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și spori? 
tovarășii

Toate preocupările îndreptate spre asigurarea 
unui demaraj rodnic.

Se impun cote înalte de execuție pe șan 
tiere I

unei femei,

Pășind în

tigențe de mare actualitate 
în economia municipiului

nic 
tu-

:7fțronta- 
muncesc 
Q al mi- 

' aoleo 
care și-a în- 

sarcinile pe

în ziarul nostru

in brignită au 
stabilizați in 

angajați. ’Nici 
mult, nici wilfi

o viitură în 
(acțiune rela- 

ziarul nostru, din 30 
O transcriem integral: 

” >tMai bine 
Nu de mult

dintre exploată- 
din Valea 

ti expediat cel 
transportor din 
intrat în fabri-

înt regime capacita- 
tea noastră, iii se 
destăinuie briga
dierul Kele't’xen. 
Putem mai mult Și- 
vom face mai mult. 
Am intrat intr-un 
nou panou din pri
mele iile ale anu
lui . și a ve m motive 
să fim mulțumiți. 
Frontul e nou, dar 
îl stăpinim șiu pro
ducem la nivelul 
sarcinilor. întregul 
an vom lucra aici, 
astfel că de acum 
înainte încep depă
șirile...

„Am curajul să 
mă angajez la ori
ce cu acești 50 de 
oameni. Nu s-d in- 
timplat niciodată

ja un plus de 400 
tone. Brigada lup-1 
rează acum în trei 
aripi rțeodată, sin- 
tem cu 10 oameni 
mai mtilți și vom 
extrage cărbune, 
mai mult-. Va fi un 
an rodnic. . j ' ■ 
:• . 4 4 000 to
ne extrase peste 
plan' <■’< brigadă in 
.76 nu reflectă in

Vulcan — Armonie de iarnă

împreună cu o parte dintre 
ortaci, ; minerul Vasile Burlec 
și șeful sectorului l ..Aninoasa. 
ing. Virgil Costinaș, plănuiesc 
dobîndirea unor succese de 
prestigiu îh noul ân.

Cu prilejul Anului. Nou, salva- 
montișlii din Petroșani Dumitru 
.Birlida, Emerik Szuhanek, loan 
Sîn, Alexandru Acs, Carol Lau- 
ran, Ludovic ~ 
tzel, Horațiu 
felicitare din 
E, Vasiliu 
Bocșa, in 
mulțumește 
tru ; ‘ 5
liii ei, . 
Peștera Șura Mare 
tată și în 
iulie 1976).

„Stimați tovarăși . 
târziu decit niciodată’ 
am citit în „România liberă" ac
țiunea eroică a dumneavoastră. 
V-arn admirat mult curajul mai

' Pentru a 
putui, act 
Nieoiac C< 
ral al Partj 
președintei. 
România 
unor colect 
cil. După ’ 
zi.de lucru 
marți, 11 
Nicolae Ci 
făuritorii t 
marile Tot; 
piului- Arju 
lind, îtriprei 
resort, cu 
lor .locale c 
muncitori ș 
ției căile 
eficiente, 
zarea

Pop, Romulus Ven
Verdeț* au primit < 
partea 
din

care
...... pen-

sal va re a fiu
i, surprins de).

e, totodată, in evi- 
5 nerealizări și ne- 
phnirea sarcinilor 

cfticțvăi dă Cărbune 
ÎF Jiulirf au rămas 
, însemnată c.anti- 

la ’ deschideri și 
respectiv 3,9 km 

tatea de construe- 
ealizare de 3 mi-

ales că lipsea echipamentul po
trivit. Vreau să vă spun că sint 
mama unuia din cei 3 băieți sal
vați de dumneavoastră. Mie nu 
mi-a fost povestită la întoarcere 
grozăvia, așa cum a fost (nu sini 
nici tinără, nici sănătoasă). Nu 

găsesc CuvUnte po- 
I P T I I triăiîe de a vă 

mulțumi. Cred că 
dacă vă s p u n 

că sini mamă, mă înțelegeți.
V-ă doresc tuturor ,,La multi 

multă fericire alături de 
dumneavoastră! Dacă 

l dintre dumneavoastră
Bocșa, vă rog neapă- 
Vizitați. Cit amicale.

. Vasiliu",

doilea an al

Je rasțjom sub care trebuie să ■ se 
ășoaie întreaga muncă produc

tivă. in cel deci 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țiftee, au fost multilateral analizate 
de recenta plenară a Comitetului 
municipal de partid. S-c pus preg
nant in evidență cerința expresă 
ca ia baza- întregii activități eco
nomice, acum Id început de an, sâ 
steb exigențele și sarcinile des
prinse în Consfătuirea do lucru de 
la C.C- al P.C.R. din 27-28' de
cembrie 1976.
.... Din bilanțul făcut de pjenară a- 
supra modului cum au fost înde
plinite sarcinile de plan și angaja
mentele de întrecere pe anul 1976 
s-au desprins o serie de realizări 
bune în economia municipiului 
privind îndeplinirea și depășirea 
principalilor indicatori de plan ca,

Gheorghe Olariu directorul I.U.M. Petroșani, Ștefan 
Puican, secretarul comitetului de partid • de la 
E.M. Aninoasa, Carol Schreter, directorul E.M. 
Uricani, Nlcolaie Novac, secretarul comitetului de 
partid de la E.M. Dîlja, Teodor Balaș, secretarul 
comitetului de partid de la Șantierul ,,Valea 
Jiului" al I.C.C.M.O. ’ '

in codrul celui de-al doilea punct al ordinei de 
zi, plenara a rezolvat probleme organizatorice, 
eliberind pe tovarășul Gheorghe Feier din funcția 
de secretar al Comitetului municipal de partid, 
fiind numit în funcția de director al E.M. Vulcan, 
plenara a ales apoi pe tovarășul Iulian Costescu 
în funcția de secretar ol Comitatului municipal de 
partid. . _ .

In încheierea lucrărilor plenarei tovarășul Hie 
Răduleicu, secretar al Comitetului județeon de 
partid s-a referit la principalele 
organelor și organizotliior de partid, 
din Valea Jiului în noul an de muncă-

sarcini ce revin 
colectivelor

» 
ti

le". Ambii 
la sectorul 
nei Uricani, 
tiv 
cheiat
’76 cu pește 20 000 
tone de cărbune ex
trase suplimentara

Sectorul a „pornit 
cu dreptul" și rin 
acest an, deși pla
nul pe sector a 
crescut cu ceva mai 
mult decit au dat 
minerii din sector 
peste plan în anul 
încheiat. Ambii con
duc brigăzi cp a- 
proape 50 de mi
neri in formație,

— Am depășit cu 
3 500 de tone cărbu
ne sarcinile pe ’76, 
ne relatează Traian 
Pop. Anul acesta 
am pornit mai bi-‘ 
ne, am „adunat" de-

Realizări rodnice 
în competiția hărniciei

ț Alegeri în organizațiile de 
partid
— Toate brigăzile cu planul 

realizat I
— Viitoarele capacități ale 
minei — în miini sigure-

• Individ — colectivitate
r- A pune sufletul înseamnă, 
în primul rind. a pune umărul.

• Ancheta săptăminîi
— hind asistența medicală... 
suferă. î

a unor repere și sub- 
e debjfai păi. centraliza- 

de folosirea pe sca- 
croirii combinate și

am', 
familiile i 
odată until 
trece prin 
rat să ne 
salutări, E.

• Constructorii de ma
șini de la I.U.M.P., au 
înregistrat în primele zi
le ale anului un eveni
ment semnificativ pentru 
potențialul creativ al co
lectivului, ca și pentru 
puterea sa de mobilizare. 
In prima decadă ei au 
livrat minerilor de la A- 
ninoasa primele două 
transportoare din seria 
noului tip de utilaj, îm
bunătățit, destinat trans
portului subteran, carac
terizat prin ’înalți para
metrii de capacitate și 
funcționalitate. Pînă la 
finele lunii ianuarie, spre, 
fiecare 
rile minier 
Jiului va
puțin un 
noul tip 
cație.

ca și in domeniul pres- 
servicii. S-qu manifestat 
în organizarea produc - 

muncii, în utilizarea ca

lăyd.ul, po 
țr.ejvinderea 
șinzfti-și ir 
gțmoral al ) 
m valorific? 
talului — 
principală ’ 
ție — mu 
întrepr inder 
reproîectare; 
ansamblu. rl 
tq< ;i tablei, 
ră largă a 
aplicarea altor măsuri. tehnice și 
de organizare a producției, por
nind de la hotăTîrea colectivului, 
de a obține, în* acest an, un coe
ficient sporit de utilizare a me
talului, a materiilor prime și ma-- 
terialeloșt. Pe linia perfecționării 
'activității cunoscutei întreprinderi 
ârădene se înscriu și preocupări‘.o 
manifestate în domeniul proiectă
rii și realizării de noi produse, 
al lărgirii și îmbunătățirii parcu
lui de vagoane de marfă și pen
tru călători. Secretarului general 
al partidului l-au fost prezentate 
prototipurile noilor vagoane des
tinate atît nevoilor interne cît si 
exportului, între care se numără 
vagonul de dormit, primul de a- 
cest fel realizat în țară, vagonul 
de călători cu confort sporit, noi
le tipuri de vagoane de marfă, cît 
și: prima unitate de vagoane pon-

noul an de muncă, Cb? 
tactivele Văii Jiului au preluat sqr? 

jȘOaț w ■" în MbaM ■

• Hotărîrea de a do- 
bindi și în acest an suc
cese Se seamă pe fron
tul cărbunelui îi situea
ză pe minerii din Paro- 
Șeni pe locul de frunte 
al întrecerii. Colectivul 
minei, cele două sectoa
re de producție au extras 
suplimentar pînă acum o 
cârititate de 500 tone căr
bune. Remarcabil în ca
drul strădaniei colective 
este aportul brigăzilor 
conduse de Vasile Brutu, 
Constantin Ciobanu, Pe
tru Kadar, Gheorghe To
ma, Gheorghe Ciobanu și 
Francisc Fazakas care, 
printr-o bună organizare 
a muncii Ia frontul de 
lucru, prin utilizarea ra
țională a dotării tehnice, 
printr-o disciplină fermă, 
muncitorească au reușit 
să-și îndeplinească și 
să-și depășească, sarcinile 
încredințate.

LA TEMELIA
REUȘITELOR 
PERMANENTE

să nu realizăm, tot 
I ceea ce ne-am pro-, 

pus". C nd vorbeș
te astfel, folosind 
„cuvirite mar i", 
('theoriilie Scorpie, 
șef de ^brigadă la 
cel mai mâre fron
tal aț-seclorul ’l r 
știe că vorbe 
le: au) ca hipdrf . 
.al faptele-. Vorb in. 
in numele a 50 de 

If dbașner^„ știe că. ,',a-
re în sfinte" 50 de 
vpinț^ care acțip-- 
neant toate, ca ufiă 
singură, sinonimă 
cu yoința s<t pro- 
Pfțel La capitolul 

7 rrfapțe", in anul pe 
care J-(iu încheiat. 
ort ac® săi se pot 
lăudc^j^ nu a fost 
lună’, m^care să cîș- - 
tige fSta,- 200 de lei/ 
pe'posț, ceea ce inr

/teamnă ijg, de făpi, ■ 
au dai-^rjp^ă zil
nic fiecarț^tfite o 
jumătate tonă 
cărbune.,Cit priveș
te cele „50,: de voin
ța ca mu: singură", 
(țhefii’ghe Scorpie 
iși deapănă o expe
riență trăită tot ' 
’76 : ■ ■ ■ •
fost 
noi 
mai
puțin decit atît cit 
se angajaseră ei, 

. ceilalți patruzeci,
A. ANTONIU

fn ziua de 7 ianuarie a.c. a avut loc ședința 
plenară extraordinară a Comitetului municipal de 
partid. La lucrările plenarei au participat membrii 
și membrii supleanți ai Comitetului municipal de 
partid, membrii comisiei municipale de revizie, 
membrii consiliului municipal de control muncitoresc, 
activul comitetului municipal din'domeniul econo
mie, activiști ai organizațiilor de masă și obștești, 
eonducători de întreprinderi și instituții.

La primul punct al ordinei de zi . plenara a as
cultat o informare"asupra modului oum au fost în
deplinite sarcinile de plan și angajamentele asu
mate in întrecerea socialistă pe anul 1976, cum 
a demarat activitatea economică a municipiului în 
noul an.

Pe marginea informării prezentate de tovarășul 
Clement Negrtiț, prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid, au purtat discuții și au făcut 
propuneri pentru îmbunătățirea activității 
rea realizărilor în domeniul analizat

7... " * . *- • •

/ &

■

1

s'4^ v /zȘW- /' /

zi.de


producția de 
mai fi sub* 
Sîntem ferm 
acest obiec- 

eficien-

■Toate brigăzile cu planul realizat! A •

a-

Alegeri în organizațiile de partid

L1U1

organiza- 
intrat în colecti- 

seamă pre- 
Adam, se- 

de bază nr. 
au urmat au

lucrul în 
aprovizionarea 

necores- 
producției 
Din nou

stîngul", cum de fapt a și remar
cat unul dintre vorbitori. Știam 
totuși că lucrurile nu au stat chiar 

’ ‘ —• »- Un

Dacă cineva ar fi ascultat dez- 
-*»- din organi-

la mina Lu- 
ă rezultatele 
fost încheiat 
. cu convin
și-a îndepli- 
sarcinile ce 
irurile stau, 
lectorul și-a 
ortat chiar 
cție cît și 
e. De unde, 
ii sus ? Sau, 
ze o dezba- 
ît de ascu- 
esia care a 
ă ? Ce este 
imulat dez- 
it le poate 
> rămînere

succesele 
de

Petru

Fapte din munci

Acțiuni educative 
la cămin

La căminul de nefamiliști al 
E.M. Aninoasa a avut loc, dumi-fila

. tași 
! trez

rul
; tuti 
i cin!

- se 
ban 
puț

I tine

i p
P(

muncii și a calității

. x virușani, 
MUNCII

|Ș1 1
' 17 ii 

1 in uri!
PC 

i 11 și 
' Școal ___

PRINCIPII ALE MUNCII DE 
' PARTID, anii II și III. marți, 18 
I ianuarie, la Școala generală nr. 
I 1 Petroșani.

POLITICA EXTERNA, anii II și 
! fV, marți, 18 ianuarie, la sediul 

comitetului municipal de partid.
MATERIALISM DIALECTIC ȘI 

■■ ISTORIC, anul II, joi, 20 ianuarie, 
la sediul comitetului municipal de 
partid.

Pentru toate secțiile, cursurile 
încep la ora 17. 

teșit la iveală l abaterea unor lu
crări de la direcție, 
zilele de repaus, 
cu lemn de dimensiuni 
punzătoare, stagnarea 
din cauza unor avarii.
s-a discutat despre absențe, despre 
disciplină. Critici multe, unele re
petate, altele rostite, poate, cu prea 
multă vehemență. Cu sau fără 
această vehemență, prin conținutul 
lor criticile au lăsat, pentru un 
scurt moment impresii că sectorul 
se zbate in greutăți peste putința 
de rezolvare a oamenilor. Că 
planul pe 1976 nu a fost realizat. 
(> și în acest an „s-a pornit cu

analizate și stabilite măsuri me
nite să contribuie la creșterea pro- 
'uctivității 
toduselor.
Un ultim 

cru a fost
îngrășăminte chimice, unitate mo- 

----  mvuui ae organizare a dernă a chimiei noastre, ale cărei 
producției și a muncii, de folosi- proiecte și instalații poartă marca
re a utilajelor și spațiului existent, gindirii tehnice românești fiind
calitatea lucrărilor pe operații și concepute în totalitate de specia-
faze de execuție, făcînd recoman
dări pentru extinderea acțiunii de 
tipizare a unor repere și suban- 
samble, o mai bună amplasare a 
utilajelor, extinderea 
locurilor de muncă.

Vizita a continuat la 
rea de strunguri și 
ceasuri, ..Victoria"

mecanizării.

întreprinde- 
fabrica de 

unde au /fost

Viitoarele capacități ale minei 
în mîini

ci realitate notabilă ne-a reținut 
în mod deosebit atenția la secto
rul VIII investiții al E.M. Vul
can : fiecare al doilea om al
cestui colectiv fruntaș este mem
bru de partid. Cu o asemenea for
ță politică, cu o organizație de 
partid care a ținut să conducă cu 
competență activitatea productivă, 
fără îndoială că succesele econo
mice nu s-au. lăsat așteptate. Mo
bilizați de organizația de partid, 
minerii sectorului, în frunte cu co
muniștii, au îndeplinit planul la 
deschideri pe anul 1976 cu 20 de 
zile mai devreme, au realizat lu- 

crări în plus în valoare de 1,5 mi
lioane lei.

