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Cu planul trimestrial îndeplinit

succesele repurtate 
indicatori. Produc-
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lucrul.
greva generală mun- 
din această regiune 
trădată... Din această 
început a părăsi sin-

la de re- au
Nicolae WARDEGGER, arhivist principalArhivele statului Deva

Cu prilejul cercetărilor documentare efectuate pînă în prezent în depozitele Arhivelor Statului din Deva și alte arhive din țară, au fost scoase iveală cîteva documente mare însemnătate, în care se flectă împrejurările în care luat ființă și au activat primele organizații comuniste pe meleagurile hunedorene, după crearea Partidului Comunist din România.Dintre aceste documente pomenim, în primul rînd, cîteva scrisori, mai precis, corespondența purtată de către organizațiile locale cu membrii Comitetului Executiv al Partidului Comunist din România, a- nume : cu Nicolae Marian, A- lexandru Dobrogeanu-Gherea, Kdblos Elek și alții; cîteva rapoarte și buletine informative ale organelor de stat, precum și conceptul primului raport de activitate al organizației comuniste din Lupeni. Datorită represiunilor din partea siguranței burgheze, a stării de asediu, 
a cenzurii și a prigoanei puține documente s-au mai păstrat îneît sînt aproape inexistente. Pentru găsirea acestor materiale documentare s-au cut cercetări îndelungate și nuțioase. însemnătatea lor zidă mai ales în conținutul valoros și în faptul că sînt în necunoscute publicul ci-

fă- mi-re-lorîntregime inedite, pînă în prezent de ti tor.Să urmărim pe mentelor amintite mai •’ cării jncitorești din Valea Jiului, de la greva generală din 1920 încoace și împrejurările înființării primelor grupe comuniste.Cităm din raportul de activitate al organizației comuniste din Lupeni relatări despre greva generală din 1920 : „Această 
regiune (Valea Jiului) se con
stituie dintr-un număr de peste 
10 000 muncitori, plus meseriașii 
din industria fierului și meta
lului, constructori, lemnari etc. 
Acest mare număr de munci
tori, a dat dovadă întregului 
proletariat din țară, despre cu
rajul și forța prin care a sus

baza docu- momentele fortante din viața miș- ancitorești

ținut greva generală, ce a luat 
sfîrșit cu 8 zile mai tîrziu, du
pă ce toți muncitorii din țară 
au reluat

Pierzînd 
citorimea 
s-a simțit 
cauză, au
dicatele de zi cu zi, iar după 
Congresul Partidului din 1921, 
la care s-au cristalizat parti
dele muncitorești din România, 
mai mult s-au scîrbit de acești 
trădători și au părăsit sindica
tele completamente..."Din cele relatate se poate deduce cu ușurință, în primul rînd, marea încredere a muncitorilor pe care au avut-o în greva generală din 1920. Pe de altă parte, dezamăgirea, neîncrederea în vechii conducători și dezorientarea lor ca urmare a eșecului suferit.Față de această situație, muncitorii greu s-au lăsat convinși pentru orice inițiativă. In aceste împrejurări, și pe plan local, s-a învederat tot mai mult necesitatea unui conducător capabil de a-i organiza și a-i conduce în lupta lor împotriva exploatării capitaliste. Acest deziderat s-a realizat prin întemeierea P.C.R. înjghebarea primelor organizații comuniste locale, după crearea P.C.R. au fost îngreunate însă de o seamă de factori. In primul rînd, de a- restarea delegaților participanți la Congresul creării P.C.R., prigoana pornită împotriva comuniștilor, introducerea stării de asediu, refuzul de a primi în muncă pe conducătorii greviști de la 1920 etc.Să urmărim ce ne spun documentele despre aceste împrejurări. Ele sînt mai concludente, mai convingătoare.Societatea Petroșani relatează într-un raport că „în urma gre
vei generale din octombrie 1920, 
40 de supraveghetori și munci
tori au fost arestați și înaintați 
Curții Marțiale din Sibiu", și 
că pe „acei conducători ai gre
vei sub nici un cuvînt nu-i 
putem reprimi". Se știe că Va
lea Jiului — cităm din raport în continuare — a fost centrul 
agitațiilor social-bolșevice, în 
rîndul lucrătorilor noștri s-au

propagat și au fost și urmate 
principiile Internaționalei a 
IlI-a. Greva generală, de ase
menea, n-avea altă menire de- 
cît să provoace revoluția gene
rală și ca urmare să întroneze 
guvernul sovietelor". Deci — 
„sub nici un cuvînt nu-i putem 
reprimi Ia lucru".
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„ INIMA
CÎNTĂ"

E ora 9. In sunetul trom
petelor și răpăitul tobelor, un 
grup de pionieri aduce dra
pelul unității pentru a fi înăl
țat pe catarg. Este momen
tul solemn al începerii cere
monialului pionieresc. Purtă
torii cravatelor purpurii se 
întilnesc cu tovarășul Cle
ment Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid, președintele Consiliu
lui popular municipal și cu 
tovarășul Gheorghe Furdui, 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid.

O liniște adîncă se așterne 
după încetarea trompetelor 
și a tobelor, apoi răsună gla
sul comandantului de unita
te, profesorul Petru Mir ea, 
care anunță înălțarea drape
lului în acordurile „Tricolo
rului". Tovarășul Clement 
Negruț a vorbit, apoi, pionie
rilor despre activitatea din 
trecut a comuniștilor din Va
lea Jiului, despre perspecti
vele de dezvoltare a munici
piului Petroșani în viitor.

După festivitatea întîlnirii, 
pionierii și-au invitat oas
peții să participe la specta
colul „Inima cîntă". Peste

Cornel HOGMAN(Continuare în pag. a 3-a)
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Sărbătorirea istoricului, 
mărețului semicentenar al 
creării partidului se apro
pie... Pentru a-i ieși în întîm- 
pinare așa cum se cuvine, 
alături de oamenii muncii 
din întreaga țară, colectivele 
minerești ale Văii Jiului 
caută, prin strădanii intense, 
susținute, să obțină realizări 
cît mai bogate și mai grăi
toare. E o dovadă elocventă 
de participare sinceră, acti
vă, Ia grandioasa operă de 
edificare a societății socialis-

te multilateral dezvoltate, de 
atașament profund față de 
politica înțeleaptă a partidu 
lui de ridicare continuă a 
bunăstării poporului.

Faptele din ultimul timp 
ale colectivelor de prepara
tori din bazin se circumscriu 
acestei realități. Dintre ele 
am selecționat cîteva și 
le-am integrat în relatarea 
succintă de mai jos.

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef — 16 38 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămint — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

Plecarea la Moscova a tovarășului

TO/I/ CEAUSESCU
la amiază a părăsit Ca- 
plecînd la Moscova, de- 
Partidului Comunist Ro- 
condusă de tovarășul

In palmaresul faptelor pres
tigioase de muncă cu care co
lectivul minerilor de la Lu- 
peni intimpină gloriosul semi
centenar al creării partidu
lui, a fost înscris un nou și 
remarcabil succes. Planul pe 
trimestrul I 1971, la produc
ția brută de cărbune, a fost 
îndeplinit cu 4 zile înainte 
de termen. Pînă ieri dimi
neața din marile abataje fron
tale, modern utilate, ale Lu- 
peniului au fost date 3 900 
tone de cărbune peste sarci
nile primului trimestru. Pină 
la încheierea lunii martie se 
va realiza o producție supli
mentară de cca. 21000 tone, 
depășindu-se cu mult angaja
mentul luat pînă la 8 mai.

Sînt de asemenea demne de

evidențiat 
și la alți 
tivitalea muncii realizată pe 
exploatare întrece cu 38 kg 
cărbune pe post nivelul pla
nificat; calitatea producției a 
înregistrat o simțitoare îmbu
nătățire, respectiv reducerea 
conținutului de cenușă cu 0,5 
puncte sub norma internă ad
misă; s-a extras din frontul 
abatajelor cu susținere meta
lică un volum de peste 220 000 
tone cărbune, reprezentînd un 
spor de 22 la sută peste pre
vederi. Colectivele sectoarelor 
IV, VI, VII și III au rapor
tat deja îndeplinirea sarcini
lor trimestriale, dar și cele
lalte — I și II — se strădu
iesc să le urmeze exemplul.

Luni
pitala, 
legația 
mân,
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al
Român, 
lucrările celui de-al
Cohgres al Partidului 
al Uniunii Sovietice.

Din delegație fac 
Paul Niculescu-Mizil, 
al Comitetului Exe- 

Prezidiului Permanent, 
al C.C. al P.C.R., Ja-

Partidului Comunist 
care va participa la 

XXIV-lea 
Comunist

parte to-

cu, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu, Mihai Ma
rinescu, Ion. Pățan, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești.

Au fost de față V. S. Tiku- 
nov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid au fost salutați cu 
multă căldură de mii de oa
meni ai muncii veniți pe aero
port.

La ora 12,45, în aclamațiile 
mulțimii, avionul oficial a de
colat, îndreptîndu-se spre capi
tala Uniunii Sovietice.

