cristal"

1, 15—5). Deci, clasamentul
primului centru, după consu
marea turului, are în frunte 
Liceul Vulcan, urmat de Li
ceul Lupeni și Liceul Uricani.

Echipele celui de-al doi
lea centru au susținut parti
de mai echilibrate. Cel mai 
bine s-au prezentat elevii 
Liceului industrial Petroșani., 
iar cel mai slab cei ai Liceu
lui teoretic Petroșani. Intre 
ei s-au situat inimoșii elevi 
ai profesoarei Pop, dc la Li
ceul Petrila. fată și rezulta
tele celor trei partide: Li
ceul industrial — Liceul Pe
trila 2—0 (15—0, 15—11),
Liceul industrial — Liceul 
teoretic 2—0 (15—5, 15—2) și 
Liceul teoretic — Liceul Pe
tr ila 1—2 (15—12, 11—15, 8— 
15).

Aprecieri se cuvin tuturor 
echipelor angrenate in între
ceri și, îndeosebi, reprezen
tativelor liceelor din Vulcan 
(prof. Pruncise Czimbalmoș și 
Cosma Cobii șan) și industrial 
din Petroșani (prol. Adrian 
Golgoțiu) pentru comportarea 
lor mult superioară partene

a învingătorului. Au urmat apoi 
întreceri de patinaj viteză la co- 
piL La fete, primele trei lo
curi au [ost ocupate, în ordine, 
de Carmen Apostolescu, Ana 
Racolța și Cristina Cîta, iar la 
băieți locul I a revenit elevului 
Fluture Cristea urma! de Arnold 
Polak.

In încheiere, Elisei Chi.șj, 
președintele Asociației sportive 
Preparatorul din Lupeni, a înmî- 
nat cîștigătorilO'T cupe, crose, pu
curi, iar celor mici ciocolată.

Victor ARDELEANU II 
corespondent

rilor de întrecere. Din ria
dul celor aproape 50 de li
ceeni — voleibaliști care s-au 
perindai prin țața Iileulut o 
apreciere mai bună au lăsat : 
Alexandru Gurlavenco, Sil
viu Isacu și Gheorghe Szege- 
di (Vulcan), Vasile Gabor 
(Lupeni). Ion Constantin, Co
dea și Nica (Liceul industrial), 
Gheorghe Cîmpeanu (Petrila). 
Comportarea sub t rice critică 
a elevilor voleibaliști de la 
Liceul teoretic Petroșani a 
iosl pusa pe scama absenței 
unor jucători de bază, reți
nuți la la/a pe liceu a Olim
piadei de matematică. Aștep
tăm evoluția lor in întrece
rile viitoare.

Returul fazei municipale a 
campionatului republican de 
\ olei, dedica! elevilor din 
licee, va avea loc duminică 
dimineața, lot în sala I.M.P. 
Cîștigăloarele celor două cen
tre își v or disputa finala în 
8 februarie iar campioana 
municipală va participa Ia fa
za județeană.

Dumitru GHEONEA

intilne.se