Evidențiind 
vului, darea 
zentată de
cretarul organizației 
8, și dezbaterile care 
explorat și propus pentru a fi pu
se în valoare noi posibilități de 
creștere a eficienței muncii politi* 
ce, noi modalități de afirmare a 
rolului organizației de partid In 
conducerea activității colectivului. 
Căci așa cum au subliniat in ca
drul discuțiilor membrii de partid 
IJie Chiron, Gheorghe Buță, Cons
tantin Niță, Carol Dubinski, Emil 
Nelega. Dumitru Buică, Iulian Fi
lip, șeful sectorului VIII, colecti
vul de la investiții are sarcini 
sporite de realizat;în 1977, și în 
ceilalți ani ai cincinalului, privind 
crearea viitoarelor capacități de 
producție ale minei Vulcan. Rele- 
vînd însemnătatea îndeplinirii lor 
în cele mai bune condiții, comu-, 
niștii sectorului și-au propus în 
adunarea de alegeri să reediteze 
rezultatele economice bune din a- 
nul trecut. Dezbaterile adunării 
au fost punctate de numeroase an
gajamente pentru îndeplinirea 
înainte de termen .* ptaĂului la 
lucrările de deschideri ?pe anul 

o lună și jumă^tc *.iai de-

In pregătirea adunării gene
rale de dare de scamă și ale
geri a organizației de partid din 
secția mecanică a I.U.M.P., 
la întocmirea durii de scamă, 
își aduc aportul toți membrii 
biroului organizației de bază.

Uteciști 
primiți in partid

Tînărul miner Constantin Pe- 
troș II, ajutorul miner Marin Vc- 
dislav și sudorul Gt^orghe Baron 
— toți uteciști din sectorul VII 
transport al fl.M. Petrila au trăit 
un moment de însemnătate deose
bită din viața lor. Intr-o recentă 
adunare generală, comuniștii sec
torului le-au acordat înalta calitate 
de membru al partidului. Care 
sînt meritele celor trei tineri ? 
„Toți trei sînt uteciști de nădejde, 
muncitori cu o bună pregătire 
profesională și politică, practicîn- 
du-și cu pasiune și dăruire me
seria — ne spunea secretarul or
ganizației de bază nr. 7, tov. loan 
Carpen. Toți trei sînt fii de miner 
ce-și urmează părinții in ale me

popas al vizitei de lu- 
făcut la combinatul de

liști ai Institutului central de cer
cetări chimice. Analizind modul în 
care este prevăzută eșalonarea ra
cordării obiectivelor de pe întinsa 
platformă chimica a combinatu
lui, la circuitul economic național, 
secretarul general al partidului a 
arătat că acestea pot fi puse în 
funcțiune mai devreme, cerând in

de organizația 
de biroul său pentru 
obiectivelor economice 

an ? Adunarea de dare 
și alegeri a cerut în a- 
ca organul de partid 

organizația de bază din

sigure
vreme (brigadierul C. Niță, în nu- 
Riele formației sale), cu o lună 
(șefii de brigadă L Chiron și Gh. 
Buță), iar sectorul VIII cu două 
săptămîni (I. Filip).

La ce cote trebuie să se desfă
șoare munca politică, de îndruma
re șj control, de educație comu
nistă desfășurată 
de bază, 
realizarea 
din noul 
de seamă 
cest sens 
nou ales, 
sectoi- să-și pună în centrul preo
cupărilor îmbunătățirea muncii de 
primire în partid în vederea în
tăririi rîndurilor organizației și a 
capacității sale de acțiune în toa
te formațiile de lucru. Să condu
că cu mai multă atenție grupele 
sindicale și organizația U.T.C., să 
acționeze pentru îmbunătățirea 
prezenței membrilor de partid la 
adunările gensrale, pentru crearea 
unei puternice opinii de masă îm
potriva actelor de indisciplină în 
muncă, pentru dezvoltarea simțu
lui de ordine și disciplină, de îm. 
bunătățire a calității lucrărilor, de 
economisire a materialelor, creș
terea interesului pentru calificare 
și policalificare la membrii for
mațiilor de lucru.

Vizînd crearea premiselor pentru 
îndeplinirea angajamentelor, pentru 
creșterea ritmului de execuție a
lucrărilor miniere de deschidere
din subteran, pentru devansarea 
termenelor de punere în funcțiu
ne a acestora — ceea ce înseamnă 
cărbune cocsificabil dat mai devre
me din noile capacități — in adu
nare s-au făcut propuneri pentru 
organizarea unor brigăzi de înain
tări rapide. Adunarea a cerut ------- --
pele sindic 
tiva, între 
obținerea 
înaintări t 
în același 
organizație 
conducere: 
sprijin in 
re a ven, 
a recuper 
la puțul 
locuri din 
refolosit d> 
obține ecoi

Probleme 
rii viitoare 
ție ale mii 
cat, de călit 
cost redus '• 
terii consec 
partid, în 
politico-idec.

seriei. C. I 
absolvit lice 
rămas să m 
același secto ,

Doi miner înde
lungată la Itlt’feținerea puțurilor 
din sectorul Vil, părinții lui Pe- 
froș și al lui Vodislav se pregătesc 
să plece în pensie.. Legătura de 
tradiție a celor două familii cu 
ruina Petrila va fi însă continuată 
prin băieți, iar acest fapt este pe 
drept merit apreciat de organiza
ția noastră de partid la tinerii 
respectivi".

Sînt exemple demne de urmat 
pentru toți tinerii Văii Jiului.

acest sens o mai bună coordonare problemelor complexe pe care, le 
ridică dezvoltarea industrială și 
agricolă a județului. Secretarul, ge
neral al partidului a arătat că 
se impune o legare mai strînsă a 
muncii de propagandă, a muncii 
de partid în general, cu ■ cerințele 
tot mai mari ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a întregului județ.

★
Marți, dupâ-amiază, la Arad, to

varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
tovarășul Aleksander Grlicikov, 
secretar în Comitetul Executiv al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia, care a făcut o vizită în ța
ra noastra, la invitația 
P.C.R.

a eforturilor din cadrul ministe
relor ce cooperează la realizarea 
lor.

După încheierea vizitei de lucru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit, marți seara, cu membrii 
biroului Comitetului județean de 
partid Arad. In cadrul ședinței, s-a 
raportat despre activitatea desfă
șurată de către organele și orga
nizațiile de partid în domeniile e- 
conomic,' social, cultural, edilitar, 
pe tărîmul propagandei, despre 
realizările obținute de comuniști, 
de toți oamenii muncii din județ 
in îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerul să se ia toate 
măsurile pentru ridicarea nivelu
lui tehnico-cșlitativ al producției, 
să se facă o,'cotitură radicală în 
concepția față soluționarea
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Vom ridica eficiența 
economică a fabrici!
Anul !n care 'am pășit pune în 

fața colectivului nostru sarcini 
deosebit de însemnate, mai ales 
sub aspect calitativ. Concomitent 
cu realizarea sarcinilor de plan 
cantitative, în 1977 trebuie să în
deplinim necondiționat indicatorul 
de calitate la producția de fire 
artificiale de mătase. Pentru a- 
ceasta întreaga muncă politi<!o- 
orgâriizatorică, de propagandă și 
educativă are ca obiectiv convin
gerea tuturor muncitoarelor și 
muncitorilor din secțiile fabricii 
despre necesitatea imperioasă a 
folosirii la capacitatea maximă a 
instalațiilor și utilajelor de fabri
cație, efectuarea la timp și de 
calitate a reviziilor și reparațiilor. 
Prin munca de la om la om, prin 
inițiativele muncitorești, prin ga
zetele de perete și toate celelalte 
mijloace de influențare, comitetul 
de partid pe fabrică organizațiile 
de bază, grupele sindicale și or
ganizațiile U.T.C. din secții vor 
acționa intens pentru creșterea 
simțului de răspundere în muncă 
al fiecărui om al colectivului. Am 
în vedere în acest sens activitatea 
politică ce o vom desfășura mai 
cu seamă în rîndurile preparato
rilor chimiști de la preparația 
chimică, a celor de la filatură, a 
prelucrătorilor de fire artificială 
de la finisajul textil care trebuie 
să respecte riguros parametrii de 
fabricație, să exploateze cores
punzător mașinile și instalațiile. 
Acordăm, în același timp, o mare 
atenție pregătirii profesionale a 
lucrătorilor fabricii, -Urmărind cu 
exigență modul cum se îndepli
nește programul cursurilor de ca
lificare.

iei activități econo- 
,ate ridicată se în- 
menea, în noul an, 
v imperios al colec- 
t ne-am propus ,pen-

■ lizăm 
’ără a 

stat.
uim 
creșterii 
fabricii, întreaga 
vom axa pe e- 
r ^din colectivul 

realizării de e- 
iale, combustibil 
a produce fire | 
'litate superioară 
lai mici.
OMȘA 
tulul de partid 
iscoza" Lupeni

□ masă rotundă 
nostru ț— casa 

â de comitetul 
și-a propus culti- 
tinerilor locatari 
autogospodărire, 

păstrare 
Cu

_.x.u. Acțiunea 
varea în rîndul 
a spiritului de 
ordine și curățenie, de
cu grijă a bunurilor obștești, 
prilejul acestei acțiuni s-a fina
lizat și concursul din cămin pen
tru buna gospodărire și întreține
re desfășurat sub deviza „ Cea 
mai frumoasă cameră, cel mal 
frumos etaj".

De menționat mai e faptul că 
tot în interesul educării tinerilor, 
al petrecerii cu folos a timpului 
lor liber, căminul a fost dotat 
zilele trecute cu un televizor nou, 
procurat din fondurile, organiza
ției U.T.C.
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și disci- 
a unui 
optim în- 
ef activele
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EFICIENTĂ ECONOMICĂ RIDICATA
susținere mecanizată, a interceptat 
o „săritură" a stratului, fapt ce 

împiedică tăierea cu combina a 
întregului front și a dus la scă
derea simțitoare a productivității 
muncii, ne spune ing. Mitică Ni- 
colescu, șeful sectorului VII. De
pășirea acestui accident tectonic 
pînă la sfirșitul decadei a doua 
a lunii va permite însă redresa- 

' rea activității sectorului.

Intr-adevăr, începutul anului 
înregistrează restanțe la producți- 
vitatea muncii de 900 de kg 
post în 
post pe 
conduc 
primele 
de plan,
Balaș, din cadrul

La baza acestui 
stau, la fel ca

pe 
abataje și de 300 kg pe 
mină. Brigada pe care o 

și-a îndeplinit încă din 
zile ale anului sarcinile 
declară brigadierul Szabo 

sectorului VI. 
demaraj bun

și în anul trecut, 
priceperea și dis
ciplina ce carac
terizează pe - toți 
componenții bri
găzii.

Asigurarea or- 
dinei 
plinei, 
raport 
tre
de muncitori di

rect productivi 
deservire cons- 
pnoritare în a- 
Vulcan. O primă

Realizarea unui demaraj cît mai 
bun în noul an constituie una din 
preocupările principale din aceste 
zile altr minerilor Vulcanului, co
lectiv bine cunoscut pentru reali
zările obținute în ultimii ani în 
sporirea producției de cărbune și 
a nivelului de eficiență economică, 
Faptul că în primele zile ale a- 
liUlui nu s-a putut raporta înde
plinirea integrală __ _____________
«sarcinilor de 

Si.ȚJ.X Toate preocupările
“X.;,.""- îndreptate spre asigurarea 
dorea redresării • * . "

î’1,unui demaraj rodnic 
condițiilor de rea
lizare ritmică a “

- sarcinilor, ne-a declarat tovară
șul Gheorghe Feier, directorul mi
nei. Intre acestea, pe prim plan 
se situează asigurarea liniei de 
front și a efectivelor direct pro
ductive necesare, coordonate prin
cipale ale unei bune organizări a 
procesului de producție.

Analiza liniei de front existente 
arătă că deși, în general, sint asi
gurate capacitățile necesare, unele 
dificultăți intervenite, îndeosebi 
la ffectoarele VII și IV, au făcut 
să scadă productivitatea muncii în 
abataje, fapt ce a condus la re
ducerea corespunzătoare a produc
ției.

Un» din principalele noastre ca
pacități de producție, abatajul 
frontal din stratul 1S, echipat cu

Se impun cote înalte 
de execuție pe toate șantierele !

reușitelor
permanente

in
să 

ih- 
lor

La temelia

(Urmare din pagina I)

ei vor stabiliza, pentru brigaM 
,și mini; Se spune ci despre 
Scorpie tinerii care vin ăd »e 
angajeze aud vorbindu-se după 
ce au făcut primii pași in Uri- 
cani. Și toți vor să se încadreze 
la Scorpie. De fapt, nu chiar 
toți, ci toți cei care au venit 
hotăriți să muncească cinstit. 
Căci, in brigada lui Scorpie, ce
lor ce au devenit mineri de în
credere, brigadierul le acordă 
întreaga autonomie in muncă, 
astfel că realizarea zilnică a 
planului, cu depășirile amintite, 
cade în răspunderea fiecăruia. 
Si, ca să nu. greșească in privin
ța oamenilor, brigadierul folo
sește un procedeu in aparență 
simplu : in primele zile de ins
tructaj apoi in cămin sau fa
milie, in abataj și peste tot el 
iși urmărește ortacii sau viitorii 
ortaci cu atenție, ii îndrumă. A- 
pareni e simplu. In rejdlitate, de 
asemenea, doar că necesită un 
mare efort. Acest efort Scorpie 
și-l impune, iar roadele sint cu
lese împreună...

Minerii cțih Uric ani, care au 
încheiat ariul trecut cu depăși
rea sarcinilor planificate la toți 
indicatorii economici, pășesc 
noul an hotăriți să repete, 
dezvolte succesele anului 
cheiat. Am fost in mijlocul
în aceste zile- și ne-a impresio
nat atmosfera de emulație vie, 
faptele de vrednicie ale mineri
lor, dăruirea lor colectivă. Toa
te acestea dovedesc temeinica 
pregătire a realizărilor pe acest 
pn. Aurel Șoșoi, Gheorghe Scor
pie, Constantin Grădinara, 
Laurențiu Kelertien, Gheorghe 
Drănău, Victor Mezambrovschi, 
Ion Axenie, Traian Pop, tehni
cieni și ingineri, mulți comu
niști, conducători ai unității a- 
firmă, și dovedesc, că la Uri- 
cani sarcinile sporite ale aces
tui an vor fi îndeplinite exem
plar.

Unele dificultăți care au condus și auxiliari de
la reducerea realizărilor din a- 
batajele sectorului dli sînt înfă
țișate de ing. loan Diaconu, șeful 
sectorului: La abatajele frontale 
în care lucrează brigăzile conduse 
de Vespasian Cătană și Emil Lu- 
ra, înclinarea de peste 38 grade 
a stratului a determinat măsuri 
speciale de siguranță la montarea 
susținerii^ Pentru a împiedica scă
derea productivității s-a trecut 
iu tăierea cu combina în porțiu
nea abatajului din panoul 2 unde 

. înclinarea o permite, iar pentru 
asigurarea capacităților produc
tive la nivelul sarcinilor de plan 
se va pune în curind în funcțiu
ne un nou abataj frontal în pa
noul X

Asigurarea liniei de front activ» 
constituie o primă condiție a în
deplinirii ritmice a planului, car» 
m cor» însă completat» cu nume- _________ r_________ _
■mase aF» măsuri tehnico-organi. colectivelor de muncă, valorifica-
zaterice. rea experienței și a dorinței de

In condițiile în car» măsurii» afirmare a acestora, constituie căi
adoptate var asigura echilibrarea sigure prin care dotarea tot mai
liniei de front,toată atenția va bung a minelor și noilor capacități
trebui acordată folosirii judicioase puse în funcțiune vor conduce la
a forței „ d» muncă existente, îndeplinirea exemplară a sarcini-
a reciază Xovarășnl Vasile Rusu, 
secretarul comitetului de partid 
al minei.

tituie preocupări 
: ceste zile la mina

măsură o constituie analiza efecti
velor existente în funcție de si
tuația concretă a fiecărui' loc de 
muncă, modalitate prin care un 
număr de cea, 100 posturi 
dirijate spre abataje. De 

, nea, sarcinile de plan și 
mele elaborate în vederea 
nirii lpr exemplare au fost ana
lizate cu toți factorii de răspun
dere ai procesului de producție, 
concluzia acestor dezbateri fiind 
că la mina Vulcan, la fel ca și 
în celelalte unități miniere ale 
bazinului, există create condiții 
pentru a se asigura un demaraj 
cit mai eficient al producției a- 
nului 1977. Cdndiții care înseamnă 
în principal asigurarea abatajelor 
necesare și continua îmbunătățire 
a dotării. Mobilizarea plenară a

au fost 
aseme- 
progra- 
îndepli-

Chiar și la ultimele două blocuri 
M din centrul. Petrașaniului la 
care se mai lucrează, constructorii 
pot fi găsiți pînă tîrziu în noapte.