(Agerpres)varășii: 
membru 
cutiv, al 
secretar 
nos Fazekas, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, E- 
mil Drăgănescu, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Ion Ilies-
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RESPONSABILITATEA
la cota exigențelor actualeDemarajul luat din primele luni ale acestui an, un demaraj optimist, robust, are o notă caracteristică proprie ■ angajarea cu răspundere deplină a colectivelor pentru onorarea sarcinilor ce le revin din noul cincinal. Mai mult ca oricînd, în spiritul exigențelor actuale, îndeosebi a acelora de natură calitativă reieșite din ansamblul de măsuri preconizat de partid se impune necesitatea de a se crea toate condițiile pentru ca sentimentul responsabilității la toate nivelele, în toate celulele activității să se manifeste plenar.In acest context este îndeobște cunoscută și larg aplicată (a fost recomandată în atî- tea prilejuri) metoda curentă ca membrii organizațiilor și organelor de partid să raporteze periodic ori de cîte ori se găsește de cuviință despre felul . în care și-au îndeplinit sarcinile ce le-au fost încredințate. Din punct de vedere organizatoric, în multe locuri, lucrurile par să fie în ordine. Membrilor de partid, membrilor organelor de partid Ie sînt repartizate responsabilități concrete. Poate fi găsită pe alocuri chiar și o evidență scriptică. riguroasă a acestui lucru ba, uneori și a periodicității

cu care se raportează despre îndeplinirea misiunii încredințate.Cu alte cuvinte ne referim la o metodă încercată — mai veghe. e adevărat, dar care nu și-a;-pierdut actualitatea, eficiența ei fiind validată de practica muncii concrete — al cărei scop de căpetenie constă

Printr-un decret al Consiliului 
de Stat a fost înființat Ministe
rul Transporturilor și Teleco
municațiilor, prin comasarea 
Ministerului Transporturilor cu 
Ministerul Poștelor și Telecomu
nicațiilor.

Printr-un alt decret al Consi
liului de Stat a luat ființă Mi
nisterul Minelor, Petrolului și 
Geologiei, prin preluarea de că
tre acest minister a atribuțiilor 
referitoare la extracția țițeiu
lui și gazelor naturale de ia 
Ministerul Petrolului, care și-a 
încetat activitatea. Atribuțiile 
fostului Minister al Petrolului 
privind prelucrarea țițeiului au 
fost preluate de Ministerul In
dustriei Chimice.

Ministerul Industriei Metalur
gice a preluat de la Ministerul

Minelor și Geologiei și de Ia 
Ministerul Industriei Chimice a- 
tribuțiile referitoare la indus
tria metalurgiei neferoase.

De asemenea, prin decret al 
Consiliului de Stat a fost schim
bată denumirea Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice 
in aceea de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie. 
Totodată,. în cadrul Consiliului 
a luat ființă Departamentul 
pentru informatică și condu
cere.

Ca urmare a noii organizări, 
prin decrete ale Consiliului de 
Stat, tovarășul Florian Dănă- 
lache a fost numit în funcția 
de ministru al transporturilor 
și telecomunicațiilor, iar tova
rășul Bujor Almășan, în func* 
ția de ministru al minelor, pe
trolului și geologiei. !

Sport ÎN IMAGINI Șl FAPTE

(Agerpres)
cargouri frigorifice tdw, construite ■ la
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DUn lot de autobuze, gata dc a fi livrate exploatărilor miniere, realizate la U. M. Timișoara

Ministerul Construcțiilor Industriale și Comitetul Uniunii Sindicatelor pe ramură au a- cordat premiile pe anul 1970 îhtreprinderilor care au prezentat remarcabile creații la Consiliul de inovații. Au fost astfel premiate : întreprinderea de instalații din București, Trustul nr. 5 de con- strucții-montaje din Brașov, Institutul de cercetări pentru construcții și economia construcțiilor, întreprinderea de construcții-montaje din Cluj, întreprinderea nr. 4 de Construcții montaje din Iași, In-

treprinderea de montaje din București și Uzina de reparații din Ploiești.Potrivit calculelor estimative, prin aplicarea inovațiilor realizate anul trecut în acest sector se vor obține economii echivalente cu 30 milioane lei.
Douăde 2 000Șantierele navale din Tr. Severin, au părăsit Constanța îndreptîndu-se spre porturile poloneze. In baza contracte-

lor încheiate, Șantierele din Tr. Severin s-au angajat să furnizeze flotei poloneze 12 nave frigorifice. Șase dintre ele au și fost livrate. Se află, de asemenea, în fază avansată de lucru primul șlep de 1 200 tone, care va funcționa prin împingere, destinat R.S.F. Iugoslavia. In același timp, se fac pregătiri intense pentru introducerea în fabricație a unor noi tipuri de nave solicitate în Uniunea Sovietică și în R ,P. Chineză.

în angajarea tuturor membrilor de partid la îndeplinirea sarcinilor ce revin organizației.Participarea la adunări generale ale organizațiilor de partid relevă însă un lucru, în aparență neînsemnat; în timp ce în unele locuri cei ce raportează despre munca lor sînt anunțați de acest lucru cu o zi-două înaintea ședinței sau sînt desemnați prin surprindere, chiar în cadrul ei, în alte locuri aceștia cunosc din timp, cu o lună mai devreme, poate chiar cu mai mult timp înainte, pe baza unei programări făcute de birourile organizațiilor. că vor fi chemați, să informeze adunarea generală despre activitatea lor în soluționarea sarcinilor primite.Vasăzică sînt ■■ diferite opțiuni. Se procedează de la caz la caz. De ce ne-am oprit totuși tocmai asupra acestui aspect care la prima vedere n-ar prezenta cine știe ce importanță ? Pornind de la faptul că prezentarea de rapoarte, informări despre modul îndeplinire a sarcinilor

reprezintă un scop în sine, ci doar unul din mijloacele folosite pentru a angrena și pe a- ceastă cale pe toți membrii de partid la îndeplinirea obiectivelor ce stau în fața organi- ției, este cazul să ne întrebăm cum este mai eficace să se procedeze, ce aduce mai mult folos organizației precum și celui ce este chemat să se refere la munca lui efectivă î interpelarea prin surprindere ad-hoc, pregătirea în pripă a unei informări ades formale sau, în alt caz, a oferi un răgaz suficient pentru ca cel ce se prezintă în fața organizației să aibă timp spre a-și afirma spiritul de inițiativă, spre a-și consacra energia și priceperea unei sarcini încredințate și în acest fel a avea posibilitatea de a înfățișa la termenul scadent o activitate într-adevăr fructuoasă ?Reconstituirea unor fapte vită desigur, la reflecții,primul caz, de numeroase ori, organizația se vede pusă în fața unui fapt împlinit ; fără să mai însemne pentru cineva o surpriză, cel interpelat va recunoaște în mod autocritic că n-a făcut totul pentru îndeplinirea sarcinilor ce i s-au dat, că este adevărat, a tergiversat, rezolvarea acestora, că lipsurile ce se constată, se datoresc într-o oarecare măsură și lui dar că în viitor... Singurul cîș- tig (dacă se poate vorbi de așa ceva) obținut în acest caz va fi critica ce i se va face ! încolo munca, rezultatele efective vor rămîne în continuare,

f---------------------------Dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului superior constituie o cerință a e- pocii, o componentă esențială a mersului nostru către culmile civilizației... Numai prin înțelegerea adîncă prin urmărirea eu consecvență a îndeplinirii întocmai a acestui imperativ, ed’ficiul pe care-1 ridicăm va avea amploarea și durabilitatea dorite. Tovarășul Nicolae Ceaujescu arată cu claritate în Expunerea sa la ședința Gomitetu-

------------------------------------------------------------una stăpînirea acestor atribute. In fond eforturile lor se concentrează asupra desă- vîrșirii pregătirii profesionale a viitorului inginer care va activa în economia minieră, neignorînd nici o clipă importanța cultivării în rîn- durile studenți‘or a dragostei pentru meseria aleasă, îmbogățirea continuă a conținutului prelegerilor, semi- nariilor, orelor de laborator, creșterea calitativă a îndrumării și coordonării temelor,
PERFECȚIONAREA
(ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
SUPERIOR MINIER

in- In
Iv.l Executiv al G.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970 că „...pentru re
alizarea obiectivelor și a sar
cinilor cincinalului 1971— 
1975 și ale următorilor zece 
ani este necesar să crească 
foarte mult numărul cadre
lor cu pregătire superioară".In spiritul acestor exigențe sporite își desfășoară munca laborioasă, de zi cu zi, și colectivul cadrelor didactice de la Institutul de mine din Petroșani. Formarea unor specialiști care să se dedice cu trup și suflet creșterii stadiului tehnico-ști- ințific al mineritului românesc, sporirii eficienței activității de extracție a bogățiilor adîncului, subînțelege responsabilitate, pasiune, perseverență și, at.ît cadrele didactice cu experiență și ani îndelungați, rodnici de profesare, cît și cele tinere, dornice de afirmare, se străduiesc să dovedească într-

a proiectelor de an și da diplomă, a practicii în producție, mărirea aportului în cadrul cercurilor științifice studențești reprezintă trepte obligatorii ale dezvoltării și perfecționării învățămîntului superior minier.O discuție recentă cu cî- teva cadre didactice din institut ne-a dezvăluit ipostaze inedite ale procesului in- structiv-educativ pe care-1 desfășoară.— Educarea la studenți a capacității de deprindere cu o muncă independentă, creatoare. adecvată la condițiile atît de speciale ale activității din subteran — ne-a spus prof. dr. ing. Nicolae Lețu, șeful catedrei de lucrări miniere și preparare — care trebuie rea noastră iatăsă fie preocupa- de căpătîi. In
C. MI REA în pag. a 3-a)(Continuare(Continuare în pag. a 3-a) T. MORAR

BELGRADUL
de secoledupă 24

S. MORCOVESCU(Continuare în pag. a 4 a)
Sub soarele primăverii...

Sosit la Belgrad, ești tentat, 
avizat fiind de faptul că acest 
oraș are o vechime de 24 de 
secole, să cauți vestigiile unui 
trecut zbuciumat, patina unor 
vremuri de mult apuse, cum 
de altfel ești gata s-o faci în 
oricare altă citadelă cu o ve
chime similară. Dar, în' zadar 
vei căuta urm. timpurilor tre
cute, pentru că Belgradul nu a 
reușit să păstreze edificii care 
să fie o dovadă a istoriei sale 
agitate. Gazdele afirmă că este 
greu de găsit un alt oraș în 
'lume care, de-a lungul exis
tenței sale, să fi fost distrus și 
devastat de 40 de ori și tot de 
atît.ea ori să se ridice din rui
ne, renăscînd din cenușă ca pa
sărea Phoenix. Nu se poate spu
ne, desigur, că, gazdele,'nu ar 
avea multe de arătat unui 
străin venit la Belgrad: îl vor 
conduce prin cele vreo 30 de 
muzee și galerii de artă, îi vor 
povesti istoria tumultuoasă a 
orașului și îi vor arăta mărtu
rii ale existenței sale de 24 de 
veacuri. Dar patina timpului nu 
va putea fi arătată, deoarece 
cei mai noi dintre cuceritori 
distrugeau edificiile înainte ca

timpul să-și lase urmele pe zi
duri.