Dar, vorbind despre blocurile 
M, ajungem de fapt la cîteya 
neajunsuri .asupra cărora dorim 
să ne oprim puțin. Căci, aici, după 
cum se știe, activitatea trebuia să 
înceteze la finele anului trecut. 
Dar așa cum ne-a obișnuit ș 
în alți ani, conducerea Grupului 
de șantiere din Petroșani folosește 
și de data. aceasta cea de-a 
...„treisprezecea . lună" . pentru a 
încheia sarcinile unui an. Urmă
rile acestor „mici restanțe" trans
mise de la an la an se resin,t 
însă, și acum, foarte pregnant pe 
șantiere.

La LUpeni, unde Ia blocul M 2 
s-a încheiat zidăria celor trei tron
soane, intr-unui singur am întîl
nit constructori. Nu vrem să a- 
firmăm astfel că e greșit să. se 
concentreze activitățile . spre anu
mite puncte de lucru. Dimpotrivă, 
Dar situația de aici exprimă ca 
totul altceva. După cum am cons
tatat împreună cu maistrul Carol ' 
Sălăteanu, șeful punctului de lu
cru, în celelalte tronsoane nu se 
lucrează deoarece, practic nu e cine 
să lucreze. Mozaicarii se află ta 
Petroșani, la . blocurile M. Deci ' 
lucrează pentru... '76. O bună, par
te dintre membrii echipelor <fe zi- 
aari conduse de loan IMngă țJ M- 
colae Avram, inclusiv șefft-jje'- 
echipă, sint in concediu, ttt -pte 
*76. Din' motive asemănă toarfb-a^o. ,' 
găsit doar clțlva constructori L< j
blocul C 5 din Uricani, iar 1» ’pgu ' ’’ 
trfișani, discuția cu, ingitMțtml 't
Constantin Pogescu, șei de rât la ■

■ r,9*ectiy(eJe dh, cenlcuj -onașului . 
la cel ,tiin Petrila, ne-a relev»» 
diminuarea valorilor de Inve»tiț«i 
ce șțe vor realiza în ianuârie toc- 

■mal datorită angrenării unor im
portante torte ale șantierului a 
finisajul obiectivelor rulante din 
1 etriia, din ■, cartieruj Aeroport și t 
din centrul Petroșaniului. '

Pretutindeni. — la Petroșani, 
Pbtrilă, Vulcan, Lupeni și Urlcani ; 
— există numeroase obiective de 
investiții social-culturale, cu plan 
de dare în folosință în 1977, ata
cate deja. Amintim că imul dintre 
ele, ce trebuie să se. situeze în 
centrul atenției organizatorilor 
Grupului de .șantiere ' in. '77, este 
și spitalul cu 709 de paturi din Pe
troșani. La o bună parte din a- 

1 ceste obiective, demarajul înre
gistrat în noul an este nesatisfă
cător. Șe impune cu atît mai mult, 
ca, în cîteva zile doar, să fie li 
Ghidate toate Lucrările la obiecti 
vele restante și să s€ treacă d 
urgență, bine organizat și eșalonat, 
la execuția obiectivelor din pla
nul pe acest an, astfel ca în luna 
ianuarie, ca și în întregul trimes
tru I al anului, constructorii să 
poată realiza valori de investiții 
la nivelul prevederilor.

Constructorii și montorii, colec
tivele de muncă ale șantierelor din 
Valea Jiului au intrat în noul an 
cu hotărîrea fermă de a ridica 
realizările dih această lună la ni
velul exigențelor sporite ale anu
lui. Am întreprins, în zilele din 
urmă un raid pe șantierele obiec
tivelor sociale, unde am întiinit 
numeroase fapte care confirmă 
abnegația și devotamentul cu care 
constructorii traduc în viață sar
cinile reieșite din recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
concent rîndu-și eforturile, acum la 
început de an, pentru intensifica
rea ritmului de execuție.

De pildă, la tlricani dulgherul 
“Ion Călina, șeful echipei de mon- 
tori a cofrajelor plan- universale, 
prin intermediul cărora .aici se 
înalță primele două tronsoane ale 
blocului B1 din cartierul Bucura, ■ 
ne-a declarat că pînă la sfirșitul 
lunii, la bloc se va atinge ultima 
cotă. A adăugat apoi : „Deși e ger, 
ritmul execuției se păstrează aici 
deosebit de înalt deoarece cu to
ții căutăm să folosim eficient fie
care minut .de lucru. Ne organi
zăm munca pentru a finaliza sar
cinile fiecărei zile, luînd totodată 
măsurile necesare pentru a prote
ja de frig lucrările efectuate". A- 
lături de echipa dulgherilor am 
mai întîlnit aici formația care 
toarnă betonul în cofrajele meta
lice, echipă Compusă din patru fe
mei — Ana-Diaconu, șefă de echi
pă, Maria Simion, Maria Gîrbo- 
veanu și Elena Dărăbăn — despre 
a căror merite în obținerea unui 
ritm înalt de lucru, ne-a ' vorbit 
șeful punctului de lucru, maistrul 
Mihai Ropescu.

La Vujcan, constructorii blocu
lui 27 și-au organizat munco tn. 
două schimburi pentru a putea 
realiza valori mari încă din a- 
ceastă lună, propunîndu-șf pa in 
primul trimestru al amilul, cum • 
e și firesc, să îndeplinească 23 la 
sută din sarcina anuală de inves
tiții. La Petri Ia, la noul bloc din 
centrul orașului, cu magazine Iă 
parter, activitatea constructorilor 
se desfășoară de asemeneaj-țhtens. 

Așadar, munca avîntată și an- 
gajantă caracterizează activitatea 
tuturor constructorilor din Vale.

inclusiv >4»*.
concediu,

lor de plan.

A. HOFFMAN

'«A

sindicat 
ducerile 
buis să 
pondere . .
mai a programelor,'folosirea pro-

a utilajelor 
realizării în 
puțin 25 la 
în actîvita- 

cere împle-

(Urmare din pag. 1) Ș

B. BOGDAN

In incinta minei' Paroșeni o 
ultimă vedere „la ziuă" a u- 
nui nou complex de susținere me
canizată pentru un nou aba
taj 'frontal. Apropiata punere in 
funcțiune a acestei importante 
capacități de producție va crea 
condiții de creștere a producti
vității și securității muncii, 
confirmlnd preocupările de a- 
similare a noilor tehnologii 
caracteristice acestui tînăr co 
lectiv mineresc.

Exigențe de mare actualitate în economia municipiului
ganele și organizațiile de partid, 

și U.T.C. împreună cu con- 
unităților economice tre- 

acționeze cu maximă răs- 
pentru îndeplinirea întoc-

pacităților de producție, folosirea 
utilajelor, a forței de muncă și a 
timpului de lucru. S-au înregistrat 

' acte de indisciplină, absențe de
la lucru care au dus la dezorgani- ductivă a spațiilor construite, uti- 
zarea activității în unele unități și lizarea ' deplină a capacităților 
pierderi de producție, la produc- existente. Nerealizarea planului din 
tivitate scăzută.

Realizarea sarcinilor sporite din 
1977 în lumina indicațiilor secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la cons
fătuirea de la C.C. al P.C.R., im
pune ridicarea calității întregii ac
tivități economice. Se cere pus un 
accent deosebit pe asigurarea rit
micității producției în toate unită
țile, la fiecare loc de muncă. Or-

primele zile ale noului an la ex
ploatările miniere — Lupeni, Uri- 
căni, Bărăbăteni, Aninoasa, Dîlja 
Lonea și altele - arată că sint multe 
de făcut în organizarea producției ți 
a muncii, introducerea unor noi 
tehnologii de lucru, stabilizarea for
ței de muncă, întărirea ofdinei ți 
disciplinei, a răspunderii în muncă 
mai ales la exploatările miniere și 
pe șantiere de Construcții.

; Trăsătura dominantă a activității 
economice din noul an trebuie s-o 
constituie eficiența ridicată. In a- 
cest sens, plenara a cerut orga
nelor și organizațiilor de partid să 
mobilizeze capacitatea creatoare 
□ colectivelor din unitățile munici
piului spre creșterea mai accen
tuată q productivității muncii, redu
cerea Consumurilor de materiale, 
combustibil și energie electrică. 
Crearea tuturor condițiilor pe șan
tiere — asigurarea documentațiilor 
tehnico-ecortOmice, a amplasamen
telor și a proiectelor de execuție, 
a forței de muncă și 
etc., pentru asigurarea 
trimestrul f 1977 a cel 
sută din planul anual, 
tea de construcții, se

tită organic cu preocuparea pentru 
economisirea metalului, 

lui și lemnului, pentru 
continuă a productivității 
îmbunătățirea calității 
Sint obiective majore, a 
plenara, la atingerea 
oamenii muncii, în frunte cu comu
niștii, trebuie atrași în permanență 
printr-o susținută muncă politică.

Relizarea ritmică a sarcinilor de 
plan pe 1977, obținerea de econo
mii și a unei eficiente inalle în în
treaga activitate trebuie să cons
tituie problematica de bază a dez
baterilor și măsurilor ce se adoptă 
în adunările și conferințele de 
partid pentru dări de seamă și 
alegeri, în adunările generale alo 
oamenilor muncii.

cimentu- 
creșterea 
fizica și 

lucrărilor, 
subliniat 

cărora toți
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viziunea
ortacilor săi

chiar

nedu-

Să învățam de la bătrîni !

PREȚUIRE

Parazitismul, o plagă

VICTIMELE
ALCOOLULUI

ivește 
printre

căzut 
ați ta 
atîta 
adă-.

discuție tot 
Constantin

Totuși, cine se ocupă 
de noii veniți la mină'

vîrstnic dintre ei. După ce l-am
> toți 
de ce, 
înțele-

iConștantin Trantea
Arman. Andrei Dem-

Douăzeci de ani a muncit neîn
trerupt tehnicianul Vasile Rusu la 
mina Vulcan, In tot acest timp 
nu a absentat niciodată de la lu
cru, In ziua de 11 ianuarie, îm
plinind vîrsta de pensionare, a fă
cut ultimul șut. urmînd să se des
partă de colegii de muncă, de co
lectiv;::’ ;v ' Bu''’

Pentru momentul 
conducerea operativă 
sindicatul i-au pregătit 
plăcută : calde cuvinte 
mire pentru 
exemplară, 
de merit 
naiul.

electrician, iar eu lăcă
tuș in mină, drumurile 
ni se întilnesc deseori. 
Aproape întotdeauna 
ele se întretaie acolo 
unde sînt de efectuat 
lucrări despre care, 
înainte de a fi „ataca
te" se folosesc termeni 
ca „foarte dificil" sau 
„deosebit de complex" 
In majoritatea cazu
rilor este vorba de in
stalații noi, moderne, 
care îmbogățesc : ? zes
trea de care dispun 
minerii in abataje. Ceea 
ce m-a determinat să-l 
prețuiesc sincer și ne
spus de mult, chiar și 
în condițiile cînd expe
riența de 20 de ani de 
mină mă determină să 
fiu exigent cu oamenii, 
a fost faptul că în per
sonalitatea sa îmbină 
cele mai pozitive cali
tăți ale gindirii cu 
dăruirea exemplară în 
muncă. In toi Ceea ce 
face, pune mult suflet 
dar, totodată, știe, să 
pună și umărul. Iată de

ani „ 
rii și 
actualii

Cu 
țelea. 
minerii de la sectorul 
III s-au convins de ne
numărate ori, in aba
taje, că e muncitorul 
ce cunoaște in cele mai 
intime secrete mese
ria de lăcătuș de mină, 
purtăm o 
despre 
Geantă.

— Chiar

înțgles faptele, scandalul, au avut 
Ipc în afara unității respective, 
dar adăpostirea acestui tînăr, ges
tul plin de omenie, chiar dacă o- 
mul în starea in care se afla, sta
re de ebrietate poate că nu o me
rita, a transformat această unita
te în teatru care oferea gratuit 
un spectacol jalnic, spectacolul de
căderii omului sub influența pa
harelor golite în neștire și a con
secințelor acestui act necugetat.

Afară, auzim comentarii care de 
care mai bizare. Unul : „A* fost 
împuns de trei ori cu cuțitul*' ; 
altul : „Da, de unde, l-au lovit cu

de ani. Nu e, deci, nici 
„veteran", cum sînt or
tacii săi de echipă Atil- 
la Pyetnic sau Gheor
ghe Nichițclea, dar nici 
prea tînăr. cum sînt Io
sif, Deda și- mezinul e- 
chipei, .Dumitru Vatră. 
Constantin Geantă „ste 
un comunist: care ca și 
alții, s-a afirmat de tâ
năr prin muncă și care 
acum, la, virsta maturi
tății, așa cum ne-au 
spus-o ortacii săi. ani
ma spre afirmare o co
lectivitate. Acest fapt 
il dovedește permanent 
prin interesul care-l a- 
cordă pregătirii, formă
rii și modelării tuturor 
componențiltir echipei 
pe care o conduce. Un 
asemenea om. ce se re
marcă prin însușirea de 
a muie suflet in tot ceea 
ce face, punind și umă
rul' deopotrivă, a ajuns 
să fie prețuit de ortacii 
săi și, firește, răsplătit 
prin admirația ce ei t-o 
poartă.

ce-am învățat în 
de electrician 
în patru ani 

munci, ii datorez 
Constantin ' Gean-

Afirmația aparți-

r„Tot . i 
meseria 
de mină, 
de 
lui 
tă".
ne tinărului îosif Deda 
electrician la 
III al nținei 
recomandat de 
nergeticul dc 
maistrul Vasil: 
giu ca unul- 
muncitorii
pre 
ma

Tn stare dc ebrietate, un tînăr, 
în urma urnii scandal cu „amicii" 
de pahar probabil, lovit s-a 
prăbușit în stane de inconștiență, 
stare cauzătă de lovituri sau de 
consumul exagerat de alcool. Bine-

profesie... fără, viața parazita- 
; infracțiunea sînt moduri de 
Cei doi abia împliniseră o 

an de cînd fuseseră 
detenție, timp in ca- 
primit o amendă pe- 
participare la scan-

sectoruC
Uricani, 

către e- 
scctor, 
Gi:r- 
dintre 

tineri des
carc. se poate afir- 
cu certitudine că 
■prelua peste cițiva 

.ștafeta p icepe- 
vredniciei" de la 

veterani.
Gheorghe Nichi- 
orriul despre care 

de ......... .

Sărbătorile de iarnă, petre
cute' cam iute, ne-au reîmpros
pătat „rezerva" de optiminsm, 
prin bucuriile. și surprizele lor. 
Curn e normal, cîn-tecul "și jo
cul au fost la înălțime, dar un 
anume lucru ne-a cam amărît. 
In vreme ce. bățrînii dădeau to
nul frumoaselor noastre cînte- 
ce populare sau valsau cu ■ o 
virtuozitate demnă de laudă, 
rțiai tinerii lor' comeseni mur
murau . îrf surdină melodiile 
fiindcă... nu cunoșteau textul! 
■s iar la joc nu se încumetau 
sau țopăiau în sîrbă precum... 
caprele negre pe stîncile Rete
zatului. Doar la dansurile ace
lea „moderne" tremurau de 
parcă ar fi dat malaria în ei.

Gluma e glumă, însă ,'cert e 
că muiți dintre tinerii noștri

educa- 
cadrele 

strîn- 
și fa

că

Cămin, 
aceste ... .

această ex-
îhseamnă patru oameni ca- 

plecat 41» la mină nu pentru 
s-au putut acomoda Cu mun- 
subteran (din 4, fa au mai 
în mină) ci -pentru că, Să 

au fost lăsați în voia lor,, 
soarței. E adevărat li s-ă

despărțirii, 
a minei, 
o surpriză 
de mulțu- 

murica îndelungată, 
, : însoțite de o diplomă 
în activitate și tradițio- 

„baston de pensionar".

Răsărit ca o buruiană in holda 
mănoasă, parazitul social, omul 
fără câpătîi. veșnic în căutarea 
chilipirului, umbrește cu faptele 
sale antisociale' fața luminoasă a 
colectivității — colectivitate care 
pentru el nici nu prea există. Ră- 
mîne mereu un însingurat. Un 
„infirm" ce nu vede mina de aju
tor întinsă, sau se face că nu o 
vede, sau ceea ce este și mai trist, 
o refuză cu încăpățînare. El, a- 
cest parazit, pentru care societa
tea nu precupe
țește nici un c- 
fort pentru a-1 
recupera și a-1 re
încadra în colectivitatea pe care a 
părăsit-o și o ocolește acum, nu 
se dă în lături dc la nimic. Dar 
asemenea exemplare anacronice 
sînt din ce în ce . mai rare, iar 
acolo unde apar stîrnesc revolta, 
oprobiul celor din jur.

...O noapte de decembrie a anu
lui trecut. In apropierea Grupului 
școlar minier din Petroșani A.D., 
gestionara unui magazin este a- 
tacată de doi tineri carc-i smulg 
gențile și dispar. Strigătele de 
spaimă care răsunau în noapte 
i-au trezit pe elevii căminiști. In
tervenție promptă. Cei doi agre
sori Unt prinși și deferiți organe
lor de miliție. Aceslea sînt pe 
scurt faptele. Dar aceste fapte au 
pus față în față două moduri de 
a privi viața.

Pentru Ion Doljescu (28 de ani), 
de profesie șofer, dar neîncadrat 
în-muncă, și Ion Popa (25 de ani)

pectiv și ortacii de la locul de 
muncă. Au făcut nemotiyate. Dar 
nici după primele nemoțivate ni
meni nu a stât de vorbă eu ei. 
Din data de 31 decembrie nu s-au 
mai dus la șut. Stau în cămin și 
nimeni nu-i întreabă nimic. Tran
tea Constantin își făcuse deja no
ta dc lichidare și nici în acest caz 
nu l-a întrebat nimeni măcar de 
ce pleacă. Pe culoarul minei ne-a 
arătat nota de lichidare — -„In 
locul șefului de sector a semnat o 

secretară' 
spunea â-

nu prea știu să se distreze,, re
pertoriul bucuriilor lor este 
astfel, sărăcit, sentimentele lor 
rămîn rectilinii, neînvălUindu- 
le întreaga Viață. : și aceasta 
pentru că unii părinți conside
ră „demodat" folclorul și danr 
surile clasice, pentru că une
ori scoală - ignor^ ; „protoc'olul" 
distractiv, care trebuie „oare
cum însușit, iar serile de dans, 
jiatronăte , de organizațiile 
U.T.C., see desfășoară, de mul
te, ori la. intimplare.

Singurul remediu împotriva 
acestui „complex de Inferiori
tate" al tinerilor e să-i ajutăm 
să învețe , de la bătrîni cum sa
se distreze, să descopere ast
fel toate bucuriile vieții. (Ion 
VULPE)

Căminul de nefamliști al minei 
I.upeni, Administratorul ne condu
ce la o cameră ocupată de patru 
tineri nou angajați. Discuția se 

ipă' repede Af'ăm ' de. unde 
și ce i-a adus pe meleagurile 
■Jiului); 
din Teii
venit de prin părțile Bacău- 

Niță Nicolac din Vîlcea si

Miercuri, 12 ianuarie ac. Spre 
seară, să tot fi fost ora 18,30—19, 
în fața magazinului de tricotaje 
nr. 119 din Vulcan lume neobiș
nuit de multă. In interiorul ma
gazinului pelerinaj. Intrigați, ne 
străduim să aflăm ce marfă deo
sebită care să suscite atîta interes 
s-a adus, încercăm să ne informăm 
de la, oamenii care pe una din la
turile magazinului „organizaseră" 
deja o coadă respectabilă. In tre
năm și ni se răspunde... prin ri
dicări din umeri sau „dacă lumea 
stă, înseamnă că e ceva". In cele 
din urmă pătrundem cu un val de 
cumpărători, să-i numim deocam
dată astfel, în interiorul magazi
nului și purtați de val ajungem 
in fața tejghelei, în spatele căre
ia gestionara, cu priviri speriate, 
nu mai știa ce să facă. Privirile 
curioșilor erau ațintite spre un 
singur punct. Nu, nu spre rafturi, 
ci undeva jos, la baza acestuia de 
unde se auzeau... gemete. Avem o- 
cazia să discutăm, în sfîrșit, cu 
gestionara unității peste capul câ
torva „cumpărători" și aflăm ca
re este „misterul".

tovarășă. Cred, că este
■H;?- ne 
ceasta.

Oare 
tît. de lipsite de 
importanță să fie 
aceste 'disbuții cu 
noul, angajat In
cit s-a renunțat 

. la ele ? Ni s-ar putea reproșa că-cei 
patru sînt un caz de excepție, un 
caz izolat care nu . poate figene- 

. realizat, o simplă neglijență sau 
„ocupați cu realizarea sarcinilor"...

Poate este un caz de excepție, 
.poate sînt ,,păsări călătoare". Poa
te!' Ceri însă este un lucru — pa
tru oameni au, venit să lucreze la 
mină și în cele din urmă... unul, 
repetam, își făctise’ deja nota de 
lichidare, iar ceilalți erau hotă- 
tîți să-i urmeze exemplul. Nemoti
vate aveau suficiente pentru ^a li 
Se desface contractele de muncă, 
cțare probabil pînă la această dată...

V-am prezentat acest caz de la 
o mină unde există totuși preocu
pare pentru stabilizarea cadrelor. 
Aici s-au lansat inițiative: valoroa
se care au dat roade în acest sena. 
La comitetul‘de partid al minei, 
la comitetul sindicatului ni se pre
zintă planuri de măsuri amănun
țite pentru stabilizarea noilor anga
jați. Se fac vizite la cămin. Atunci 
de ce mai apar aceste Cazuri ■ 
de excepție ? In fond, 
cepție 
re au 
că nu 
ca in 
lucrat 
spunem, 
în voia 
asigurat casă, masă, loc de muncă. 
Dar, este oare suficient ca să a- 
jungi la sufletul omului și ,să-l. 
cîștigi de partea minei?

D. GIIEȚA

o rangă de fier peste mijloc" ; și 
maj bine documentat, un: ai: trei
lea spunea : „Vedeți-vă de treabă, 
e prea beat ca să se țină pe pi- 
coare" etc., etc. Ațîțată de aceste 
comentarii, lumea curioșilor în noi 
valuri pătrundea în magazin spre 
disperarea vînzătoarelor cărora 
le-au sosit în ajutor și colegele de 
la unitatea alăturată, încercînd să 
protejeze marfa.

Pentru ce atîta curiozitate ? Nu
mai pentru a vedea un om 
jos. Merita un astfel de caz 
atenție, ! atîtea comentarii, 
timp pierdut? Omul ■ era la 
post, iar spitalul fusese'. anunțat. 
De ee*accste priviri avide de „sen
zații tari" îndreptate spre o vic
timă a alcoolului ?

Sînt întrebări, stimați cititori, 
la care sperăm că veți reflecta șl 
dv. alături de noi. (D. GHEȚA).

P.S Nu v-am dat amănunte a- 
supra victimei, a stării acestuia 
pentru că sîntem convinși că nu 
vă interesează. A fost o „demon
strație" de forță a alcoolului, jal
nică, e adevărat, dar' demonstrație 
și... util. Nu ? I

ra și 
a fi. 
jumătate de 
eliberați din 
re I. D. a și 
nulă pentru 
dai. Iar acum... ,

Cît despre elevii grupului șco
lar care au sărit în ajutorul fe
meii liniștind-o și încurajînd-o în 
timp ce patru colegi de-ai lor Va
sile Bucur, Tiberiu Aradi, Nelu 
--------------------- — Alexandrescu și 

Jane Zidărescu 
îi urmăreau și

i-au prins pe cei 
doi infractori, directorul școlii, Ion 
Cruceru, ne spunea : „Intervenția 
elevilor noștri ne-a confirmat încă 
o dată adevărul că munca 
tivă pe. care o desfășoară 
noastre , didactice, legătura 
să care există între școală 
milie dă roade. Asta înseamnă 
strădaniile noastre de a forma nu 
numai meseriași bine pregătiți 
profesional ci și OAMENI ne sînt 
răsplătite".

...Asta înseamnă că acești elevi 
de astăzi vor fi mîinc oameni de 
nădejde ai societății. .

Ei. tinerii zilelor noastre vor .fi 
cei care vor smulge buruienile 
din lanurile colectivităților lâsînd 
lumina dreptății sâ cadă asupra 
celor care vor clădi societatea că
reia înaintașii lor i-au pus teme
lie, societatea oamenilor de ome
nie. D. GHEȚA

ce, oriunde se 
vreun obstacol, 
primii ghemați să-l .în
lăture se află și Geantă.

In mină, apar nume
roase solicitări pentru 
muncitorii prlcepuți și 
vrednici. Montajul unei 
combine noi, ca în ca
zul fotografiei în care-l 
prezentăm pe Constan
tin Geantă, realizarea 
unui nou flux de benzi 
sau o defecțiune „as
cunsă" la o mașină din 
subteran sirii toate' lu
crări care, dacă nu se 
încheie în grabă, îi țin ■ 
pe mineri din lucru, fi
le fac parte din activi-, 
țatea de .zi cu zi a me
canizatorilor. Cum ma
joritatea dintre eil ca 
și Canstantin Geantă, 
au calitatea că știu să 
pătrundă ușor „secrete
le" mașinilor, lucrurile 
merg bine. Sub' acest 
aspect, Geantă e unul 
dintre oamenii obișnuiți 
și muiți care muncesc 
în mină. Are aproape 40

’imir:
sînt 
Văii 
este 
șa a 
lui, 
Gheorghe Amariței din Vatra Dor- 
nei. Toți au sosit cu un singur 
gind : să se angajeze și să lucre
ze la o mină din Valea Jiului.

— Noi ne an- ___________
gajasem inițial la
mina Lonea. a- O acțiune de mare

' colo âm făcut și „ - < . - ...
instructajul in- răspundere, stabilizarea 
“Vc7nstane- creșterea cadrelor 
tin Trantea, cel. 1 ,■. .:7 . '■' ■
mai
terminat ne-a transferat pe 
la Lupeni, Ni s-aexplicat i 
am înțeles, dar altceva nu i 
gem...
. Și avea dreptate să fie 
merit. încă- de la sosirea în incin
ta minei Lupeni au fost lăsați .în- 
tr-o cameră Să aștepte cîteva ore 

. — mai precis de la 11 la 14 — fără 
ca cineva să-i bage în seamă. La 
insistențele lor a sosit un delegat 
al minei care, i-a . îndrumat unde 
să. se ducă și ce - trebuie să .facă. 
Drumul a fost cît se poate de 
scurt — la biroul personal, de la 
personal la sector, iar de aici 
pe...schimburi și locuri de muhcă. 
Totul pare firesc doar... că în a- 
cest interval de timp, de la anga
jare și pînă în ziuă viziteț. noastre, 
la cămjn, nimeni nu a mai stat 
de vorbă cu ei, nimeni nu le-a 
spus . un cuvînt despre mină, 
spus un cuvînt despre mină, des
pre istoricul ei, deșpre importan
ța pe care o are cărbunele cocși- 
ficabir din Lupeni pețntru economia 
națională șl... cite și. mai cite nu 
li se puteau spune unbr nou anga
jați, pe care-i vrem, miine, legați 
sufletește dc mină .Dar nu s-a în- 
șefii de / sectoare. ICmgurii oa
meni pe care-i știau pe nume 
erau maiștrii . de pe schimbul res-



să
la

numărîndu-se învățătorul 
Burza și muncitorul Ion
Alte nume de ,,-ezonan- 

activității artistice din U-

de pă-

A,'

TR1BUNA ȘCOLII
su-

opțiunile
. necesarul clasa a

avînd 
re că 
clasă

pregătiri 
construc- 
„Concor- 

elevilor, 
forței

e- 
la 
de 
a-

tuțuror părinților, elevi- 
clasei a V-a A pen- 

acordat pînă ,a- 
că,

culturale

A deschide orizonturi, a promova talente
Democratismul culturii noastre — principiul fundamental elabo

rat la Congresul eduațici politice și al culturii socialiste — definește 
arta ca mod de exprimare plenară a personalității umane, ca expresie 
a geniului și sensibilității poporului, valorile culturale devenind ast
fel bunuri spirituale unanime. In formarea conștiinței noi, revolu
ționare, democrația culturii trebuie să devină o calitate cu funcție 
reversibilă între creatorii și beneficiarii actului cultural-artistic. In 
acest sens, așezămintelor culturale, promotoare ale culturii de ma
să, le revine misiunea de a descinde orizontul de cunoaștere al oa
menilor muncii spre marile valori ale culturii, dar și de a promova 

I valorile artistice autentice în plan național.

Analizînd activitatea Casei de 
cultură din Uricani, prin prisma 
acțiunilor desfășurate și a confrun
tărilor la care au participat colec
tivele sale artistice, remarcăm un 
cadru stimulator adecvat, care cu
prinde în acțiunile cuitural-educa- 
tive peste 200 de artiști amatori 
de diferite profesii, îndrăgostiți de 
diferite genuri artistice. In anul 
trecut, aii de debut al Festivalu
lui național „Cîntarea României", 
brigada artistică, din ale cărei rîn- 
duri s-au evidențiat lăcătușul Va- 
sile Florea, muncitorul Ion Davi- 
țoiu, învățătoarele Dorina Vlad și 
Elena. Făgaș, a prezentat nume
roase spectacole în sala de ape] 
a minei, pe scena casei de cultură, 
tu alte localități, în repertoriu] ei 
figurînd cinci texte noi, la obiect. 
Ultima evoluție s-a soldat cu lo
cul secund în întrecerea brigăzi
lor de agitație ale așezămintelor 
culturale de profil din municipiul 
nostru. Ansamblul folcloric a cu
cerit aplauzele a peste 4 000 de 
spectatori din Uricani. Stagiunea 
formației de teatru a cuprins 3 
premiere • O familie, de Dan Tăr- 
chiln. Casa părintească, autor C. 
Bîrsănescu și Preșul de Ion Băie- 
șu, printre animatorii colectivului 
teatral 
Wiliam 
Pașolea. 
ță“ ale 
ricani : cei trei frați Calotă, mun
citori la mină, buni instrumentiști 
ai • tarafului, dulgherul Andrei 
Kreischer, artificierul Gheorghe

Stamp și mecanicul Dumitru Vaș- 
cu, membri ai fanfarei, maistrul 
Ocsi Ordrig, electricianul Iosif Mi- 
sek și ajutorul miner Valentin 
Burtea, din formația de muzică 
ușoară.

Evidențiind succesele dobîndite, 
avem însă în vedere și unele ca
rențe, cunoscute și de di
rectorul acestui for cultural, Du
mitru Rădoiescu, care ni se des- 
tăinuie :

— N-am reușit să realizăm spec
tacole în care să-și dea întîlnire 
dansul tematic și montajul de po
ezie militant — patriotică. La ac
țiunile noastre ar fi trebuit 
mobilizăm — ne referim atît 
creatori cit și la spectatorii ma
nifestărilor artistice — cîți mai 
mulți fruntași în producție, așa 
cum se subliniază și în Regula- 
mentul-cadru ăl Festivalului na
țional „Cîntarea României1. Uneori 
n-au fost prea bine organizate u- 
nele activități,- alteori unele acțiuni 
s-au suprapus. Avem o scrie de 
neajunsuri și în ceea ce privește 
educația ateist-științifică.

Am sondat cîteva din direcțiile 
artistice pe care și le-au propus 
artiștii amatori din Uricani. Acest 
an de remarcabile aniversări — In
dependența, răscoalele din 1907, 30 
de ani de Republică — este în- 
tîmpinaț cu bune intepții, între 
care am aminti constituirea unor 
colective de recitatori, a unui ce
naclu efe poezie și muzică folk, a 
unei brigăzi artistice de agitație pe 
lîngă rriină, a unui cor. De altfel,

de curînd a luat ființă o nouă for
mație de'teatru la nivelul școlilor, 
care pregătește prima sa premie
ră, piesă Intr-un act „Eftimie 
Croitorii". De asemenea, se va a- 
cofda o atenție sporită valorifică
rii folclorului coregrafic și muzi
cal momirlănesc.

Analiza concretă a activității 
Casei de cultură din Uricani, re
liefarea succeselor dar și a unor 
lipsuri, materializarea promptă ș 
acțiunilor preconizate, iată calea 
care va face ca acest lăcaș cultu
ral să-și „îndeplinească cu adevă
rat menirea, să atragă cît mai 
mulți oameni ai muncii pentru pe
trecerea plăcută și educativă a 
timpului liber.

Ion VULPE

127 de ani de la nașterea lui M. Eminescu

Pe-aripi de-azur, cu fruntea strinsă-n palme, 
— Spre transparența a ce va să fie —, 
Din ape răzvrătite-n ape calme 
Trecea, fragil, venind din veșnicie.
Vestirea unui răsărit fierbinte 
Umplea, solemn și tainic, manuscrisul, 
Cu sufletul topit, între cuvinte 
Zvîcnite, să-i ilumineze visul.
Iar cînd durerea lacrimei prelinse
L-a reîntors cenușilor eterne, 
Rămase Stea albastră-n cîte-s prinse
De cerul calm al patriei materne.

Mircea GORUN

POȘTA LITERARA
DUȘA DUMITRU DOJREL. După scris și ortografie aJn^țnțcles că 

sînteți elev în clașjtle mici. Perseverați mai' ales... -la carte. Cit des
pre poezie, mai aveți încă multe de învățat.