Încă din secolul IV î.e.n., cel- 
ții au sesizat importanța locu
rilor pe care se află actuala 
capitală și au construit primele 
fortificații pe platoul Kalcmeg- 
dan, care domină confluența 
Savei cu Dunărea. Această si
tuare a făcut ca Belgradul să 
fie ocupat, rînd pe rînd, de ro
mani (care l-au numit Singi- 
dunum), avari, turci, austro-un- 
gari.^De sub ultima ocupație,
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PERFORMANTA
a alpiniștilor petroșăneni

27 
în

martie a.c. 
masivul Re-

Intre 23 și 
s-a desfășurat, 
tezat, finala campionatului re
publican de alpinism, compe
tiție care a atras la start nu
meroase echipe din întreaga 
țară. Ca și in alți ani, alături 
de puternicele formații ale a- 
sociațiilor sportive Armata 
Brașov, I.P.G.G. București,
Dinamo Brașov, Guban Timi
șoara, Sănătatea București,
Metalul Cluj și altele, printre 
participante s-a numărat și 
eehipa de alpinism a Asocia
ției sportive C.F.R. Petroșani 
care, datorită pregătirii te
meinice desfășurate sub con
ducerea neobositului antrenor 
ALEXANDRU ZOLOTARU, 
s-a clasat pe tocul III, înre
gistrând o remarcabilă per
formanță. Locul I a fost câș
tigat de echipa A.S. Armata 
Brașov care a realizat

timpul de 20 h 20‘, ur
mată de Dinamo Bra
șov cit timpul de 21 h 10‘ și 
C.F.R. Petroșani cu timpul de 
21 h 44‘.

Itinerariul parcurs a pre
zentat un grad de dificultate 
cu mult sporit față de alte 
competiții precedente, de ace
lași gen. Startul a fost dat la 
refugiul Pietrele (în apropi
ere de Iacul și cabana cu a- 
celași nume) de unde echipele 
au traversat Vîrful Mare iar 
apoi, în ordine, vîrfurile Cus
tura, Peleaga, Bucura, Rete
zat, Porțile Bucurei, Judele și 
Slavei. La Peleaga, Bucura și 
Judele, concurenții au avut 
de parcurs șt traseele de că- 
țărare pe stineă, impuse prin 
concurs, eu diferite grade de 
dificultate ca de exemplu de 
gradul 4 B (la Peleaga, unde 
alpiniștii au înnoptat în po
ziții nu tocmai comode), 4 A

(la Bucura), și 3 B (la Judele). 
De Ia vîrful Slavei traseul a 
continuat spre lacul Lia, de 
unde concurenții s-au îndrep
tat către punctul de sosire, 
Ia același refugiu de la lacul 
Pietrele.

Performanța obținută de e- 
chipa reprezentativă a orașu
lui nostru se datorează cute
zanței, tenacității și pricepe
rii dovedite de alpiniștii DU
MITRU BÎRLIDA, GHEOR
GHE VRAJITORU, MOISE 
BODA și ION SIN (ultimul 
fiind rezervă) De asemenea. 
Ia obținerea acestui rezultat 
a contribuit, in mod substan
țial, sprijinul pe care asoci
ația sportivă l-a primit din 
partea consiliului municipal 
al sindicatelor care a asigurat 
alpiniștilor condiții. optime 
necesare bunei pregătiri.

1. M.
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De la stingă la dreapta — sus: Moise Boda, Dumitru Birlida; 
A. Zolotaru și Ion Sin

jos : Gheorghe Vrăjiloru,

A

In campionatul național de rugbi

Constructorul București Știința Petroșani 6-6

FOTBAL FOTBAL

La un cros al tineretului, 
organizat la Petroșani in toam
na anului trecut, a luat 
startul și un tinăr modest, ca
re nu făcuse niciodată atle
tism. Vreme de un an se pre
gătise pentru schi sub condu
cerea instructorului Francisc 
Edelyn. Apoi a coborit de pe 
pîrtiile albe pe pista de zgu
ră a stadionului. Concura 
pentru prima oară la un cros 
și nu Se gindea dacă va face 
în continuare atletism sau un 
alt sport. Intimplarea, feri
cită pentru el, a făcut scufie 
„filat" de un ochi atent de 
antrenor. Profesorul Ion Cto- 
fică a fost cu ...pricina. A stat 
de vorbă cu tînărul și, ime
diat, acesta a devenit elevul 
său, sporind cu unul numărul

Rezumate tehnice
„U“ CRAIOVA — FARULRAPID — PETROLULC.F.R. CLUJ — F.C. ARGEȘ STEAGUL ROȘU — PROGRESUL S.C. BACAU — C.F.R. TIMIȘOARA POLITEHNICA — DINAMOU.T.A. — ,.U" CLUJSTEAUA — JIUL

ETAPA VIITOARE„U" Cluj — Politehnica ;Dinamo — Progresul •„C.F.R. Timișoara — Steagul roșu ; Farul — C.F.R. Cluj ;F.C. Argeș — S.C. Bacău ;Rapid — Steaua ;Petrolul — U.T.A. ;Jiul — „U" Craiova
A

întrebări
DIVIZIA A

CLASAMENTUL
1. Dinamo
2. Rapid
X U.T.A.
4. Petrolul
5. Politehnica
6. Steaua
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

„U“ Craiova 
Steagul roșu 
Farul
S.C. Bacău
F.C. Argeș 
„U" Cluj 
C.F.R. Cluj 
Jiul
Progresul

1G. C.F.R Timișoara

V

18
18
■
18
18
18
18
18
18
1»
1»
18
18
18

18
18

9
8

10
9
8
7
8
8
8
8
5
6
6
6
4
4

6
8
2
3
4 
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4
4
4
1
6
3
3
1
4
1

31—14
21—11
27—17
22— 19
30—24
25—21
16— 15
14—14
27—2»
24—23
22—26
17— 20
23- 32
Ift—24
14—22
11—30

24
24
22
21
20
21)
20
20
20
17
16
15
15
13
12
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Un sportiv 
petroțăiiean 
a concurat;
în Belgia

Echipa studenților din Petroșani, a susținut duminică dimineața, pe excelentul „covor verde" al stadionului Constructorul din Capitală întîlnirea de eampionat în compania, deținătoarei lanternei roșii. In ciuda evoluției bune a bucureș terților ta etapa precedentă la Timișoara, precum și a surprinzătoarei înfrîngeri a studenților la Sibiu, pronosticurile erau net favorabile oaspeților.In primele douăzeci de minute se joacă numai în jumătatea «le teren a constructorilor. Știința reușește câteva acțiuni spectaculoase dar ratează datorită »nor erori copilărești ale lui Dinu și Truță. Unul din rarele contraatacuri ale echipei bu- eureștene surprinde descoperită defensiva studenților și Ne

delcu deschide scorul prmtr-o reușită lovitură de picior căzută (min. 21). Peste numai patru minute, Fălcușanu, cu o execuție identică,, restabilește echilibrul pe tabela de marcaj : 3—3.La reluare oaspeții obțin o lovitură de pedeapsă din poziție favorabilă. Execută precizie Dragoș și devine 6—3 în favoarea din Petroșani.Deși lipsită de aportul titulari Știința zburdă ren, fără însă a reuși majorarea scorului datorită unor gre-

cu rezultatul echipeia cinci pe te-

șeii ale liniei de atac. O acțiune ce nu prevestea nimic periculos pentru studenți este sancționată și Gheorghiu transformă lovitura de pedeapsă în mod magistral (aproape de centru și din unghi mic). Din acest moment ambele echipe joacă nervos dar în special Constructorul care abuzează de durități. Cu 10 minute înainte de final, Ortelecan și Rădules- cu sînt eliminați de pe teren, echipa Știința apărîndu-și în continuare șansele în numai treisprezece oameni. .
L. NICOLAE

Baschet Studenții îșiB Știința Petro-
Analiză 

obiectivă 
la Liceul 
industrial 

minier 
PetroșaniAsociația sportivă a Liceului industrial minier Petroșani și-a analizat zilele trecute activitatea. Elevul Victor Ardeleanu, președintele consiliului asociației sportive, a prezentat o dare de seamă în care au fost subliniate rezultatele bune obținute de sportivii liceului în cadrul diferitelor competiții oficiale sau amicale la care au participat, dar și unele lipsuri, făcîndu-se, în același timp, propuneri concrete pentru îmbunătățirea muncii in viitor. Darea de seamă și par- ticipanții la discuții au reliefat rezultatele bune obținute de fotbaliștii anului III B, de baschetbaliștii anului V C, de voleibaliștii anului III D și V C, succesele individuale înregistrate de elevii i Adrian Alicu, Dumitru Her, Ioan Bărășcu și Ștefan So- lyom (la pentatlon), Grigore Petru și Ștefan Belenyeri (tenis de masă). Constantin Zup și Nicolae Mărăcineanu (șah). Ion Mănăilă (săniuțe) ș.a.A fost apreciată preocuparea deosebită a profesorului Adrian Golgoțiu pentru dezvoltarea mișcării sportive din liceu, precum și aportul profesorilor Iosif Tomuș și Francisc Mărtz, adueîndu-se critici îndreptățite comitetului U.T.C. din liceu și unor cadre didactice căre nu au sprijinit în suficientă măsură acțiunile sportive organizate.Tovarășii Dorel Vladislav, președintele C.M.E.F.S. Petroșani și Iacob Imling, șeful sectorului sport al Comitetului municipal al U.T.C., au apreciat activitatea sportivă desfășurată de elevii Liceului industrial minier Petroșani, au dat unele indicații utile pentru munca de viito<