WKMO. Nu ne putem permite o „operație de artiputate sută Ia 
sită" o» si sîntem de acoid cu dv.’ ca este neperrhis să lași un om 
să se zbată în răul său". Din ce-am citit, „Pămîntul meu”, „Copilul

Firul iubirii de țară", „Stol alb" și alte cîteva poezii am înțeles 
r-i cazai să vă „zbateți" atît de tare. Versificați destul de u- 
esi m.i aveți încă multe inconsecvențe, multe repetiții și a- 

socieri ilogice și chiar greșeli de gramatică. Așadar, mai multă 
munca șt... atenție, la ortografie.
'DUMITRU NEC1IIFOR, cenaclul literal „Venus" Petrila. Deși con
siderați că „sfaturile sînt de prisos" și că „ne pierdem timpul în 
mod reciproc' , îndrăznesc să afirm că deși scrieți „pe apucate" nu-i 
cazul să lăsați „baltă" tocmai acum-această îndeletnicire. Do ce? 
încercările poetice trimise par a avea, uneori ce-i drept rar, fiorul 
liric pe care din păcate, îl căutați adesea cu mijloace, neinspirate. 
Un exemplu ni-1 oferiți în poezia „Prinos", care începe cam așa : 
„Cînd freamătul bucolic al gurilor de rai/(un vers frumos)/Imi dau 
dichis lăuntric în tot ce fac și sînt (aici n-am înțeles de ce „îmi 
d-..u" ,1 r.u .îmi dă", cît despre... dichis?!!) La fel de neîndreptă
țite sînt și „Lagunele tăcerii străpuse-n măruntaie/de sus în jos 
eu schela cum numa-n minerit/Se -sprijină tăria cînd vămile își ta
ie... i-'âcat d‘ ..Lagunele tăcerii" O figură de stil inspirată dar... 
ratată. Cu toate nereușitele perseverați.

ELISABETA BOGAȚEAN. O
Mai trimiteți

singură poezie este nesimnificativă.
Maria Predoșanu

0 floare pentru Eminescu
r n centrul capitalei, in 
/ fața Ateneului ne în- 

tîmpină de ani statuia 
. zveltă a 'lui Eminescu. Ca un 
simbol al poeziei și al esenței 
spirituale creatoare a poporului 
român, se înalță in inima ță
rii această statuie a Poetului. 
Și de mulți ani, in fiecare di
mineața de 15 ianuarie', cei ca
re trec prin fața ei văd depus 
pe soclu un buchet de garoafe 
albe. Autorul acestui simplu și ■- 
omenesc omagiul este el însuși . 
un mare, scriitor, șe numește , 
Geo Bogzq. Cu o floare, eu un 
cuvint, cu un cintec. Cu Un vers 
cu un gind să cinstim și noi 
memoria Poetului.

Știm cu toții că in sutele de 
lucrări care s-au scris \despre 
Eminescu,' dată nașterii lui a 
fost deseori controversată, la fel <: 
ca și locul in care a văzut lu
mina zilei și ziua în care s-a 
stins. Este, poate, un destin, ca
re ii urmărește pe marii 
eți : șase cetăți și-au disputat 
cinstea de a-l fi dat lumii pe 
bătrinul H.omer, iar lui Shakes
peare i se mai contestă și azi 
paternitatea operei și chiar e- 
xistența ! Generațiile pe astăzi 
află, cu adîncă nedumerire, că 
nu mai puțin de zece popoare 
și-au disputat originea marelui 
nostru poet. Dar ce putea fi cel 
care a scris Luceafărul, Scri
soarea III, Memento mori sau

po—

Odă (in metru antic) 'șt acea 
entuziastă, profesiune de credin
ță pațriotică, scrisă la șaptes
prezece ani, Ce-ți doresc eu ție 
dulce Românie ? Căci Emines
cu, asemeni tuturor marilor' oa
meni ai lumii, a intrat în zl &r 
gendâ. a devenit un simbol. 
Poezia lui este o chintesență a 
întregit spiritualități românești, 
in ea s-au topit ca in 
arderi ale genezei, 
clorului și setea 
sentimentul sublim 
pel al istoriei și al 
țțonate, visuri, și 
sul demn și risul 
nmul și furtuna, clipa trecătoa- 
rq și .eternitatea creației, și a- 
cea iubire, acel dor necuprins 
ce ni-l lăsară din bătrini pă
rinții din părinți. El s-a fidi- 
. cat din acest pămint pe cară 
Tfa cutreierat, l-a iubit șt l a 
:cîntat, ca să aparțină astăzi li
nei lumi întregi. Generațiile 
trecute au găsit in poezia lui 
Eminescu gîndurile și sentimen
tele lor, noi le găsim azi pe 
ale noastre, iar cele viitoare 
vor găsi, la rîndul lor, noi sen
suri, frumuseți și adincimi, ca 
intr-o fihtînă cu apă vie și fă
ră de sfirșit.

Să aducem de ziua Poetului 
o floare, o floare deosebită, o 
floare de suflet.

marile 
como,.le fol- 
de absolut, 
al naturii și 
mînd,riev na- 
dtireri, pliu- 
arzător, ,se-

CORNELIU RADULESCU

Nestins
Neatins de curgerea timpului, 

el înseamnă eternitate.
El nu a aparținut acelei vremi 

nefaste, e, din totdeauna a- 
celași. >

In cele mai grele momente, cu 
inima arsă, s-a întors la codru, la 
pămîntul iubit, găsind înțelegere 

.și întoarcerea la nevinovăția co
pilăriei,descoperit că mai e- 
xistă un petec de her, a descope
rit că mai există iz'voare, pentru 
ca ochii să i se umple de lacrima 
azurului, de lacrima nădejdii,

Eminescu a știut că legea țăra
nului e iegea pămîntului, că noi 
sîntem clădiți în lut ; el a iubit 
florile, cînțecele și datinile, știind 
că toate sîntem noi, a știut că to
tul e geniul poporului român și 
setea lui de dreptate, e omenia 
românului.

El s-a întors la imaginea lu
minoasă a înaintașilor, convins că 
ei, cei duși, și noi, împreună, sîn
tem ctitorii acestui pămînt.

Nu, Eminescu nu a devenit mit l 
El e vie realitate, există ca amin
tire și ca prezent.

Căci el a săpat fîntîni, cu marea 
sa exigență față de sine însuși, 
pînă la semințele genezei poporu
lui român,'pentru a descifra taina 
tinereții perpetue, neatinsă ■ 
curgerea timpului.

Iulian Gh. ANTOCE, 
anul II, Liceul Vulcan

CONCURS. Astăzi la căminul 
de nefamiliști al minei- Dilja, 
va fi organizat concursul „Ci
ne știe ciștigă" cu tema „Inde
pendenta de stat a României". 
Concursul va fi urmat de un 
spectacol prezentat tinerilor de 
către membrii cenaclului „Ate
neul tineretului".

EXPOZIȚIE. Mîine diminea
ță, la ora 10 în sala de lectura 
a bibliotecii Casei de cultură 
din Petroșani se va deschide 
expoziția de carie, dedicată a- 
niversării a 127 de anj de la 
nașterea lui M. Eminescu.

FAZA DE MASA. In cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", duminică de la ora 
10 va avea loc la Casa de cul
tură din Petroșani, concursul 
formațiilor de muzică populară, 
dansuri populare, grupuri vo
cale populare și soliști vocali 
din toate orașele municipiului.

Incadrînduse în programul 
nasuri pentru aplicarea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al parti
dului și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, 
întreaga activitate desfășurată de 
■adrele didactice de la școala 
noastră are un scop unic — for
marea tinerilor, ca cetățeni con- 
știenți și devotați patriei socialiste, 
:•;< făuritori entuziaști ai societății 
-.ocialiste multilateral dezvoltate, 
•a viitori constructori ai comunis- 
nului în România.

In vederea formării acestei uni
tăți de acțiune, a concordanței 
dintre cerințele școlii, societății și 
familiei, școala noastră a organi
zat, și are în curs de desfășurare 
pe întreg anul școlar, o serie de 
acțiuni în cadrul lectoratelor, a 
ședințelor cu părinții pe clase, sau 
in cadrul comisiei de orientare 
școlară și profesională. Teme. ca: 
„Etica socialistă și formarea co
pilului pentru viață”, „Contribuția 
părinților la educarea copiilor în 
spiritul muncii", „Semnificația în-

vațamîntului de zece am”, „Nece
sitatea unei mai bune 
profesionale a viitorilor 
tori ai comunismului", 
danța 
părinților
de muncă 
societății, 
județului”
au constituit 
biecte de discu
ții in cadrul lectoratelor cu părinții 
din Iținile octombrie și noiembrie a.c., 
la care au participat, de fiecare 
dală, peste 150 părinți. Discuțiile 
purtate între cadrele didactice și 
invitați, s-au concretizat îh pro
puneri și sugestii privind perfec
ționarea procesului instructiv-edu- 
cativ, a activității tehnico-produc- 
tive și instruirii practice a elevi
lor, a orientării lor școlare și pro
fesionale, cît și la îmbogățirea 
pregătirii părinților în vastele și 
complexele probleme aie educării 
copiilor. Astfel, prin ajutorul 
fectiv: al părinților s-a trecut 
automatizarea laboratoarelor 
fizică și chimie, la amenajarea

telierelor de lăcătușerie/ tîmplă- 
rie și electrotehnică, la dotarea a- 
cestora cu diferite piese și aparate 
de măsură, confecționate 
rinți etc.

Ca dirigintă la
între

Și 
r al

SV-a, .
în vede-
este o 
de tre

cere, de la o 
treapta la alta 
efectuat încă dede învățămînt, am 

anul trecut mai multe asistențe la 
ore, iar în perioada 1—15 sep
tembrie 1976, împreună cu fosta 
învățătoare a clasei, Del Mondo 
Maria, am fost în vizită la mai 
mulți elevi, mai ales cei cu pro
bleme mai dificile.

Desigur, în activitatea cu părin
ții de un real folos mi-au fost 
consultațiile cu părinții progra
mate săptămînal, marțea între o- 
rele 14—15. Sprijinul acordat de 
părinți ' s-a concretizat în hotărî- 
rea de a transforma clasa noastră 
înțr-un cabinet multifuncțional cu 
specific matematic, care deja a 
Început să prindă contur, și a că-

rut funcționalitate va începe 
întregime în trimestrul II al aces
tui an școlar. Nu vreau să pierd 
prilejul de. a mulțumi pe această 
cale 
lor 
tru sprijinul 
cum. îmbucurător este faptul 
majoritatea părinților înțeleg să-și 
asume cu toată seriozitatea și. răs
punderea măreața -sarcină ’cu care 
este investită familia de societa
tea noastră socialistă, dînd tot 
sprijinul de care școala are ne
voie în educarea tinerei generații. 
Considerăm că e necesar ca în 
toate acțiunile lor, cadrele didac
tice să urmărească mai atent fe
lul cum familia ajută și contri
buie la educarea elevilor, dar în

pâ
ra e-

același timp, să informeze 
rinții cu toate măsurile noi ___
nite sâ perfecționeze procesul ins. 
tructiv-educativ din școală, pen
tru realizarea unei reale unități 
de acțiune, între școală și familie.

Prof, Lucreția BELDIMAtf,
Școala generală nr. 5
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ANCHETA SĂPTĂMÎNII CITITORII AU CUVINTUL
CIND ASISTENTA MEDICALA... SUFERĂ Neglijență și gheață pe strada Oltului

-------------------------- . .
Sînt îndeobște cunoscute eforturile care se fac pentru continua 

îmbunătățire a activității serviciilor medicale din municipiul nostru, 
care se reflectă implicit in îmbunătățirea, an de an, a stării de să
nătate a populației. Noi unități sanitare, un număr sporit de cadre 
medico-sanitare, viitorul spital municipal din Petroșani, unitate mo
dernă, care va contțibui eiteient la eradicarea și prevenirea unor 
boli, constituie exemple elocvente. De asemenea, merită consemnată 
dăruirea cu care „oamenii în halat alb** ișr fac datoria, salvind vieți, 
alinînd dureri, ( iteod.ată insă urmașii lui F.sculap își iau cu de la si
ne putere „derogări", 
nătatea oamenilor și 
urmele unor sesizări

la prima vedere minore, de ia grija pentru să- 
astfel le provoacă multe necazuri.' Un raid pe 
atestă, din păcate, urmările lor.

Educație sanitară 
prin... transfer

Cu tînăra doctoriță Ileana Pre
da, de la dispensarul minei Dîlja, 
discutăm succint despre eforturile 
depuse pentru recuperarea unor 
mineri bolnavi. In acest sens dis
pensarul dispune de aparatură u- 
tilă, dar aflăm că aparatul pentru 
ultrasunete e stricat de vreo cîte- 
vă săptămîni, așteptînd să fie re
parat de specialiștii de la Direcția 
sanitară județeană. Pînă cind ? In 
continuare, tînăra doctoriță 
vorbește despre necesitatea 
preocupări susținute 
venirea îmbolnăvirilor,, 
totodată un. război total simulan- 
ților, dar și adepților teoriei cum 
că „leacul e cu sacul"... de medi
camente.

— Bineînțeles, că in această 
direcție, rostul educației sanitare 
este binevenit.

— Am fost trimisă să țin vreo 
șapte lecții pe teme de educație sa
nitară la

— Dar
— Aici 

discuta...
— ?!

de... doi generaliști) ajungem cu 
întrebarea la direcția județeană 
de resort, care ar trebui să îndru
me spre Uricani. Intr-un viitor a- 
propiat, cadre medicale speciali
zate, ba ehiar și schema surorilor 
si asistentelor medicale meritînd a % 
fi completată.

ne 
unor 

pentru pre- 
declarînd

•S.D.E.E. 
la mină ?
nu prea avem cu cine

Simulanți, huligani, 
dar și... slabi gospodari

Surpriză totală, neplăcută, la 
staționarul minei și cele două 
circumscripții sanitare din Uri
cani. Pe alocuri plouă prin tavan. 
In micul cabinet de fizioterapie, 
baia de lumină n-are becuri., pen
tru împachetări s-a făcut rost de 
parafină, dar nu există un reșou. 
Bolnavii care trebuie să facă baie 
sfnt trimiși... acasă. Sobele prezin
tă defecțiuni. Intr-un oficiu, în 
oare se adăpostește hrana, domneș
te mizeria (de, unitate sanitară !), 
grupurile sanitare, nereparate. Și 
lista lipsurilor gospodărești e de
parte de a fi încheiată.

— Becurile, ni le-au luat... bol
navii, ne reclamă dr. Constantin 
Cârțină. La fel s-a petrecut și cu 
întrerupătoarele. Sobarui a repa
rat sobele, dar n-a curățat coșu
rile.

Trecem cu jenă peste aceste as
pecte și ajungem inevitabil, tot' la 
siinulanții, pe care același interlo
cutor este furios.

— Zilnic apar dintre aceștia. Și 
numărul lor ajunge la o treime din 
totalul consultațiilor. Culmea este 
că cei mai mulți sînt tineri. Pier
dem timp cu „testarea" lor. u- 
neori reușesc să ne inducă în 
roare. ii internăm și apoi 
băutură.

— La care se adaugă 
cheltuieli de spitalizare, 
boală, alte pagube în dauna 
treprinderii — completăm. noi. 
amărăciune. Ar trebui o atitudine 
maj fermă împotriva lor.

Vizitînd și circumscripțiile, apoi 
din discuția cu stomatologul Eu
gen Thieskes, ne dăm seama că de 
multe din lipsurile gospodărești se 
fac vinovate și cadrele medico-sa
nitare din Uricani, dar și spitalul 
din Lupeni, care tutelează aceste 
unități sanitare. Cît privește lip
sa medicilor pediatri (în Uricani, 
circa 4000 de copii sînt consultați

Deontologie personală ?
Intr-o seară de decembrie, o 

mamă ajunge disperată la secția 
de pediatrie a Spitalului din Pe
troșani. îngrijorată de starea fe
tiței sale, bineînțeles nervoasă, 
susține o discuție „tare" cu suro
rile de serviciu (lăsăm baltă tema 
confruntărilor, fiindcă e minoră) 
și așteaptă... medicul de gardă, ca
re nu era la datorie.

— Tovarășa doctor plecase pînă 
acasă, avea copilul bolnav — ne 
lămurește sora Iolanda Fociac.

— Am o hepatită cronică, măr
turisește doctorița. N-am putut 
mînca ce mi s-a oferit în 

gardă și am plecat acasă după un 
pachet de biscuiți. Am lipsit nu
mai 5 minute. Și de fapt nu sînt 
singura care am părăsit garda.

De fapt n-au fost numai 5 minu
te și mai grav e că n-a fost singu
rul caz de abatere de la normele 
deontologie, adică, mai pe înțelesul 
tuturor, de la regulile și uzanțele 
care reglementează relațiile dintre 
medici și pacienți. Adesea, se știe, 
cît privește soarta unui om, un 

jninut întîrziere poate fi fatal. Din 
’fericire, cazul în sine a’ evoluat 
bine, dar medicul de gardă n-a a- 
vut mustrări de conștiință I

★
Am prezentat aceste aspecte ca

re aduc „suferință" asistenței me
dico-sanitare din municipiul nos
tru, în. nădejdea că se vor 
măsuri pentru înlăturarea lor și a 
altora, care mai persistă în unele 
unități sanitare din Vale.

Ion VULPE

s-a

lua

se desfășoară toată 
și dinspre depozi- 

I.C.S.M.I. și O.L.F. 
lărgimea corespun-

Pe strada Oltului din Petroșani, 
arteră pe care 
circulația» spre 
tel I.C.S.M.A., 
și care nu are
zătoare traficului la care este so
licitată, a apărut, colac peste pu
păza, un obstacol în plus care 
face circulația și mai dificilă. Este 
vorba de o țeava cu robinet de 
unde se aprovizionează cu apă o 
parte din locatarii străzii, robi
net care, mai ales în timpul nop
ților geroase, a fost și este lăsat 
deschis. Din această cauză aproa
pe toată suprafața carosabilă a 
străzii, pînă la depozitul central, 
s-a acoperit cu un strat gros de 
gheață ce îngreunează circulația, 
favorizînd deraparea mașinilor

pînă în pereții .șl acoperișurile 
selor.

Culmea, pe aceeași stradă 
află și o groapă care pune șoferii 
Ia grele 
ruperea 
pe lingă

. tivă nu
și cu multe curbe, 
multe greutăți și 
acoperă. Iată de ce 
pe autocamioanele 
cerem E.G.C. să „blindeze" țeava 
respectivă, să înlocuiască robine
tul defect, iar dacă locuitorii stră
zii vor continua să-1 lase noaptea 
deschis, să-1 suspende obligîndu-i 
astfel să protejeze 
corespunzător țeava 
împotriva înghețului.
șoferi)

încercări, determinînd și 
arcurilor la mașini. Deci, 
faptul că strada 
corespunde fiind 

multe

respcc- 
îngustă 

produce 
care o

ne
gheața 
noi, șoferii de 
„TRANSCOM",

într-un mod 
respectivă 

(Un grup de

Remedieri
In sfîrșit, s-a întrerupt firul ne

cazurilor pricinuite locatarilor din 
blocul D 2, strada Viitorului din 
orașul Lupeni, In toamnă, tîrziu, 
o echipă de muncitori a reparat 
acoperișul, apa nu mai deteriorea
ză nici în exterior și nici în inte
rior pereții, locatarii sînt bucu
roși că au scăpat de neplăceri. Au 
mai rămas totuși urmele apei și 
pereții degradați. La solicitările

restante
noastre repetate de pînă acum ca 
și aceste urme ale neglijenței să 
fie remediate, am primit doar pro
misiuni că se va face. Cum aces
tea nu au rezolvat și nu vor re
zolva nimic, ne întrebăm cine de 
la secția fond locativ Lupeni a 
E.G.L. se va găsi să treacă con
cret la finalizarea remedierilor res
tante de la blocul D 2 (Pantei* 
ENESCU, locatarul apartamentului 
nr. 36 bloc D 2 Lupeni)

S-a aprins hîrtia... de lingă sobă
In ziua de 16 decembrie 1976, ora 

18,30, la formația civilă de pom
pieri a E.M. Lonea a ajuns anun
țul locatarului Gheorghe Stoica : 
„vecinul îmi arde casa din cauza 
resturilor de hîrtie adunate lingă 
o sobă metalică improvizată". In 
cel mai scurt timp formația de 
pompieri a fost la casa incendia
tă și a început lupta cu flăcările 
care asaltau colțurile oamerei tin- 
zînd să iasă spre acoperișul din 
material lemnos. La nici doi me
tri se afla o clădire ge 
un magazin de textile 
rie.

Datorită anunțării la
tervenției prompte a formației de 
pompieri, incendiul a fost locali-

adăpostește 
și o libră-

timp și in-.

șlzat înainte de a lua proporții 
de a produce pagube. Pompierii 
Hie Cerna, Marcel Brînză, Ioan 
Jura, Nicolae Bulisca, Vaier Mun
tean și șoferul Ion Gălățan au 
primit mulțumiri și felicitări din 
partea cetățenilor și a vecinilor 
ale căror case au fost amenințate, 
A tras oare Gheorghe Stan, auto
rul de fap al incendiului, învăță
mintele cuvenite din această ex
periență ? Și anume ^ă nu mai 
depoziteze hîrtii lîngă. soba meta
lică încinsă. (Im MÂKGULESC, 
șeful formației de pompieri E. M. 
Lonea)

e-
fug la...

DC WTffCfiARf:

destule 
foi
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Legea nr, 2u din :> noiembrie 

1976 privind încadrarea într-o 
muncă utilă a unor persoane apte 
de muncă e de mult timp aștep
tată de toți oamenii harnici din 
întreaga țară. Aceasta pentru că 
nimănui nu-i este indiferent dacă 
el muncește din toate puterile 
pentru construirea socialismului, 
iar alții trîndăvesc, sfidînd pe 
cei harnici.

Se simțea nevoia de a nu mal 
tntilni în negura cafe-barurilor 
persoane pierdute în propria im
personalitate sau cu zîmbet acru 
în colțul gurii, palide, ori în anu
mite locuri de pe stradă, grupuri 
de tineri fără ocupație. Noua lege 
continuă, de fapt, prevederile art. 
39 din Constituția Republicii So
cialiste România care glăsuieste 
că fiecare cetățean este dator să 
contribuie la dezvoltarea orîndui- 
rîi socialiste, precum și prevede
rile art. 7 din Codul Muncii /1972, 
In care putem citi : „Incepînd cu 
vîrsta -de 16 ani, fiecare persoană 
aptă de muncă 'și care nu urmează 
cursurile unei școli, este datoare 
să desfășoare, pînă la vîrsta de 
pensionare, o muncă utilă socie-

I 
I

Bilete... ce nu scot?
Cetățenii orașului Vulcan, ca
re s-au amuzat privind cari
catura din ziarul nostru, 
prezcntînd șoareci și

I
I
I
I
I

re- 
șobo- 

iani defilînd, acum cîteva luni 
prin sala cinematografului din 
localitate, au rămas cu rîsul 
și cu... șobolanii. Nici pînă azi 
nu s-a luat nici o măsură. Te 
pomenești că plini de. „grijă" 
față de soartă acestor roză
toare, tovarășii din conduce
rea clubului au omis trecerea 
la represalii. Gurile rele spun 
că-n felul acesta se asigură un 
număr record de „spectatori"... 
Bine, bine, dar bilete de ce nu 
scot ? (M.P.)

La doi pași... Doua vi‘ 
zite consecutive ne-au pus în 
fața aceleiași stări de fapt. La 
cantina C.F.R. din Petroșani, 
unde i-au masa în lunile de 
vîrf, pînă la 300 de abonați, 
domnește lipsa de curățenie (ca 
să nu spunem altfel) în bucă
tărie și în sala de mese, hota 
mașinii de gătit este plină de 
funingine, instalația electrică 
prezintă defecțiuni, nu se asi
gură o varietate de meniuri. 
Și aceasta pentru că șefa can
tinei Viorica Balaj, nu se prea 
arată preocupată de gospodă
rie, mai ales că și activitatea 
comitetului de cantină e subli- 

• mă dar... lipsește cu desăvîr- 
șire, vorba -maestrului 
giale. La doi pași, în 
cartier, cantina minei 
poate fi dată ca exemplu 
nă gospodărire și
(șefă a cantinei, tovarășa Gro- 
su). Iată cum două femei, care

Cara- 
acelasi 

Dîlja 
de bu- 

curățenie

lucrează la doi pași... apropie
re, se află la... polii opuși ai 
preocupării de a-și face cît mai 
bine datoria. (I.V.)

Așa oglindă...
este vorba de vreun 
oglinzi, .ci de gazeta

Nu, nu
basm cu 

de perete 
a organizației orășenești U.T.C. 
din Uricani. La data vizitei 
noastre „Oglinda orașului" ne 
prezenta încă ediția din'6 au
gust 1976 și aceea cu multe ar
ticole lipsă. In asemenea „o- 
glindă"; tineretul din Uricani 
nu-și poate recunoaște activi
tatea, doar poate lipsurile Co
mitetului orășenesc U.T.C. Cine 
o va îndrepta spre făgașul cel 
bun, pentru a-și împlini meni
rea pentru care a fost ridica
tă în centrul orașului. ? (I.V.)

La piața orașului Pc* 
troșani au sporit din nou repe
rele dezordinei. Dacă pînă a- 
cum privirile cumpărătorilor

erau atrase de țarcuri și pă- 
tule, butoaie cu murături, căr
buni, cenușă, ambalaje dn lemn 
și metal, „sortimentul se prezintă 
acum îmbogățit. Alături dc toa
te punctele de dezordine men
ționate, care persistă, și-a fă
cut apariția unul nou — o gră
madă de fier vechi. Aceasta își 
face stagiul de astă-toamnă și 
tot îr. locul unde tabla veche, 
înlocuită de pe acoperișul ha
lelor, a căzut aruncată de sus. 
In afară de faptul că înmul
țește dezordinea, la ce mai poa
te fi bună această tablă rugi
nită înt-ît este „păstrată" cu atî- 
‘a „strășnicie" ? (T.V.)

In ziua de vineri niaga‘ 
zinele industriale, inclusiv li
brăriile, din Petroșani au pro
gram special, fiind deschise nu
mai de dimineața pînă Ia ora 
15, iar dupâ-amiază. cu excep
ția papetâriei de lingă sediul

A ALEXANDRU BABA, Pctrî- 
la : Iei tați-jie sinceritatea, dar per
soanele ’ cărora le-am prezentat 
pentru confirmare notele ce pi 
le-ați trimis și-au exprimat opi
nia că aveți încă destule de făcut 
pentru a vă dovedi dumneavoas
tră însuși un muncitor corect, dis
ciplinat și apreciat de către co
legi. I’înă atunci ne abținem să 
vă • publicăm criticile adresate al
tora.

A PETRE DEMETER, Petroșani: 
Referitor la incidentul cu acel con
ducător auto, știți, cucul îsî stri
gă singur numele...

A IOAN HULUBEI, Vulcan: 
Ceasul dv. a depășit termenul de 
garanție, indiferent că a fost sau 
nu purtat.

RĂSPUNDEM
A VASILE PREDA, Vulcan : Nu

meroasele. plîngeri lungi pe care 
le-ați trimis la mai multe foruri, 
inclusiv la gazetă, ne fac să cre
dem că ați folosit pentru scris 
inclusiv ore din serviciul de pa
ză pe care-I faceți. Șantierul 
I.C.C.M.O. ne comunică transfera
rea dumneavoastră acolo unde ați 
dorit, după programul pe care 1-
ați dorit (8 ore), motivarea unoi» 
absențe. Cum ați cerut „un răs
puns cinstit și corect", sîntem de 
părere că prea vi se fac toate plă- 

an- 
du-
sau 
răs- 
co-

cerile, avînd în vedere că alți 
gajați ai șantierelor muncesc 
pă programele „zi —lumină" 
„din seară pînă-n zori" și 
pund cu dăruire la chemăriie 
lectivului de muncă, ale producți
ei. Spre deosebire de dumneavoas
tră însă, nu se plîng, se mlndresc 
cu asemenea fapte.

A UN GRUP DE SUPORTERI, 
Petroșani : Am adus la cunoștin
ța conducerii clubului sportiv Jiul 
sugestiile dv. Să sperăm că vor fi 
onorate cu promptitudine.

A FANICA CREȚU, Lupeni î 
Pentru operativitate, semnalați as
pectele negative întîlnite în acti
vitatea comercială și corisiliului 
popular orășenesc.
A CAROL NAGY, lupeni: Nu 

facem parte din Liga antialcooli- 
cilor, dar, în primul rînd. ne in
teresează servirea în localurile a- 
limentare și mai puțin refuzul de 
a „îmbălsăma" clienții^eu băuturi. 
Or, știți și dumneavoastră : alco
olul... dușmanul omului. Asa că 
mai bine mai... puțin si ... altăda
tă.

A ILEANA SICHITIU, Fetr«- 
fani : Vă adresăm invitația de a 
ne vizita la redacție.

tații, care să-i asigure mijloacele 
de existență și dezvoltare spiri
tuală".

In art. 3 al Legii nr. 25 se pre
cizează că persoana aptă de mun
că țâre a împlinit vîrsta de 16 ani 
Și nu urmează o formă de învă- 
țămînt sau de calificare profesio
nală ori nu este încadrată în mun
că, este obligată să ceară reparti
zarea în muncă, înscriindu-se la 
Oficiul pentru probleme de munca 
si ocrotiri sociale în a cărei rază 
teritorială își are domiciliul, 
aceasta atît pentru cei ce nu 
absolut nici o 
sprijin 1 ............ ..
diente nelegale, cit și pentru 
ce sînt întreținuți de părinți 
alți susținători, 
cinstit ca unii să muncească și 
venitul lor să susțină cu casă, 

să, îmbrăcăminte, distracție 
pe alții, indiferent dc gradul 
rudenie sau de alte raporturi 
există între ei.

Și 
au 

ocupație și nicî 
material, trăind din expe- 

cel 
sau 

deoarece nu este 
din 
ma- 
ete.

de 
ca

(va urma)

Ion NF.AMJU, 
avocat

' E.G.C., toate sînt închise. Vi
neri, 7 ianuarie a.c., cele două 
librării care desfac rechizite 
școlare au fost închise o mare 
parte din programul de dimi
neață pentru că... au primit 
marfă. După-amiază, cea de 
lingă cinematograf, n-a funcți
onat oficial, iar a doua a des
chis abia în jurul orei 18, pen
tru că a aranjat marfa. Astfel, 
elevii din partea centrală a o- 
rașului care au avut nevoie de 
rechizite școlare nu le-au pu
tut procura, rămînînd cu lecți
ile ncfăcute. De ce ? Nu se pu- 
teâ primi și aranja marfa în 
afara programului de servire 
a populației așa cum se pre
vede legal ? (T.V.)

I 
I,
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focul oprit de prietenii pădurii

i

Era aproape ora 16 cînd tu
riștii care coborau cu telescau- 
uul din Paring au zărit fumul 
incendiului ce izbucnise în 
plantația de brazi de pe piriul 
Maleia. Cu operativitate, teh
nicianul Constantin Marcău, 
șeful instalației de telescaun, a 
anunțat producerea incendiu
lui. Viteza cu care se extindea 
incendiul, valoarea economică 
și peisagistică, deosebită, 
plantației impuneau insă o 
țiune imediată de limitare 
focului. E adevărat că din 
mărul destul de mare a 
riștilor prezenți, unii au por
nit-o spre oraș, însă au fost 
destui și cei care au-intrat di
rect în luptă cu flăcările. Per
sonalul de servire al telescau- 
nului, cîțiva componenți ai e-

Recorduri meteorologice
Capriciile vremii în decursul ul

timului timp au determinat săp- 
tămînalul „L’Expres" să întoc
mească o statistică a recordurilor 
meteorologice. Astfel, cea mai ma
re cantitate de ploaie căzută vreo
dată pe glob în decurs de un an 
s-a înregistrat în localitatea in
diană Cherrapundji: peste 12 000 
mm/an, iar ploaia cea mai inten
să, în localitatea Unionville (S.U.A'.): 
31,2 mililitri într-un minut. Tem
peratura cea mai ridicată a fost 
înregistrată la 13 septembrie 1922 
la El-Azizia (Libia) : 57,7 grade, iar 
temperatura cea mai scăzută din 
emisfera nordică, la Oimiakon (Si
beria) : minus 78 de grade. Seceta 
cea mai îndelungată a fost con
semnată în localitatea Iquique 
^(Chije), unde nu a căzut nici o pi
cătură de ploaie timp de 14 ani, 
în timp ce, prin contrast, la Ba
hia Felix, tot în Chile, plouă timp 
de 325 de zile pe an. Recordul fur-

z / c
A Ipjr-o luni dimineața, toa

tă averea lui s-a dus pe apa 
simbetei.
* La un moment dat pașii 

lui se despărțeau.
e * Pentru a mări spațiul de 
parcare al autoturismelor au 
mai plantat 3 pomi.
* Pentru el ii pun mina în 

foc.țB Ei de zi dădea nas cu ne
suferitul portar și-l ocolea cu 
grijă.
* De cite ori vedea un cli

ne, o rupea la fugă nedorind 
să-și facă din această o profe
sie.B) N-a putut ajunge la ase
menea dureri decît printr-un 
îndelungat antrenament.