Divizionara șani își continuă pregătirile în vederea, reluării campionatului. Sîmbătă și duminică, baschet- baliștii din Petroșani au jucat la Brad în compania reprezentativei Aurul din localitate. Meciurile fiind amicale, s-a căzut de acord ea fiecare să aibă două reprize a câte 30 de ’minute. Deși a fost lipsită de aportul a trei jucători de bază — Iano- șiga, David, Boboiceanu — Știința Petroșani a câștigat ambele întîlniri cu rezultatele de 119 — 105 și 95 — 69. Selecționata orașului Brad, care se pregătește pentru barajul de pro-

continuă pregătirilemovare în divizia B, a opus studenților o rezistență dîrză astfel îneît ambele partide au fost "deosebit de utile pentru cele două formații. S-au remarcat Bolcu. Stoenescu și Marinescu de la gazde, Bochiș, Ștu- rek. Gorea, Gruber și D. Ilea de la oaspeți.Duminică se dă startul în campionatul diviziei B de baschet. Știința Petroșani susține prima etapă în deplasare în compania formației Știința Mediaș.
Ilie CIUNGU 

student

Mi-i închipuiam pe jucăto
rii de la „Progresul", pînă 
duminică, ca pe niște na- 
mragiați, neresemnați încă, 
pe o insulă pustie, seiuund 
oceanul și zborul cocorilor, 
doar, doar, va apărea ceva sal
vator. Și-acel ceva — a venit: 
meciul de la Brașov, o sur
prinzătoare și categorică vic
torie în deplasare a „banca
rilor". „Agățați" de acest „iz
vor de apă vie", progresiștii, 
îmi închipui acum, vor fi al
ții în continuare. Nu se vor 
mai zbate ca peștele pe us
cat...

Dar noi ? Noi (vorba vine), 
jiuliștii, ce ne facem ? „Pi
căm" ? Nu „picăm" ? Pentru 
noi, de unde va apare sal
varea (să fim bine înțeleși, 
salvarea înseamnă de acum 
înainte, punctele din depla
sare, pentru că, dați-nii voie 
să mă îndoiesc că toate punc
tele puse în joc pe stadionul 
Petroșani vor reveni „Jiului"), 
vom reuși să smulgem ceva 
din „drepturile" celor dună, 
„C.F.R.“-uri, după etapa de 
duminică sau nu ? Dacă ol
tenii, cu visuri de mărire și 
arțăgoși cum sînt, vor e- 
mite duminică, pretenții ? 
Oare ne vom zvîrcoli ca pe 
jăratec, după etapa a 6-a, 
cu doar două (!) puncte din 
12 posibileîntrebări, intre- 
bări... Și, dacă am sta să ne 
gîndim, cite încă am mai 
găsi ! întrebări... Răspunsuri
le. altcineva trebuie să le 
găsească...

F.C.Argeșul și „U" C1»Â 
simțind pe aproape „jetul’' 
cald de raze al lanternei ro
șii nu au făcut altceva decît 
să ne mărească amărăciunea, 
dovedindu-ne că și de acolo, 
de unde nu te aștepți, se 
pot „eiupi" punete prețioase.

„H.H.“-ul din Copou (Măr- 
dărescu) cred că ar trebui să 
se liniștească. „Poli" nu e în
că o echipă care să viseze 
laurii de campioană.

Rapid, încet dar sigur, a 
trecut și de Petrolul, »U„ 
Craiova, lejer, de Farul, S.C. 
Bacău, printr-un gol frumos 
dar norocos de C.F.R. 
șoara. Și — cam atît.

Duminică, o etapă 
dată și, mai" mult ca 
primele puncte ale 
în retur. Dacă nici de 
asta...

Timi-

îrreor- 
sigur, 
Jiului 

data

V. T.

TENIS DE MASA Etapa județeană la PetroșaniSala .Constructorul'1 din Petroșani a găzduit, în zilele de 27 și 28 martie a.c., etapa județeană a'campionatului republican individual de juniori la tenis de masă. Au participat 34 de sportivi, reprezentând a- sociațiile Constructorul Hunedoara, Dacia Orăștie, Viscoza Lupeni și Școala sportivă Petroșani. Ca și la ultimele trei ediții, și de data aceasta, întrecerile au fost dominate de Constructorul la băieți și de Școa-

au scos simțitor tenis în al de
la sportivă la fete.Actualele întreceri evidență un progres tinerilor jucători demasă din Hunedoara și Petroșani. Iată-i pe primii trei clasați la cele cinci probe : Individual Fete: 1. Ildiko Gyongyoși; 2. Victoria Chinceșan, 3. Silvia Foro, toate de la Școala sportivă Petroșani. Băieți: 1. Cornel Popovici ; 2. Gheorghe Anasta- siu ; 3. Dumitru Bîldea, toți de la Constructorul Hunedoara.

Dublu fete: 1. Ildiko Gyon- gyosi — Victoria Chinceșaji ; 2. Adriana Toth — Victoria Chinceșan ; 3. Geta Lucaci — Eudo- chia Onofil, Hunedoara. Dublu mixt: 1. Victoria Chinceșan — Gheorghe Anastasiu — 2. Silvia Foro — Cornel Popovicj ; 3. Geta Lucaci — Ion Tripon. Dublu băieți : 1. D. Bîldea — Gh. A- nastasiu ; 2. C. Popovici — I. Tripon ; 3. I. Gheorghiu — I. Ghena, toți de la Constructorul.
Staicu BALO!

Silviu Sabin B1RSAN, elev, anul II

In timpul meciului Mine
rul Lupeni — C.F.R. Caran
sebeș, antrenorul Cornel Că
rare a decis operarea a două 
modificări in echipa sa. Indi
ferent de considerentele care 
au determinat aceste schim
bări, trecînd și peste faptul 
că, poate, noii introduși n-au 
dat un randament superior 
predecesorilor lor, nu dorim 
decît să ne oprim la gestu
rile pe care cei vizați să pă
răsească terenul le-au făcut 
la auzul hotărîrii antrenorului 
lor. De ce ? Pentru că ni se 
par foarte semnificative, ca 
ilustrări a două mentalități 
total diferite.

• Gross a fost scos din 
teren în același minut cu go
lul egalizator, înscris din pasa 
sa ideală. Intrucît hotărirea, 
ca intenție, fusese luată dina
inte, iar Szilagy deja se „în
călzise", antrenorul Cărare 
n-a ezitat să-l înlocuiască pe

Doua gesturi

STEAUA — JIUL 2-0Pe stadionul Republicii, o parte a spectatorilor bucureș- teni au întîmpinat echipa oaspete cu un de loc ospitalier „haide B-ul“. Speram că această „încurajare" va trezi ambiții deosebite în sufletele jiuliștilor, că vor face totul pentru a recupera cel puțin unu] din cele două puncte pierdute în fața lui Răducanu et comp. Dar nu a fost așa. Este adevărat că cei treisprezece jucători care au îmbrăcat tricourile alb- negru au alergat mult, dar nu au reușit nimic. Atacul, cu excepția lui Ion. Constantin (aplaudat, uneori la scenă deschisă) și Mihai Marian (atît cît a jucat), a fost aproape inexistent. Naidin, deși inițial primise indicații precise de a-1 hărtui pe Sătmăreanu, s-a complăcut în situația de a aștepta ieșirile acestuia în atac. Ori, duminică, valorosul fundaș al naționalei nu a făcut-o. Linia de mijloc a avut perioade bune, reușind uneori să aconere zona centrală, Nădășan și în parte. Urmeș au încurcat mult socotelile gazdelor. Compartimentul în care se puneau a- tîtea speranțe — apărarea —

a deziluzionat. Fundașii centrali s-au lăsat păcăliți cu destulă ușurință, Caramalis faul- tînd în repetate rînduri. Datorită lui, pentru prima oară în ultimii ani, la adresa echipei din Petroșani au fost atribuite adjective de loc măgulitoare. Matei Popescu a gafat de multe ori, dar în orice caz mai puțin decît Tonca, duminică un simplu figurant.Lovitura de începere o au oaspeții, dar militarii pun stă- pînire pe joc reușind să pericliteze de mai multe ori poarta lui Stan, prin Tordănescu (min. 12) și Tătaru (min. 17). In min. 22, o combinație de mare finețe Iordănescu — Tătaru face spectatoare întreaga apărare a Jiului și ultimul, printr-nn șut sec de la 10 m, deschide scorul : 1—0. In continuare, oaspeții ies mai curajos la atac și Urmeș (min. 27) si Ton Constantin (min. .34) sînt pe punctul de a egala. Apoi din nou presing la poarta lui Stan, Tordănescu, Tătaru s: Ște- fănescu ratează de puțin golul cerut cu insistență de tribune.

Aspectul jacului rămâne neschimbat după pauză. Steaua controlează j... ul, iar Jiul atacă sporadic. In min, 71, o cursă splendidă a lui Pantea se încheie cu o centrare și Tătaru, complet liber (unde erau fundașii și portarul ?), reia cu capul din apropiere : Steaua 2 — Jiu] 0. Pînă la sfârșit nimic demn de semnalat. Atacurile gazdelor se intensifică în timp ce Jiul pare resemnat.Brigada de arbitri, avîndu-1 la centru pe Mircea Rotaru (Iași), a condus bine următoarele formații : STEAUA : Co- man, Sătmăreanu, Gitigarin, Negrea, Oistaehe Vigu,Naom — Pantea, Tătaru, Ior- 
dănescu, Ștefănescu (accidentat, din min. 45 Dumitru TII). JIUL :Stan — M. Popescu, Caramalis. Dodu, Tonca, — Urmeș, Nădășan, — Mihai Marian (ace'dentaf din m:n 4f> UiJe- can). Ion Constantin. Cotormani, Naidin (min. 84 Sandu).In deschidere : Steaua — Jiul tineret 2—0 (la pauză 1—0) în urma transformării a două penaltiuri de către Crăinircanu (min. 7) și Grigore (min 80).