* Nu voi uita niciodată că 
cu am plecat de ța lingură. 
Dar ce lingură I
* Era •vizibil jenat de su

personicul ce zbura undeva în 
înaltul cerului.

* Brusc mi-am dat seama 
că între noi era ceva. O vitri
nă.
* Venea cu o falcă-n cer și 

cu alta-n palmă.
A I se luă o piatră de pe i- 

nimă și i se puse pe... mormînt.
* Sforăia după licența fran

ceză.
* Vîntul va sufla cu 80 km 

pe oră. Dar depinde de oră.
* Ii voi face un tort cu... vîrf 

și îndesat.

Zoltan KIRALV
student, I.M.P. 

chipei „Salvamont" și turiști au 
început sâ izoleze focarele de 
incendiu. Cu unelte improvi
zate, folosind putina zăpadă 
existentă s-a reușit să se evite 
extinderea incendiului pînâ la 
venirea pompierilor, precum și 
a circa 100 de angajați ai 
l.U.M.P. luptători ai gărzilor 
patriotice și a studenților de la 
baza didactică a I.E.F.S.

Noaptea tîrziu, ultimele fo
care de jar au fost stinse, fără 
ca plantația să fi fost serios 
afectată. Liviu Iovan, Andrei 
Anger, Zoltan Toth, Carol Lau- 
rcan și toți ceilalți care nu au 
ezitat să lupte cu flăcările și 
fumul, trăiau satisfacția de a 
fi contribuit la salvarea unei 
tinere păduri dătătoare de bo
găție și aer curat. (B. M.) 

V
)i
*

I
*

tunilor il deține localitatea Kam
pala (Uganda), unde se înregis
trează asemenea fenomene timp 
de 242 de zile din 365. La Mount 
Washington (S.U.A.), rafalele de 
vînt au atins fantastica viteză de 
372 km /h. Si tot în S.U.A., la Co
ffeyville (Kansas), în septembrie 
1970, in timpul unei grindine, me
teorologii au colectat un bulgăre 
de gheață cu diametrul de 44 cm, 
cîntărind 766 de grame. In fine, 
într-o altă localitate americană, 
Paradise Ranger Station, in tim
pul iernii 1970—1971, cantitatea de 
zăpadă înregistrată a depășit înăl
țimea de 26 de metri.

A. N E C
V- Salutare Popescule, mă mai 
cunoști ?

— Ăm impresia că nu...
— Asta înseamnă că nu prea 

reții fizionomiile I
— Desigur, cu atît mai mult că 

nu mă numesc Popescu.
★5. Eminentul regizor și istoric al 

(teatrului, Leon Schiller (1887—1954) 
a pregătit piesa lui Otwinowski 
„Peștele". Iq timpul repetiției ge
nerale,- actorul care interpreta ro
lul unui militar trebuia să execu- 
te “cîteva împușcări în dosul cor
tinei, dar împușcăturile întîrziau, 
atynci apare Schiller.

— Mi' s-a blocat carabina, înce
pu să explice soldatul.

— Ce-nseamnâ aia, mi s-a blo
cat carabina ? — a vociferat Schil-

Fără cuvinte.

Etica ursului
„Grea treabă și- afurisită 

să stai pe-această funcție de 
urs I — 

se văita-n fotoliu Moș Martin, 
mușcind din fagure de miete 

plin 
și rumegînd ideile unui discurs 
pe care-avea să-1 țină la un 

curs 
de etică 
in pragul iernii 
cu subalternii.
Dintre toate problemele 
cu care ne confruntăm, — 
chibzui el, îndelung, 
cea mai gravă e, fără-ndoială, 
atitudinea neloială, 
vicleană, 
a îndrăznețului iepuraș 
față de sfiosul Vulpoi, 
mărinimosul slujbaș, 
cel mai atașat de noi.
Cum îndrăznește acel urecheat 
să spună că Vulpoiul S-ar fi 

dat 
de înțeles că pîn’ce 
s-o lumina de ziuă o să-l 

mînce ?
Cum de cutează să calomnieze, 
mai râu .decît dușmaii cei 

haini, 
pe-un cuvios care se mulțu

mește 
colea, cu niscaiva găini ?“ 
Și, finisîndu-și „eticul" discurs, 
jucă în două labe domnul urs,' 
căci dibui măsura salutară : 
Da, iepurașul va fi dat afară - 
dosarul înclieindu-i-1 un-doî 
prea... cuviosul de Vulpoi 1

Nicolae POP

DOTE
Ier supărat. — Asta nu e război, 
ăsta-i teatru III

★V7 Celebrul umorist Mark Twain 
71835—1910) acordă un interviu u- 
uui grup de ziariști americani. La 
un moment dat a spus următoa
rele : ,

— Cînd am fost un puști, pre
ședintele Statelor Unite, James 
Madison, mi-a povestit că...

— Dar domnule Twain — l-a în
trerupt unul dintre reporteri — 
cînd Madison a fost președinte, 
dumneavoastră încă nici nu ați 
fost pe lume I

— Bravo 1 — i-a replicat Twain 
— iată că întîlnesc pe primul zia
rist american, care corectează o 
greșeală înainte ca aceasta să a- 
pară în ziar 1 .

SPITALUL UNIFICAT 
PETROȘ.ANI 

a n u n ț â
Incepînd cu data de 15 ianuarie 1977, cir

cumscripțiile sanitare rir. 3, 4 și 5 din cartierul 
Aeroport Petroșani vor funcționa în localul nou 
din strada Aviatorilor (vizavi de'creșa nr. 2).

SUCURSALA JUDEȚEANĂ ADAS 
D E VA

ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS LA A D.A S 
PETROȘANI

— subinginer mecanic sau tehnician mecanic .
Cei interesați vor depune cererea la ADAS 

Petroșani sau Sucursala județeană Deva.

EXPLOATAREA MINIERĂ

L E P E N I
organizează concurs

pentru ocuparea postului vacant de

— șef birou mecanic

Concursul va avea loc în ziua de 20 ianuarie
z 

1977 la sediul Exploatării miniere Lupeni.

MICA PUBL1CITA T*E
f V1ND Dacia 1 300 rulat puțin, sta

re ireproșabilă. Strada Preparați- 
ei nr, 6, bloc F5, ap. 8 Vulcan (1).

VIND casă două camere, bucă
tărie, curte preț convenabil. Infor

mații, Ivanciuc Ana, strada Pri
măverii, nr. 5, Petroșani. (16).

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Gogoman Constan
tin, eliberată de E.M. Dîlja. Se de

O rubrică la îndemîna tuturor
Rubrica noastră de mică publicitate vă stă la dispoziție pentru 

anunțuri de vînzări —• cumpărări, oferte de diferite servicii, schim
buri de locuințe, pierderi de bunuri și acte (în afara pierderilor 
cărții de muncă, diplome de studii medii și superioare) etc.

Prin intermediul rubricii noastre puteți adresa felicitări cu di
ferite ocazii — zile onomastice, căsătorii ș.a., înștiințări, precum și 
alte anunțuri <le lamilie.

IMPORTANT! ANUNȚURILE TREBUIE SA FIE PREZENTA
TE PERSONAL LA REDACȚIE PIN A CEL TIKZIU JOI LA ORA 12

REȚINEȚI! RUBRICA „MICA PUBLICITATE" A ZIARULUI 
NOSTRU VA STA LA DISPOZIȚIE.

Pentru informarea dumneavoastră vă facem cunoscut tariful a- 
nunțurilor de mică publicitate, revenind per cuvîrF.:

— pierderi 1 leu
— lecții, meditații, înscrieri, anunțuri dc familie 2 lei
— cereri de serviciu 1,50 lei
— oferte de serviciu, schimb de locuințe 2,50 lei
— vînzări, cumpărări, diverse 3 lei
Anunțurile din afara orașului Petroșani se pot expedia prin 

poștă, contravaloarea depunîndu-se în contul 45 108 030,

clară nulă, (8) ■
PIERDUT legitimație de servi

ciu pe numele Andraș Iuliana, e- 
liberată de I.F-A. ' Viscoza Lupe- 
rii. Se declară nulă. (587)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Nicolae Stelian, e- 
liberată de E.M. Lupeni. Se de
clară nulă. (588)

DUMINICA, îs ianuarie
8,30 Tot înainte. 9,2u Film serial 

pentru copii Blîndul Bsn. 9,45 
Pentru căminul dv. 10,00 Viața sa
tului. 11,40 Bucuriile muzicii. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. Ora veselă — 
schițe satirice, cuplete, parodii, 
scenete, momente umoristice. La 
ora 14,00 — „Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea", la ora 14,25 „Din Ho- 
bița la Paris" (partea a Il-a). In 
continuare muzică ușoară și popu
lară. „Șah-mat în... 15 minute". 
15,10 Film serial i Din taineie mă- 
rilor. Episodul 26 : Pinguinii. 16,00 

Steaua Bucu- 
Sosnowiec (Po- 
cupelor".

19,00 
mici.

l 1001 de seri.

„Cupa i 
de glorii, 
pentru cei 

19,20

17,40 
Micul 
Fete-

.Volei masculin : 
rești — Plomien 
lonia) în 
Drum 
ecran 
le din măr.
19,30 Telejurnal. 19,50 File de is
torie. 20,10 Film artistic. Martorul 
trebuia să tacă. Producție a stu
diourilor italiene. 21,30 Publicitate. 
21,35 Spectacol de varietăți. 22,35 
Telejurnal. .22,45 Telesport.

LUNI 17 IANUARIE
16,00 Teleșcoaiă. 16,30 Emisiune 

In limba maghiară. 19,00 Consulta
ții juridice. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Panoramic — E- 
tonomia și viața. 21,00 Roman foi-

PROGRAMUL TV
leton Cesar Birotteau. Episodul 5. 
21,55 Publicitate. 22,00 Cadran Mon
dial. 22,25 La izvoarele cînteeului.
22,45 Telejurnal.

MARȚI, 18 IANUARIE
10,00 Teleșcoaiă. 11,00 Film ar

tistic. Veronica se întoarce. 12,20 
Porțile Maramureșului. 12,35 Telex. 
16,00 Teleșcoaiă. 16,30 Curs de lim
ba engleză. 17,00 Telex. 17,05 Din 
țările socialiste. 17,20 Dincolo de 
cumpăna luminii. 18,25 Mihai Jora 
și cîntecul românesc. 18,50 întrebări 
și răspunsuri. Emisiune în ajutorul 
lectorilor, propagandiștilor, și 
cursanților din învățâmîntul politi
co-ideologic de partid. 19,20 1001 de 
seri 19,30 Telejurnal. 20,00 La ordi
nea zilei în economie, 20,10 Mai a- 
veți o întrebare? 20,50 Seară de 
•teatru. 22,20 Un cîntec de demult.
22,45 Telejurnal.

MIERCURI, 19 IANUARIE
16,00 Teleșcoaiă. 16,30 Curs de 

limba germană. 17,00 Telex. 17,05 
La volan. 17,20 Mult e dulce. 17,40 
Din viața plantelor și animalelor. 
18,00 Baschet masculin i Steaua Bu
curești — Juventud Badalona în 

„Cupa cupelor". In pauză : Trage
rea pronoexpres. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20,00 La ordinea 
zilei în economie. 20,10 Avanpre
mieră TV. 20,20 Telecinemateca 
Simfonia fantastică. O producție a 
studiourilor franceze. 22,00 Publi
citate. 22,05 Cîntarea României.
22.45 Telejurnal.

JOI, 20 IANUARIE
16,00 Teleșcoaiă. 16,30 Curs de 

limbă rusă. 17,00 Telex. 17,05 Pen
tru timpul dv. liber... vă recoman
dam. 17,20 Itinerare folclorice.
17.45 Atenție la... neatenție. 18,10 
Publicitate. 18,15 Dezbateri pe te
me muzicale. 18,50 Idei contempo
rane. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Ora tineretului.
20,50 Teierecital. 21,50 Revista li
terar artistic. TV. 22,20 O mie de 
lumini. 22,45 Telejurnal.

VINERI, 21 IANUARIE
10,00 Teleșcoaiă. 11,00 Pagini mu

zicale de mare popularitate. 11,45 
Anton Pann — „Povestea vorbei". 
12,00 Telex. 16,00 Teleșcoaiă. 16,30 
Curs de limbă franceză. 17,00 Telex. 
17,05 Emisiune în limba germană. 

18,05 Tragerea loto. 19,UO Telecronica 
pentru pionieri. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 La ordinea zi
lei în economie. 20,10 Ancheta TV. 
Ce nu pol tace banii. 20,43 Film 
artistic. Tora, Tora, Tora Copro
ducție americano-japoneză. 22,30 
Antologie lirică. 22,45 Telejurnal.

S1MBATA, 22 IANUARIE
11,00 O viață pentru o idee Ni

colae Kretzulescu (1812—1900). 11,30 
Telecinemateca. (reluare). %13,i0 In 
satul de sub coline. 13,30 Canțo
nete, serenade, pagini celebre din 
opere și balete. 14,00 Telex 14,05 
Rapsodii vechi și noi. 14,35 Turism 
și vînătoare. 15,00 Biblioteca pen
tru toți. 15,50 Vîrstele peliculei.
16.50 Reportaj pe glob : Cel de al 
șaselea continent : Antarctida. 17,15 
Handbal feminin : Universitatea 
Timișoara — I.E.F.S. București.
18.20 Publicitate. 18,25 Cele mai 
frumoase- pagini din opereta „Eva“ 
de Lehar. 18,50 Săptămîna politi
că internă și internațională. 19,05 
Eroi îndrăgiți de copii i Heidi 19,30 
Telejurnal. 20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Publicitate. 20,55 Film serial 
Kojak. 21,45 lntîlnire cu satira și 
umorul. 22,45 Telejurnal. 22,55 Re
cital de balade : Tudor Gheorghe.
23.20 Telesport

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Trei zile și trei nopți (14—16) j 
Orășenii (17—19); Cei trei mușche
tari (20). Republica : Prietenii mei 
elefanții, seriile I-II (14—16); Co
lumna (17); ștefan cel Mare (18); 
Cantemir (19) ; Pe aici nu se trece 
(20).

LONEA : Texas dincolo de rîu 
(14—16) ; Steaua fericirii captive, 
seriile I-Il (17—18) ; Vînzătorul de 
baloane (19—20).

PETRILA : Colț alb (14); Tunelul 
(16—18) ; Timpul șterge totul 
(19—20).

ANINOASA i Cel alb, ceh galben, 
cel negru (14); Patima (15—16) ; 
Familiile patrioților căzuți (18—19); 
Comoara rechinilor (20).

VULCAN : Ștefan cel Mare (14); 
Cantemir (15) ; Pe aici nu se trece 
(16); Ce s-a întîmplat în anii 20 
(19—20).

LUPENI — Cultural : Diamante 
pe roți (14—16) ; Katina (17—19) ; 
Pinochio (20). Muncitoresc : Cursă 
grea (14—15) ; Mere roșii (16—17) ; 
De ce nu pot să fiu cuminte. 
(18—19).

UR1CANI : Pisicile aristocrate 
(14—15) ; Respirație liberă (16—17); 
Unde primăvara vipe tîrziu (19—20).
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imperative ale mișcării 
noastre sportive

Intre 20 Ianuarie și 10 februarie 
vor avea loc, în lumina progra
mului privind dezvoltarea actuală 
și de perspectivă a sportului ro
mânesc, — aprobat, după cum se 
știe, de conducerea noastră de 
partid —, plenare ale consiliilor de 
conducere ale asociațiilor și clu
burilor sportive, ale consiliilor 
municipal și orășenești de educa
ție fizică și sport. De asemenea, țp 
această perioadă; se vor constitui 
noi organisme ale educației fizi
ce și sportului la nivelul orașelor 
Petrila și Uricani.

Realizarea acestui amplu și com
plex program dc înflorire conti
nuă a sportului, elaborat la indi
cația secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
implică, în primul rînd, o orien
tare clară a mișcării sportive de 
masă și performanță, cit mai mul
te acțiuni pentru ca generațiile 
dc azi și mîine să se fortifice prin 
exerciții fizice și sport, pentru a 
fi constructori capabili ai societă
ții socialiste. Iată de ce, viitoare
le întruniri ale factorilor de răs
pundere pe linie de sport, cu an
trenorii, instructorii sportivi, pro
fesorii de educație fizică și sport 
și cei mai huni sportivi oferă po
sibilitatea de a se analiza concret 
activitatea depusă pînă în prezent, 
prin discuții deschise, critice și 
autocritice, stabîllndu-se totodată 
obiectivele și ■ direcțiile de viitor 
prin măsuri eficiente, rod al cola
borării colective.