N. LOBONȚ

atleților de la Jiul Petroșani. 
A început pregătirile cu pasi
une și conștiinciozitate. Cali
tățile lui incontestabile de a- 
lergător l-au impus repede. 
Ixl „zona" de la Sibiu a Cro
sului R.S.R. de anul trecut 
s-a clasat pe locul III, iar la 
finala de la Tg. Mureș a ve
nit pe locul XII. Selecțione
rii l-au cooptat alunei în lo
tul de tineret al țării.

De acum, pentru elevul lui 
Cioficâ începea o nouă peri
oadă de pregătire, mai inten
să, mai plină de optimism și 
de speranțe. Țoală iarna s-a 
pregătit cu asiduitate, efec- 
tuind și cite două antrena
mente pe zi. cu o voință dem
nă de laudă. La tot pasul 
simțea impulsul antrenorului 
său, indicațiile lui tehnice pe 
care se. străduia să le respec
te întocmai. In 28 februarie 
a.c., la crosul de selecționare 
pentru lotul național de ju
niori și de tineret, ținut la 
Ploiești, a fost convocat să 
participe și sportivul petroșă- 
nean Sabin Văsoiu, despre 
care scriem aceste rînduri. 
Deși a alergat bine, n-a reu
șit decît să „biseze" locul de 
la Tg. Mureș : XII in clasa
mentul general. Totuși el a 
fost inclus în echipa celor 
trei atleți români care urma 
să ne reprezinte tara la Cro
sul internațional muncitoresc

ed de la care pornise golul 
egalității, mult „căutat". As
cultător, Gross a ieșit și, fe
ricit, pentru contribuția sa la 
joc, a venit lîngă antrenorul 
său, care, drept mulțumire, 
l-a sărutat. Atit. Obrajii inun
dați de-o bucurie mare ai 
celui care ieșea din teren și 
gestul său de a veni lingă an
trenor, fără pic de regret vă
dit în expresie și mișcări 
ne-a impresionat...8 Mai apoi, Ceteraș e tri
mis să-l schimbe pe Lucuța, 
autorul golului prim, care în
cepuse să greșească repetat. 
Auzind că va fi chemat pe 
tușă, Lucuța, schimbat la fa
ță, a dat frîu liber acelui gest 
cunoscut de noi toți de pe 
stadion, cu mina, a împotri-

vire față de o hotărîre și le
hamite în același timp, în- 
dreptîndu-și, încet, pașii spre 
alt colț al terenului, decît un
de se afla antrenorul, intir- 
ziind voit in teren. Doar in
tervenția promptă a lui Pre
cup l-a hotărit să-și grăbeas
că... tirșîitul crampoanelor.

• Două gesturi diferite. 
Două gesturi — unul frumos, 
impresionant, celălalt repro
babil — la doi tineri sportivi, 
coechipieri. Oare, nu e vorba 
despre două 
rite, despre 
contrarii de 
rea sportivă 
dului intr-un sport colectiv ? 
De ce ? Roadele educației — 
cînd există — trebuie să fie 
aceleași... (v.t.).

mentalități dife- 
două modalități 
a vedea intrece- 
și rolul indivi-

DIVIZIA C
PanduriiIn turul campionatului diviziei C, Știința Petroșani a pierdut un punct pe teren propriu în favoarea echipei Pandurii Tg. Jiu. Duminică studenții și-au luat o meritată revanșă, făcînd meci egal pe terenul Pandurilor. Rezultatul este deosebit de valoros pentru echipa Știința care continuă lupta pentru câștigarea seriei. El îi nemulțumește totuși pe studenți deoarece, după aspectul general al partidei, aceștia meritau victoria, deși, la fel de bine, puteau părăsi terenul învinși. Dorind să păstreze contactul cu plutonul fruntaș al seriei și să se reabiliteze după jocul slab prestat cu Vulturii Lugoj, studenții petroșăneni au început jocul cu multă hotărîre, deschizând scorul chiar în min. 3, cînd Dobrescu a trimis ca din tun balonul în plasă dmtr-o lovitură liberă de la cea. 40 m de poarta adversă.încurajați de gol, studenții contraatacă în continuare pe-

Minerul LupeniMinutul 11. In mijlocul unei acalmii generale, fundașul central al echipei din Lupeni, Burnete, trimite fără rost, o minge înspre propriul portar, pe care o interceptează extremul stînga din Caransebeș, Zlătaru, și... 1—0 pentru oaspeți, pe terenul din Aninoasa. Lovitură de trăznet 1...Așa a început noul derby al seriei a V-a. Angrenată, din primele minute, cu toată echipa, într-o luptă dîrză, Încrâncenată, împotriva unei apărări solide, decise nu să-și „vândă scump pielea" ei să decidă soarta partidei, echipa lui Cor
nel Cărare, duminică în zi de... mari ratări, a avut pînă la faza din min. 11, descrisă mai sus. de trei ori ocazia să deschidă scorul (Gross — șut puternic, portarul scapă balonul, reia Cotroază înspre poarta goală dar, ca din pământ, apare Bol- diș care salvează ; Lucuța și 
Cotroază șutează peste bară din poziții excelente). Ce-a urmat, după golul oaspeților ? O luptă surdă, mută, de lunga, de foarte lungă durată, în una și aceeași direcție... Coechipierii lui Costică Cotroază, din dorința justificată de a egala cît mai repede cu putință, se a- vîntă cu toții în atac, șutează spre poarta excelentului Am- bruș, din poziții mai mult sau mai puțin favorabile, cine vrea și cine nu vrea, cine trebuie și cine nu trebuie (tînărul mijlocaș Burdagiu își încearcă de două ori... norocul, ignorîndu-și colegii în situații mai clare),

Tg, Jiu — Știința 2-2riculos, dur toate acțiunile lor se lovesc de zidul apărării gazdelor și rămân fără rezultat. La rîndul lor, „Pandurii" insistă și ei mai mult în atac, obțin 8 cornere față de numai două ale oaspeților, dar nici acțiunile lor nu sînt mai consistente, mai clare, astfel că prima repriză se termină cu avantajul de un gol pentru echipa Știința.In repriza secundă avea să se schimbe și aspectul jocului și scorul. In min. 47 Dobrescu este sancționat în marginea careului pentru discuții în teren, cu o lovitură liberă, din care gazdele obțin egalarea. 
Lupa este autorul golului. Jocul se echilibrează, Știința mai are o bună ocazie de gol pe care o ratează prin Bălăneanu, iar Făgaș îl imită trimițând de aproape în brațele portarului advers. încurajați de ratările studenților și de golul egalizator, Pandurii iau conducerea în min. 55 prin Negoescu. Studenții reiau jocul de la centru

cu Marcu în locul lui Hi tea și cu Zăvălaș în locul lui Ște
fan. Acum atacul oaspeților este mai insistent, se află mai mult în preajma porții adverse, dar gazdele rezolvă cu ușurință toate situațiile critice create la poarta lor. Golul egalării este înscris tot de un fundaș al studenților în min. 87. Este vorba de Botoș care a urcat mult în atac și a șutat din careu în colțul, de jos al porții adverse făcînd inutilă intervenția portarului Papuc. A arbitrat o brigadă din Rîmnicu Vâlcea formată din N. Stoiculescu la centru, I. Ciută si Gh. Dumi
trescu la tușe. Știința a utilizat următoarea formație : Be- 
rindei — Botoș, Izvernari, Tu
dor, Dobrescu — Tismănaru, 
Bîtea (Marcu), Știr — Bălănea
nu, Ștefan (Zăvălaș), Făgaș,Etapa viitoare : Știința — Steagul roșu Plenița,

G. I.

C.F.R. Caransebeș 2-1 (0-1)asistăm la dovezi grăitoare ale faptului că înaintașii din Lupeni nu au încă tirul reglat, neșansa îi caută cu luminarea și-i găsește în repetate rînduri (în min. 30, de exemplu, Gross trage în bară, pe lîngă portarul căzut, în imposibilitate de a interveni !), fundașii Ainbruș și, în special, Precup își părăsesc dispozitivul defensiv, se Infiltrează înspre „găoacea" în care s-au instalat oaspeții, șutează și ei dar... nimic. Toate atacurile, hazardate așteaptă greșeala fatală a apărătorilor din Caransebeș care... nu mai vine. Hărțuită permanent, apărarea liderului recurge Ia anti joc, respinge totul la întîm- plare (și... mai ales în tribune), faptul acesta, bineînțeles, îi scoate și mai mult din... picior pe fotbaliștii din Lupeni care,, în orice fază din careul oaspeților. zăresc de-acum cîtc-un fault,, cîte-un henț, solicitînd zadarnic atenția arbitrului.După paur',, de pe atacurile gazdelor, întețite. începe, parcă, să se șteargă pecetea neclarității, sînt ceva mai gîndite. extremele sînt valorificate mai intens și, în min. 50, egalarea nu mai poate fi oprită: Gross centrează, precis, din tușă, portarul gafează pentra prima oară. Cotroază îl imită dar 
Lucuța, atent, reia în gol, de aproape. Urmează, în continuare, aproape o jumătate de oră de joc frumos, deschis, oaspeții nerenunțînd totuși, pe alocuri, la barajul ferm al apărării, lupe-

nenii ratează alte și alte ocazii (min. 59 — Cotroază, min 62 — 
Szilagy), D. Kelemen din Caransebeș, îl „întinde" serios pe 
Șarpe în min. 61. In min. 77, la o lovitură liberă executată, din adîncime, de Precup, Bur
dagiu, înfipt în „coasta" apărării adverse, pune o pasă excepțională pe capul lui Cotroază care înscrie. Cu capul și... cu cap: 2—1. Victoria e sigură. Nimeni nu se mai îndoiește de acest lucru, doar Șarpe, numai peste două minute, este pe cale. la un atac frontal al C.F. fiului, să... schimbe rezultatul, .greșind flagrant (noroc cu Burnete, care își răscumpără prima eroare, salvând în extremis),. Localnicii insistă, nu cu convingerea care se impunea fosă, dar scorul rămîne, totuși, neschimbat. Și astfel, după 90 de minute de joc acerb, încleștat, arbitrul Ion Lroitoru din. Craiova flueră sfârșitul partidei, pe care-a condus-a bine, cu unele greșeli nesemnificative.Au jucat formațiile : MINE
RUL LUPENI : Șarpe — Ani- 
bruș, Precup, Burnete, Bolgar 
— Șvedak, Burdagiu — Mritu, Lucuța (Ceteraș), Cotroază, 
Gross (Szilagy). C.F.R. CARAN
SEBEȘ: Ambruș — Popescu, I. Kelemen, Mac, Boldiș — Dumitru, Monea — Novacovici, Marțuică (D. Kelemen), Bălan, 
Zlătaru.Etapa viitoare : Furnirul De- ta — Minerul.

V. TEODORESCU

din Belgia, desfășurat în a 
doua jumătate a lunii martie. 
Luînd startul in compania a 
230 de concurenții din toate 
țările Europei, petroșăneanul 
Sabin Văsoiu a avut o com
portare remarcabilă, ocupind 
un valoros loc 36 in clasa
mentul final, din cei 200 de 
alergători care au terminat 
cursa.. Rezultatul lui este eu 
atit mai valoros dacă avem 
în vedere că nu face atle
tism decît de 7 luni, că a 
participat pentru prima oară 
la un asemenea „examen" 
peste hotarele țării. Dar a- 
cest, succes înseamnă mai 
mult: este un motiv de sti
mulare pentru activitatea lui 
viitoare, pentru activitatea 
tuturor colegilor lui din sec
ția atletism a C.S. Jiul Petro
șani.

In fond, cine este acest Sa
bin Văsoiu ? Un tinăr de 21 
de ani, născut și crescut în 
Petroșani, un muncitor price
put și conștiincios la Fabrica 
de piine din Petroșani, un pa
sionat de sport, pe care atle
tismul l-a cucerit acum de
finitiv. Este doar unul, dintre 
mulții tineri descoperiți și 
pregătiți de către priceputul 
și inimosul profesor Ion Cio- 
fîcă. Este doar unul dintre 
cei 36 de componenți ai lotu
lui de atletism Jiul Petroșani 
care include, printre alții, pe 
talent ații : Monica Iacob, Ma
riana Gheorghiță. Ana-Maria 
Erkedy, Codrut't Șiclovan, 
Georgeta Stoian. Eugen Roi- 
ban, despre rezultatele cărora 
am scris nu o dată. în coloa
nele ziarului nostru și des
pre care, cu siguranță, vom 
mai scrie. Vom m.ai scrie, de
sigur. și despre ceilalți elevi 
ai lui Ion Ciofîeă — 60 la 
număr — de la Școala sporti
vă Petroșani. Numele Gabri- 
elei Nicolescu, Xeniei Kimi- 
nich și Măriei Lăzărescu în
cep deja să devină cunoscute.

Rezultatele bune sint urma
rea firească a talentului și 
pregătirii conștiincioase a 
sportivilor, dar și, a muncii 
antrenorului lor care le în
drumă cu pasiune și price
pere pașii spre victorii.

In aceste, zile, atleții de la 
Jiul Petroșani se pregătesc cu 
asiduitate />entru finala cam
pionatului republican de ju
niori și tineret ce va avea loc 
în luna mai. Rezultatele ob
ținute în concursurile de ve
rificare de pînă acum — ne 
declara antrenorul Ion Cio- 
fîcă — ne îndrituiesc să spe
răm în comportări meritorii 
ale sportivilor petroșăneni. Le 
așteptăm cu plăcere.

Dumitru GHEONEA
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Marian, și Ovi

mai sus am cîteva rnăr-
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viitor ? 
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(Urmare
Unitate de eforturiColectivulrului preparare de la preparația Lupeni, sub îndrumarea competentă a inginerului Traian Miclea și a maiștrilor Florea Tigoianu și Liviu vramescu. a făcut ca, cursul săptămînii trecute, intre în ultimele probe rodaj mecanic, centrifuga 3 cu toate echipamentele a- ferente (sită curbă, crațer, jghiaburi etc.) pentru eguta- rea specialului 0—10 de ia RHEO și a specialului 0—3 de la hidrocicloane. Montarea importantei instalații are drept scop reducerea substanțială a umidității cărbunelui special pentru cocs. Facem mențiunea că la a- ceastă acțiune desfășurată sub semnul îmbunătățirii calității produselor de preparare, au parVcipat majoritatea echipelor, evidențiindu- se îndeosebi cele conduse de Toader Moldovan și Petre

SEMNUL CALITĂȚIImaistru Petru Rus. Recuperarea întîrzierii livrării uncțr utilaje este pe cale de a se împlini.
'întreaga cantitate 

de cărbune

Avramescu, care au lucrat efectiv, cu multă pricepere, la executarea ireproșabilă a pieselor de la centrifugă. Andrei Drotzinzger, Carol Cziler, Cornel Barb, Caro! Henț, Ioan Serher și Marin Toma.Probele tehnologice se vor desfășura începînd eu dimineața zilei de azi, astfel în- cît se poate afirma că lucrarea devansează cu două zile termenul înscris în planul M.T.O.

de vid actual lui din siloz.Experimentarea instalației va avea loc la mixte 0—3 mm cicloane.
Petroșani

Piața Victoriei

C. Cornoiu

0 noutate
în problema scăderii 

umidității......o constituie instalația de egutare forțată, de la aceeași preparație, realizată tot în cursul săptămîniî care a trecut. Noutatea constă în i- nițiativa instalării de către echipa de lăcătuși a lui Va- sile Furnade a unei pompe

spălare e gata......la preparația Coroești în conformitate cu S.T.E-ul ,.A- daptarea fluxului tehnologic la necesitățile de valorificare a cărbunelui". In prezent se efectuează probele tehnologice și se depun eforturi deosebite ca atingerea parametrilor proiectați să se realizeze cît mai repede cu putință.Remarcăm echipele conduse de Aurel Ștef, Francisc Pecsi, Ladlslau Jjac și Ladis- lau Enei, bine dirijate și îndrumate de experimentatul

prevăzută de plan 
va fi încărcatăDe curînd, Ia prepare'ia Petrila s-a terminat montarea unui crațer și prelungirea unei benzi prin care se asigură încărcarea integrală la uzina respectivă a cărbunelui sortat de la E. M. Lo- nea. La lucrarea r iran -ă — care garantează, p-in urmare. încărcarea întregii cantități de cărbune, conform planului — și-au adus o contribuție aoarte echipele de la întreținere mecanică, conduse de Vaier Toma și loan Marcu.

Perfecționarea învățămîntului

(Urmare din pag. 1) minier

In pofida acestor greutăți mișcarea comunistă nu încetează. De la începutul anului 1923, potrivit relatărilor documentare, , fi'unlașii minelor din Valea Jiului au înoeput a purta discuții cu cunoscutul militant comunist Berger A. din Brașov în vederea înființării organelor locale comuniste.Cert este că datorită creării Partidului Comunist din România, a legăturilor pe care le-au avut minerii din Valea Jiului cu militanții comuniști, muncitorimea minieră a luat o poziție revoluționară față de afilierea la sindicatul amsterda- misi, la Congresul general sindical ee a avut loc la Cluj în toamna anului 1923. In această <>rivință merită să cităni următorul pasaj dintr-o scrisoare •dresată de comuniștii din Lupeni unui tovarăș de luptă.„Susnumitul sindicat (Valea Aiului) a trimis Ia congresul din trecut (de la Cluj) 2 delegați cu mandat, care să voteze pe lingă scoaterea punctului de afiliere la Amsterdam și să fie contra afilierii. Unul dintre a- eești delegați cu numele Rethi Reberger luliu, s-a întors și a votat pentru afiliere, astfel călcând in picioare botărirea adunării generale în care a fost ales ca delegat. Acest delegat la congres și-a întors „șuba“ în partea social-democraților. Cînd s-a reîntors la Lupeni, tovarășii l-au exclus din sindicat, în baza Statutelor; l-am exclus definitiv sub pretextul că a călcat hotărîrea adunării generale".După scindarea mișcării sindicale de la Congresul din Cluj, muncitorii mineri și-au dat seama cît se poate de bine că numai partidul comunist îi va călăuzi pe drumul revoluției proletare. Iată cum se oglindește această împrejurare în conceptul primului raport d.e activitate al organizației P.C.R. din Lupeni din anul 1924 i „Muncitorimea minieră din Lupeni, luînd legătura cu tovarășul Koblos și Berger încă înainte de congresul sindical (.„) tinut la Cluj, a ajuns la înțelegere relativ la înființarea secției partidului comunist din comuna Lupeni. Toată sfera de (activitate în această direcțiune s-a rezervat de comun acord ipînă după congresul spărgători- !lor din Cluj, așteptînd rezultatul acestui congres. Avînd în I vedere atitudinea spărgătorilor cu care au procedat Ia acest congres, terorizînd astfel pe delegații muncitorimii, dindu-i a- fară din sala congresului, im- punîndu-le în mod arbitrar a- • filierea la Amsterdam, fără a ține cont de spiritul masei muncitoare, nu am stat locului ! și am luat strînsă legătură cu tov. Berger, secretarul secțiunii Brașov, de la care am primit administrația necesară pentru