Dezbaterile forurilor sportive 
trebuie să contribuie la definiti
varea planurilor proprii de acti
vitate ale asociațiilor, cluburilor

BREVIAR 
SPORTIV

HANDBAL. 
Comportarea ono
rabilă a handbaliș- 
tilor de la Ș.S.P. 
(juniori III), în 
concursul republi
can (seria D, Hu
nedoara) : X—8 cu 
Ș.S. Hunedoara, 
9—9 cu Ș.S. Tg. 
Jiu, 3—15 cu Ș.S. 
Craiova, victorii a- 
supra școlilor spor
tive din Slatina 
(18—1), Drăgășani
(12—5), Pitești (10— 
9) și Caracal (13— 
5). In clasamentul 
final, elevii prof. 
Ion Polifronie au 
ocupat locul III, 
după reprezentati
vele școlilor din 

t
■ Craiova și Tg. Jiu.

sportive, consiliilor dc educație fi
zică și sport, pe unități sportive. 
Printr-un stil de muncă adecvat, 
unitățile sportive școlare și secți
ile de performanță au datoria de 
a promova cu mai multă consec
vență eforturi susținute pentru 
selecționarea și pregătirea tine
relor talente, îmbunătățirea per- 

. forma ațelor sportive, -care să de
vină, în mai multe cazuri, compe- 
tive pe plan național și mondial. 
Succesele de pînă acum ale miș- 

, carii sportive din Valea Jiului,
i cîștigătoare a numeroase trofee
naționale' și internaționale, ateStă' 
potențialul său mereu sporit, a- 
fiordarea practicării educației * 1 fi
zice și- a sportului prin cele mai 
moderne metode de antrenament, 
îmbogățirea permanentă a zestrei 
materiale a asociațiilor și clubu
rilor sportive,

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s Petroșani, str. Repifclicii nr. 90, telefon ; 4 16 62 (secretariat) 4 24 64
lseci10* -------- TIPARUL: Tipografia Petroșani, sir. Republicii, nr. 6Ț

Cu sprijinul organelor locale 
de partid și de stat, în colabo
rare cu organizațiile de sindicat, 
U.T.C., femei, pionieri, etc., consi
liile de educație fizică- și sport, 
consiliile de conducere ale aso
ciațiilor și cluburilor sportive sînt 
chemate să: desfășoare o activita
te fertilă, al cărui scop final este 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de partid sportului româ
nesc, inclusiv mișcării sportive din 
Valea Jiului. Pentru a ridica pe 
catargul gloriei culorile cîtor mai 
multe colective sportive ale mineri
lor, preparatorilor și celorlalți oa
meni ai muncii din Valea Jiului, 
pentru a dărui țării, în permanen
ță, un tineret viguros, gata oricînd 
să răspundă „prezent la datorie",

Jiul a intrat in „febra** pregătirilor. Prezentăm lotul echipei | (dc la 
stingă le dreapta, sus) : Turna, Varodin, Bădin, Rusu, Niculescu, Ciupitu, 
(mijloc) Moga, Stoichiță, Covaci, Augustin, Deleanu, Stoica, (jos) Homan, 
Bucurescu, Mulfescu, Dumr'rache, Sălăgean și Cavai.

Pe gazonul înzăpezit al Jiului, 
recunoșteam, luni dimineața, si
luetele divizionarilor noștri A. 
Ceață, frig, nelipsitul smog și bi
neînțeles, cit mai multe minute 
de alergări pentru reacomodare 
la efort; In fruntea coloanei, Au
gustin și Bădin, reprezentînd par
că cele două generații de fotba
liști ai Jiului. Ultimul la capito
lul sprinturi, Bucurescu, mereu 

Cu pretenții sporite, mai ales 
din partea înaintașilor

admonestat de antrenorul Ene TI 
ca și' Stoichiță, pentru „turuiala" 
neîntreruptă de-a lungul... ture
lor de stadion. Lipsea doar Mul- 
țescu, convocat în lotul național, 
Doboș, la care .s-a renunțat și... 
masorul Gram.

Profităm de o mică pauză pen
tru a afla amănunte asupra pre
gătirilor în vederea reluării cam
pionatului. Antrenamentele au în
ceput deja de sîmbătă, la sală, 
dar de luni s-a ieșit în teren, de 
două ori pe zi. Pînă duminică, 
ședințele de pregătire fizică se 
vor desfășura în Petroșani, anun- 
țîdu-se doar o partidă amicală, 
pe sîmbătă. Urmează apoi un des
tul de lung turneu în Italia des
pre care aflăm amănunte din 
,,un-doi-ul" susținut cu antreno
rul Ene II. - >.

— La început vom avea pro
gramate două antrenamente și 
trei partide (20, 23 și 25 ianuarie) 
în compania unei formații din e- 
șalonul secund și a divizionare
lor A italiene Bologna și Samp- 

doria. Apoi, pînă la 2 februarie, 
vom urmări realizarea unui pro
gram dens de pregătire pur fizi
că într-o localitate din sudul Pe- 
nisulei italice. Spre sfîrșit, adică 
între 3 și 10 sau 12 februarie vom 
accepta încă două sau trei ami- 
caluri cu adversari încă nedesem- 
nați. .

— Un turneu, în pregătiri, e o 
sabie cu două tăișuri...

Jiul atacă returul

Vom beneficia de terenuri bti- 
ne, vom întîlni adversari dificili 
din startul pregătirilor, dar ne va 
pune probleme oboseala lungilor 
deplasări.

— Ce include programul de du
pă 12 februarie ?

—• După revenirea în țară, cît 
mai multe jocuri pentru omoge
nizarea formației.

— Jiul atacă o nouă etapă de 
cupă și returul, după ce în prima 
parte a campionatului a evoluat 
bine, conform părerjj conducerii 
clubului ,și... satisfăcător pentru 
Ene II. Avînd un Mulțescu în 
prima garnitură națională, un Au
gustin în lotul de tineret, selec
ționerii vizîndu-i pentru repre
zentative șl pe Dumittache' (re- 
divivuș la Petroșani) și Sălăgean. 
Cu ce ambiții., demarează divizio
nara A din Valea Jiului la relua-, 
area competițiilor oficiale ? ■

— Un plus de vigoare î-n atac, 
pentru a elimina ratările de al
tădată, pretențiile fiind obiective, 
de vreme ce în acest compartiment 
evoluează jucători valoroși, cu ex-
periență, care au .confirmat, de alt 
fel, speranțele puse în ei.

— Dacă mîine, prin absurd, s-ar 
încheia campionatul, pe cc Ioc v- 
ați propune să poprfsiți cu ju
cătorii ?

— Ne-ar sta bine pe locul Ab
ținut în tur (locul IV-n.n.), 'dar, 
știți, nu fac pronosticuri. Nu văd 
însă ce i-ar împiedica pe elevii 
mei să aibă o comportare foarte 
bună.

— Cică vin „întăriri" din par
tea suporterilor...

— Așteptăm, la toate partidele, 
spectatori ca la întîlnirile cu Stea
ua și U. Craiova. Suporteri cre
dincioși care să-și susțină favo- 
riții ca în acele meciuri memo
rabile.

...Se aude fluierul antrenorului 
Ene II. Plutonul fotbaliștilor» a- 
learga din nou. Chiar și Bucures
cu își aduce aminte că e extremă. 
Se accentuează tempoul pentru 
descotorosirea de... kilogramele de 
prisos și, în final, pentru a prin
de o formă sportivă cît mai bu
nă. Succes I ion VULPE

Competiții de schi
Cu ocazia închiderii taberei 

de pregătire la care au partici
pat 40. de schiori de la Școala 
sportivă din Petroșani, conducerea 
taberei, cu sprijinul unor cadre de 
la I.E.F.S., a organizat sîmbătă 
trecută un. concurs de verificare 
unde s-a .urmărit stadiul de pre
gătire a copiilor aflarți în tabără. 
Iată pe cei evidențiați cu acest 
prilej : 6—7 ani, fete : Mihaela
Bogdan ; băieți : Siegfried Bota, 
Cătălin Suciu, Octavian Popescu, 
8—10 ani, fete : Corina Vladislav, 
Alina Dorobanț, Antoaneta Hoff
man (ambele clasate pe locul II), 
Cristina Ciortan, băieți : Claudiu 
Popa, Dan Negruț, Ronald Edel
stein ; 12—13 ani, băieți : Horațîu 
Țipțer, Tiberiu Kovacs, Petre 
Brîndău. In ziua de 16 ianuarie, 
pîrtiile din Paring vor găzdui con
cursul inaugural al noului sezon 
unde sperăm să revedem și schiori 
de la asociațiile sportive sindicale.

Și fondiștii Școlii sportive 
au avut un program încărcat de 
antrenamente în vederea deschi
derii oficiale a sezonului. Cei 10 
componenți ai grupei de perfor
manță au participat la tabăra or
ganizată de Ministerul Educației 
și Invățămîntului pe pîrtiile din 
preajma cabanei Trei Brazi remar- 
cîndu-se, In confruntările cu co
legii lor din Vatra Dornei și Si
biu, Dorel Crișu, Tanc Benoni, E- 
lena Căpîlnean și Melania . Czim- 
balmos. Grupa de avansați (15 e- 
levi sub îndrumarea prof D. Du
mitrescu) și-a desăvîrșit pregăti-* 
rea în tabăra de vacantă de Ia 
Cîmpu lui Neag.. Duminică, cei 
mai buni schiori ai probei nordi
ce din școala sportivă s-au reîntîl- 
nit la start pe o pîrtie din preaj
ma cabanei Cîmpu lui Neag, Iată 
rezultatele obținute: copii II: 
Crișu, Frîncu, Ristca, respectiv 
Lucia Scurtu, Melania Csimbal- 
mos, Paulina Frîncu ; copii I : 
Benoni, Popescu, Coșoveanu și An
gela Popa, Violeta Mihăiasă : ju
niori II : Crișu. Că lădoi u și Elena 
Căpîlnean, Lucia Rus. Amelia Ris
tea. Mențiuni deosebite și pentru 
speranțele schiului nordic din Va
le: Adrian Flaidăr, Mariana Zaițuc, 
Viorel Idila și Cristian Ungureanu.

S. BALOI

In loturile naționale
Patru sportivi din Valea Jiu

lui au fost sau sînt prezenți in 
loturile reprezentative ale Româ
niei. Este vorba de atletul 
Eugen lonete (Jiul -Petroșani), 
chemat in cantonament la 
Cimpulung Muscel, luptătorul 
Mircea Risipitu (Ș..S.P.) in. pre
zent aflat la Piatra Arsă, căpi
tanul echipei de- fotbal Jiul Pe
troșani, Mulțescu (Poiana Bra
șov) și popicarul Victor jMiclea 
(Jiul Petrila), care-și desăvâr
șește pregătirea la Tușnad-Băl. 
La mai mulți l

Și sportivii clubului studențesc și-au reluat activitatea
Reîntorși din vacanță, sportivii studenți, rug- 

biști, handbaliști, fotbaliști, baschetbaliști au în
ceput preparativele pentru reluarea ’ activității 
cempctiționale în sezonul de primăvară. Analizele 
efectuate asupra rezultatelor și comportărilor eta
late în toamnă au permis jalonarea activității de 
viitor a fiecărei secții din cadrul C;S.U. Știința 
.Petroșani, în mod special a măsurilor ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea, continuă a indicato
rilor de performanță. Ca întotdeauna, perioadei 
precompetiționale de iarnă i se acordă o atenție 
sporită, âvîndu-se în vedere faptul că, de fiecare

„O primăvară mai 
bună pentru rugbiști“

— „Mulțumiți doar parțial de rea. 
lizările toamnei anului trecut, ne 
spune antrenorul cincisprezecelui 
studențesc, Gheorghe Băltărețu, 
am atacat etapa de iarnă a pre
gătirilor cu gîndul la un sezon 
mai bun. Infrîngerea severă înre
gistrată la București in jocul cu 
Steaua, plus aceea mai puțin 
scontată din jocul cu Poli. Iași, 
ne-a pus pe gînduri. Formația pe 
care o antrenez a manifestat o 
oarecare inconstanță în evoluții. 
După o serie preliminară fără pro
bleme, în care singurele meciuri 
dificile au fost cele cu Dinamo, 
victoriile fiind împărțite, am de
butat cu stîngul în turneul final. 
Inexplicabila delăsare a unor ju
cători, absența dorinței de a în

ainta culorile 

vinge, plus forma bună a adver
sarului numit Steaua, au contri
buit la „obținerea" celei mai tris
te contraperformanțe a ultimilor 
ani. A urmat un excelent joc îm
potriva campionilor la Petroșani 
(6—0 cu Farul Constanța), din nou 
un eșecrfpe teren neutru, la Bîr- 
lad, în fața ieșenilor, și mai apoi 
un final entuziasmant de sezon In 
compania eternei noastre rivale, 
Dinamo.

Această toamnă, la fel ca și ul
timele sezoane, a evidențiat forța 
și dăruirea în joc a componenților 
pachetului de înaintași, dar și ca
litățile ofensive insuficient valori
ficate ale unei linii de treisferturi 
nu întotdeauna dispusă să evolue
ze la adevărata valoare. Prin ceea 
ce am început la 11 ianuarie, vom 
face totul să eliminăm carențele 
mai vechi. După o scurtă perioadă 
de acomodare la efort, va urma

dată, de modul In care s-a lucrat în această im
portantă etapă a acumulărilor au depins rezulta- ___
tele unui an întreg. Demn de reținut, pentru toate . oricînd, dar 
secțiile cu echipe de performanță, că în atenția 
sportivilor, a antrenorilor și conducătorilor se 
află îmbinarea pregătirii sportive cu a studiului, 
știut fiind că sesiunea de examene bate la ușă.

Scurte informații asupra modului în care s-a
dat startul în pregătirea primăverii sportive ne 
oferă, antrenorii formațiilor universitare ce. repr.e-

I.M.P.

o etapă dedicată în exclusivitate 
pregătirii fizice. Urmează un scurt 
„relache", ce coincide cu perioa
da afectată examenelor universi
tare. Apăsăm apoi pe „accelera
ție" sus în Paring. Coborîm la 20 
februarie, pentru a ne deplasa, ca 
de obicei la București unde vom 
susține o serie de jocuri de veri
ficare în compania unor divizio
nare A. Vom rămîne acolo pînă la 
13 martie, dată la care sperăm 
să concretizăm eforturile depuse 
în această iarnă în dauna Griviței 
roșii, un cincisprezece relansat în 
spre pozițiile de frunte ale ierar
hiei rugbiului românesc. Și, bine
înțeles, dacă am spus acest lucru 
înseamnă că toți băieții, aceiași 
din toamnă, se gîndesc la o pri
măvară mai bună, și de ce nu,

din nou la 
laureaților.

un loc pe podiumul 
Va fi mai greu ca 

nu și imposibil".

Promovarea — 
obiectivul fotbaliștilor

După mai mulți ani de evoluții 
neconvingătoare, fotbaliștii stu
denți se află din nou în postura 
de lideri, de această dată ai ulti
mei serii din divizia C. Poziție 
onorantă care obligă la menține
rea sa printr-un joc bun, de cali
tate.

Ce va însemna, tovarășe pro
fesor Gheorghe Irimie, Iarna lui 
’77 pentru elevii dumneavoastră ?

— Totul sau... aproape totul. 
Fiecare minut de pregătire, fie
care metru alergat, fiecare pasă 
sau preluare vor cînlări decisiv în 
încercarea noastră de a păstra șe
fia clasamentului.

— Etapizarea perioadei precom
petiționale va ține cont de acest 
obiectiv, probabil.

— Desigur. După ce în 12 și. 13 t 
ianuarie am efectuat un riguros 
control medical, „startul tehnic" 
îl vom da mîine (n.n. — azi 14 ia
nuarie). Pînă la 10 februarie, va 

trebui să împăcăm și... fotbalul și 
cartea, după care, timp de zece 
zile vom alerga în plasa... rugbis- 
tilor, pe pantele înzăpezite din 
preajma cabanei I.E.F.S. din Pa
ring. Ne vă rămîne o lună pentru 
omogenizare și pregătirea tehnico» 
tactică, în care timp vom susține 
cel puțin 10 jocuri de verificare 
în compania unor adversari, din 
toate eșaloanele Valorice ale fot
balului nostru. Dacă intențiile 
C.M.E.F.S. Petroșani i de a organi
za o Cupă a municipiului, se ma
terializează, vom lua startul cu 
multă plăcere în această compe
tiție.

— Noutăți pentru această pri
măvară ?

— Hotărîrea federației de a sta
bili perioadă de transferări sau nu, 
ne va permite afirmații și în a- 
cest sens. Deocamdată, statu-quo 
pe toată'linia, și ce este mai im- \ 
portant, ca poziție în clasament. 
Este dorința fierbinte a băieților, 
a suporterilor și a noastră, a a- 
celora care răspundem de destine
le echipei. O mult dorită promo
vare în eșalonul secund ar însem
na materializarea unor condiții 
din ce în ce mai bune de pregă
tire și de joc. (Nicolae LOBONȚ).
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