Inițiat de Consiliul municipal al Organizației pionierilor în cinstea sărbătoririi semicentenarului P.C.R., concursul de fotomontaje desfășurat în toate școlile din Valea Jiului a antrenat un număr foarte mare de pionieri și școlari. Dezbătîndu- se, în fiecare clasă, la nivelul de înțelegere al elevilor, tematica concursului, s-a creat un cadru de mutică, inițiativă și ingeniozitate, prielnic confecționării de fotomontaje bine realizate, sub îndrumarea comandanților de unități.Infățișînd pagini din lupta și activitatea P.C.R. precum și

realizările poporului nostru ultimul cincinal, fotomontajele reflectă și aspecte caracteristice din viața pionierilor din Jiului.Printre cele mai reușite mără fotomontajul „S-au lumini noi la poalele Paringu- lui“ — realizat de pionierii și elevii liceului din Vulcan; fotomontajul „50 1921 — 1971", nierii și elevii ricani; precum școlilor generale nr. 2, 4, 5 din Vulcan, al Școlii generale nr. 5 Petroșani și al școlilor generale nr. 1, 3, 5 Petrila.

formarea secțiunii comuniste. Astfel partidul comunist a fost înființat. (Cu 11 membri la început — n. n.).In anul 1924 se atestă documentar existența și activitatea unei organizații comuniste și la Vulcan.Organele de stat raportează că : „In ultimul timp în raza Petroșanilor, s-au răspîndit afișe comuniste. Toate autoritățile ne-am întîlnit imediat și în urma hotărîrilor luate, Siguranța Petroșani a descoperit complet firul comunist, arestînd toți indivizii în cauză. Compania a identificat cu această ocazie un început de organizare comunistă în Vulcan. Cele 8 persoane identificate s-au înaintat Siguranței, împreună cu actele compromițătoare între care și un pian de - —comuniste nal“.In ceea tea primelor grupe comuniste redăm următoarele : „Toți membrii aveau menirea ca, la rîn- dul lor să facă propagandă pentru a obține aderarea și a altor membri pentru partid. A- ceastă propagandă s-a făcut de noi dă și oriunde aveam prilejul să-i cea „Socialismul" și „Munkas** cum și. prin cuvinte de convingere ale clasei proletariatului, arătîndu-le oglinda vieții comuniste, care luptă pentru dezrobirea (proletariatului) și înfrin- gerea burgheziei și totodată a- rătîndu-le activitatea și greșelile comise deCluj".Organizațiile ajuns să fie cînd organele gheze au și ția împotriva devenit și mai grea cu scoaterea din legalitate a Partidului Comunist din România. Activitatea partidului însă n-a mai putut fi întreruptă. Partidul comunist și-a desfășurat activitatea printr-o serie de organizații muncitorești și de masă, legale și ilegale, printre care a- mintim în primul rînd sindicatele unitare, Blocul Munci- toresc-Țărănesc și altele, prin care a ținut o legătură strînsă cu masele largi, îndrumând tivitatea lor revoluționară.In anul 1924 Siguranța Petroșani raportează forului perior că „muncitorimea Valea Jiului este organizată în sindicate de breaslă și că între conducătorii acestor sindicate sint mulți indivizi care adoptă principii de ordin comunist". Iată unul din multele exemple cum, partidul comunist, a găsit metodele potrivite și posibilitatea de a-și continua activitatea fără întrerupere, situ- îndu-se în fruntea luptei clasei muncitoare pe care a condus-o la eliberarea ei definitivă.

comuniste n-au bine înjghebate, siguranței bur- început persecutor. Situația a
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800 de elevi, părinți și cadre 
didactice au venit să asiste 
la programul închinat celei 
de a 50-a aniversări a P.C.R.

Interpretînd cunoscute cîn- 
tece pionierești, străbătute de 
fiorul dragostei față de patrie 
și partid, pionierii și-au expri
mat simțămintele sincere, cu 
tot patosul și candoarea vir- 
stei. Au fost apoi prezentate 
dansuri populare din zona 
geografică a Văii Jiului. Fi-

naiul spectacolului a reunit 
întregul ansamblu, subliniind 
cu entuziasm și hotărîre de
votamentul față de partid, 
prelungit ca un ecou in con- 
știința celor prezenți.

Înscrisă in salba manifes
tărilor închinate semicentena
rului, intilnirea și spectaco
lul pionierilor de la Școala 
generală nr. 1 Petroșani re
prezintă un sincer omagiu a- 
dus P.C.R. — părintele drag 
pe care pionierii il cântă din 
toată inima.

stimularea unui dialog activ, neîncetat, pe tot parcursul anilor de studii, între inginerul de nume și jadrul didactic, consta -beta reușitei de .arabeie părți... Se impune ca seminariile să reprezinte „arena* dezbaterilor, a dialogului vtu, la concret.— Ce ah -întreprins în a- ceastă direcție ?—■ După ee se prezintă de către student referatul unei anumite teme, întocmit în baza studierii bibliografiei suplimentare de specialitate care i-a fost recomandată, se „încrucișează* opinii numai deasupra unor argumente vizuale, adică planșe, scheme sugestive, fotografii etc. Se întreprind teste legate de luarea unor decizii imediate de găsire a soluțiilor celor mai eficiente și mai rapide pentru diverse situații Jjosibîle din practica minieră. Activizarea studenților devine, astfel, un fapt. In plus, căutăm să-i deprindem cu modurile de clasificare și sistematizare a unui volum ridicat de informații...— La noi, în catedra de matematici — a intervenit profesorul Wilhelm Kccs — s-a înrădăcinat o metodă pe care o considerăm bună. Se dau, cu regularitate, probleme de rezolvat pe diferite capitole, de la un seminar la altul, iar controlul, verificarea îndeplinirii acestei datorii se face cu strictețe de către cadrul didactic respectiv. Căutăm să elaborăm cursuri, să le tipărim în stilul în care susținem pi ele- gerile și seminariile. Ultimul e cel de algebră și ana- Tiză matematică, pc care ’’"studentul poate să-l găsească la biblioteca institutului...— A fi un bun specialist în ramura minieră presupune și o asimilare solidă a cunoștințelor de matematică și întrepătrunderea acestei științe cu problemele tehnologiei extragerii și ale mecanizării minelor nu mai are. rost s-o subliniem încă o dată... Un curs de matematică este indicat să fie „prins" de la început, altfel e greu să te descurci hățișul*

formulelor... Cum acționați pentru însușirea, din capul locului, a acestuia de către studenți ?— Subliniind -și exemplifi- cînd mereu... Auditorul trebuie „ținut în mînă", atras, stimulat, să gîndească, determinări să fie cu atenția in- eordată de-a lungul întregii ore. Problemele mari ale cursului le dezbatem, dezvă- luindu-le încă o dată legăturile. fluidul relațiilor d>litre ele, în lecțiinsinteză. De pildă, două dintre ele i Ecuațiile diferențiale și aplicațiile tor în practica :ngine- rească — subiectul vorbește prin sine însuși — și Elemente de analiză funcțională, unde sînt cuprinse multeelemente noi, în consecință,, g considerăm deosebit de utilă acțiunea de sistematizare și limpezire a lor. La sfîrși- tul cursului, eu, spre exemplu îmi rezerv întotdeauna cîteva minute, scot pe cei mai buni studenți să rezolve cîteva exerciții practice pe marginea expunerii.. Se creează o atmosferă de e- mulație, o serie întreagă de lucruri sînt lămurite pe Joc. Tot mai mulțî studenți solicită „proba de foc" <i asta mă bucură...— Lecțiile speciale de recunoaștere a eșantioanelor de minerale și roci — a ținut să ne destăinui iscă asistenta Ana Dobrescu, de la catedra de geologie — sînt coroborate cu nor diapozitive revelatoare prin secțiuni subțiri. Cursurile cu proiecții numeroase ca „Formarea munților”, ..Tipuri de falii". ..Dislocații plicative și ructurale ale scoarței terestre", „Originea și evoluția omului și a vieții pe pămînt", au avut mare priză ia auditoriu .. Sesiunea d.e examene, a " ‘—*justețea și rolul țiative...In rîndurile de dorit să aducem furii despre munca eșalonului de cadre didactice de la Institutul de mine din Petroșani, pentru desăvârșirea pregătirii specaliștilor care vor avea datoria de inoare de a ridica mineritul • omâ- nesc pe piscuri tot mai înal-

■■■■

Comitetul U.T.C. al Uzinei de utilaj minier din Petroșani a organizat, în ultimele săptă- mîni, ample acțiuni de muncă voluntar-patriotică pentru înfrumusețarea incintei uzinei și descongestionarea căilor de acces ■de fierul vechi răspîndit în curtea uzinei.Rezultatul cel mai semnificativ al acestor acțiuni constă în faptul că în •curent, uteciștii uzinei tre au teze și să 60 000 kg țierea jși muncă voluntar-patriotică o deosebită contribuție au adus organizațiile U.T.C. din secțiile mecanic șef, turnătorie și anul I — strungari al școlii uzinale, ai căror secretari sînt tov.Gheorghe Dudaș, Vasile Popa, respectiv, Ion Rotaru.

trimestrul noas- reușit să colec- predea o cantitate de fier vechi. La ini- reușita acțiunilor de

Deschiderea emisiunii. Steaua polară — cabinet de orientare •școlară și profesională. Reflector.1001 de seri.Telejurnalul 50 de ani în voeări. Anul de teatru : „Via- ți-am dat" de Pirandello. Pre- pe țară.
Seară ța ce Luigi mierăReportaj TV : „Poveștile din Slătioara".Expediție la capătul lumii : Jungla din Borneo.22,25 Muzică și... surprize cu Anca Agemolu, Angela Similea, Doina Spătaru, Ana Petria, Dan Ghe- rasim, Călin George Răpcău diu Rene.22,50 Telejurnalul de

> UN GRUP DE CETĂȚENI, CIMPU LUI NEAG l Conducerea centrului de colectări și achiziții al cărnii Petroșani ne ‘ informează că nu a fost în măsură să înființeze baza de recepție, la care vă referiți în scrisoarea adresată redacției din lipsa de cîntare speciale cântărirea animalelor, punerea centrului în utilaje pe anul 1971prinse, la nivel de județ două astfel de cîntare după primirea cărora se vor înființa centrele de recepția animalelor în localitățile Cîmpu lui Neag și Bănița.

•• I. D. LUPENI i Cele semnalate de dumneavoastră sînt conforme cu adevărul. Ca urmare, a fost sesizată conducerea cooperativei „Deservirea" Lupeni despre deficiențele existente la unitatea de frizerie din cartierul Braia. Rămîne să vedem cine anume .va fi... tuns.• UN GRUP DE LOCATARI, STR. CONSTRUCTORUL PETROȘANI : Secția de distribuire a energiei electrice Petroșani a luat măsuri pentru soluționarea problemei sesizată de dv.> GHEORGHE OLACU, VULCAN i Vă informăm că vom fi bucuroși să vă numărăm printre corespondenții ziarului nostru. Scrieți-ne despre toate problemele ce o să vi se pară interesante. îndeosebi e bine să aveți în vedere rezultatele obținute în producție de colectivul în care munciți, aspecte ale întrecerii socialiste, inițiative, acțiuni obștești etc.> DUMITRU SIRBU, PETROȘANI : In cazul în care, după ce salariatul a efectuat concediul de odihnă, i se desface contractul de muncă, acesta este obligat să restituie unității partea de indemnizație de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.

TOC CC H I R T I ERecent o firmă din R.D.G. a produs un nou tip de stilouri : tocul cu hîrtie. in interiorul stiloului este introdus un sul de hîrtie lung de 80 de cm care se derulează micind este nevoie să se noteze ceva. După consumarea lui, poate fi schimbat cu altul de rezervă. -Cei care iși uită carnetele pot fi liniștiți. Dar cei care uită și stiloul ?ap. 32, Paroșeni.

RESPONSABILITATEA(Urmare din pag 1)semnultresarea riguroa- atențio- chiar cu adunării
ca mai înainte, sub incertitudinii.In cazul al doilea, de sarcini, urmărirea să a îndeplinirii lor, narea din timp, poate o lună-două înainteagenerale sau ședinței de birou, îi dă posibilitatea membrului de partid să-și onoreze în bune condiții sarcinile, îl mobilizează mai mult determină ocă, concretizată în certe, meritorii. Ce este preferat organizației ? tice sever dar tardiv, nînd deficiențe sau să treze rezultatele uneifăcute cu răspundere, să dea o apreciere corespunzătoare membrului de partid căruia i-a

și în consecință activitate rodni- rezultate de Să cri- consem- înregis- munci

făcut o bună educație prin muncă ?In definitiv spre a opta pentru una sau alta din cele două variante nu trebuie decît să ne gîndim la eficiența măsurilor fie care le întreprindem : decît de a „colecționa" critici în albume de procese verbale și de pe urma lor rezultate minime, mai preferabil, mai constructiv, intr-un spirit de muncă sănătos, este de a investiga căile de prevenire eii, 2. . fenomen negativ. Pentru nu se poate omite faptul pînă și critica — pornită
„U.._ .... î a criti-ii, de a elimina sursa oricărui că că din cele mai bune intenții, făcută cu grijă, principial, dacă se a- șează mereu în rastele, suprapusă una peste alta, aidoma dosarelor în care e condensată, are și ea un indice de perisabilitate, Ca să fie realmente

constructivă ea trebuie să reprezinte nu numai arma de îndreptare a neajunsurilor, a deficiențelor dar și -u-ea forță de șoc care nimicește cazematele în care s-au fortificat concepțiile retrograde, inamicii incurabili ai progresului : incompetența, neglijența, comoditatea. starea latentă care ține în captivitate. în conservare, energiile umane.Participăm așadar, la diferite analize, dezbateri. Ca ele să-și împlinească integral scopul este îndreptățit să ne întrebăm de fiecare dată, în fața complexelor situații care apar și-și cer o soluționare judicioasă, optimă dacă în toate împrejurările, toți cei chemați să îndeplinească o sarcină sau alta au bilității înălțat tuale.
făcut dovada responsa- și dacă aceasta s-a la cota exigențelor ac-

Intr-unui din laboratoarele In
stitutului de mine Petroșani, acolo 
unde credeam că totul este cu
fundat in așteptarea freamătu
lui tineresc al studenților se aud 
semnale scurte. Curiozitatea ne-a 
învins cu repeziciune și iată-ne 
in încăperea dominată de niște 
aparate ciudate. Panouri lumi
noase, beculețe multicolore se 
aprindeau și se stingeau intr-o 
succesiune și armonie captivantă. 
Pentru moment trăim cu im
presia că ne aflăm la centrul 
de comandă al unei misiuni 
spațiale. Dar uimirea ne-a fost 
repede spulberată de acela ca
re supraveghea cu atenție toate 
aceste magnifice „jucării" elec
tronice, tovarășul asistent ing. 
EMIL POP.

Fără a întrerupe dialogul 
tov. Emil Pop am surprins 
„plină" funcționare o serie
aparate. Din cînd in cind, inter
locutorul nostru „lansa" noi co
menzi, notindu-și apoi cu grije 
răspunsurile primite. In acele 
clipe parcă ne așteptam să au
zim rostindu-se acea frază la
pidară deja arhicunoscută : „to
tul funcționează normal, apara
tura răspunde comenzilor".

— Tovarășe asistent, am fost 
informați că de numele dv. se 
leagă o serie de realizări in do
meniul automatizării.

— Această știință modernă m-a 
pasionat incă din anii in care 
pe băncile acestui institut mă 
pregăteam să devin inginer. A- 
poi a urmat muncă, muncă și 
iar muncă. Deși credeam că, 
terminind facultatea pun punct 
studiilor, de abia acum a tre
buit să invăț enorm de mult. 
In cele din urmă, datorită aju
torului acordat de colegii de la 
catedră, a tov. prof. dr. ing. 
Profir Degeratu in mod special, 
a dotării laboratorului nostru 
cu aparatură corespunzătoare 
am reușit să punem la punct o 
serie de calculatoare și dispo
zitive automate a căror reușită 
rezidă tocmai din interesul ma
nifestat de mai multe întreprin
deri de cercetări miniere din 
țară față de acestea.

Am cercetat cu atenție upara
tele complicate din fața noas
tră. Pentru moment privirea mi 
s-a oprit asupra unui panou de 
afisaj luminos, alături de care 
un panou de modelare și un 
panou al elementelor logice 
completează un calculator e- 
lectronic logic. Aflăm apoi că 
acest „ginditor" electronic mo
delează 
sistemele 
realizate 
tip A.

Alături 
parat, un 
trage atenția prin 
culețelor sale roșii, 
pozitiv automat logic de anali
ză și generare a funcțiilor lo
gice. Pe un sistem de afișaj lu
minos, gen panou, sint înscrise 
denumirile a 16 funcții logice 
tip. Dispozitivul poate căuta și 
afișa schema de comandă cea 
mai potrivită pentru o proble
mă de automatizare. Aparatul

poate fi folosit 
automat care se 
condițiile variate 
ces tehnologic cu
nim de elemente și siguranță 
maximă in funcționare. El se 
poate utiliza cu mult succes în 
procesul de instruire modernă 
a studentului sau chiar a ca
drelor din întreprinderile mi
niere (in probleme de securitate 
a muncii).

Aceste aparate constituie o 
certitudine, dar cu ele nu a 
fost încheiată seria „gînditori- 
lor" electronici meniți să ușu
reze munca acelora care le-au 
creat. In scurt timp va vedea 
lumina zilei un dispozitiv auto
mat de temporizare și semna
lizare automată. Conceput și 
proiectat de același „părinte" al 
celor două aparate mai sus- 
amintite, noul dispozitiv este 
realizat în prezent de Ștefan 
Unguraș, student în anul II} 
subtngineri — electromecanică.

— Apreciem realizările deo
sebite in domeniul vast al au
tomaticii cu aplicabilitate in mi
nerit. In prezent însă cunoaș
tem dispozițiile Ministerului In- 
vățămintului- de a introduce in
struirea . programată a studen
ților in vederea însușirii rapide 
și eficiente a cunoștințelor pre
date. Ați încercat ceva în acest 
sens ?

— Nu am neglijat nici aceas
tă latură, ne răspunde 
sistent ing. Emil Pop. 
am conceput și realizat 
șmă electronică rapidă 
vestigație. Proiectul de
ție va aparține studentului Va
ier Nandra din anul V 
tromecanieă. Sper 
să vă convingeți 
lat ea acestuia.

— Proiecte de
— Sint multe, 

amintesc trei cu
cabilitate in bazinul 
fer al Văii Jiului: un dispo
zitiv automat de prelucrare a 
informației din domeniul elec- 
troenergeticii miniere pe baza 
algoritmului Monte Carlo, un 
sistem automat de comandă a- 
daptivă a combinelor miniere și 
un simulator automat al aera- 
yului minier. Sint convins că o 
dată cu înființarea cercului 
nostru de cibernetică tehnică 
minieră, împreună cu viitorii 
membri vom realiza lucruri fru
moase prin intermediul cărora 
să contribuim la afirmarea șco
lii miniere românești.

Este dorința, nu numai a a- 
cestor ~ pasionați ai noului in 
tehnică ci și a noastră, a tu
turor acelora care dorim lan
sarea mineritului și a celorlalte 
ramuri ale economiei naționale 
pe treptele cele mai înalte ale 
ierarhiei mondiale. Sarcinile 
mărețe care se află in fața po
porului nostru in noul cincinal 
reclamă din plin un asemenea 
avint novator, singurul capabil 
să asigure dezvoltarea impe
tuoasă a mineritului românesc 
în noua etapă.

yi 
de
cu

verifică automat 
comandă automate 

elemente unilog

de
altul și

acest ingenios a- 
mai mic a- 
c.lipirile be- 
Este un dis-

Nicolae LOBONȚ j
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