
Șantierul din centrul Petroșaniului. Constructorii Ion David, Mihai Pave] și Vintilă Al- 
beanu, din echipa condusă de Gogu Neagoe pun temelie unui viitor bloc „de fațadă" pe 
bulevardul Republicii. Foto : Ion LEONARD

LA I.M. LONEA

Zile de producție 
mărită

D'n inițiativa organizațiilor 
de partid in toate sectoarele 
productive ale I. M. Lonea 
sînt organizate în această 
săplămînă zile de producție 
mărită. Roadele unei aseme
nea inițiative : în primele 
două zile ale săptămînii, 
Cînd acțiunea s-a desfășurat 
în sectorul V al minei, aici 
s-au extras peste prevederi 
cîte 260 tone cărbune, ast
fel încît plusul pe sector, de 
la începutul lunii, se ridică 
la 1150 tone. In data de 20 
iulie, „ziua de producție mă
rită" a fost organizată la 
sectorul IV al minei, unde în 
primul schimb s-au produs 
peste plan 60 tone cărbune. 
Inițiativa este continuată 
de către celelalte colective 
ale sectoarelor.

Brigadă cu un mare ran
dament, cea a lui Florea 
Anton de la sectorul IV 
al minei Lonea, dă zilnic 
peste plan sute de tone 
de cărbune.

In imagine : cîțiva mi
neri din această brigadă 
la ieșirea din șut.

Foto : Gh. OLTEANU
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MUNCĂ PATRIOTICĂ. 
Personalul TESA de la sec
ția de preparare Coroești 
a participat, ieri, la o ac
țiune de muncă patriotică 
pe șantierul blocului Ml, 
din noul centru civic al mu
nicipiului, în vederea dării 
în folosință mai repede a 
obiectivului. (C,l.)

Roade ale muncii constructorilor
LOTUL BĂRBĂTENI AL ȘANTIERULUI I.C.M.M.

Realizat: 70 la sută din sarcina anuală 
de investiții

In primul semestru a| anului, constructorii, montorii 
și mecanizatorii care execută obiectivele de suprafață ale 
I.M. Bărbăteni au realizat peste 70 la sută din sarcina a- 
nuală de investiții. De la începutul anului pînă în pre
zent, aici au fost predate beneficiarului, în termen și 
înanite de termen, cîteva lucrări de mare însemnătate : 
atelierul mecanic al minei, noua ba’e și lămpăria, noul 
tablou de distribuție a energiei electrice. Au început, de 
asemenea, lucrările la noul funicular și la viitoarea stație 
de compresoare a minei, care va cuprinde un turbocom- 
presor și alte patru compresoare L-l00, de mare capaci
tate, care să asigure creșterea substanțială a producției 
de cărbune în viitori ani. S-au detașat prin contribuția 
adusă la succesele întregului iot formațiile de constructori 
conduse de betonistul Mihai Dumitru, zidarul Ion Cazacu 
și dulgherul Constantin Catrinoiu.

ȘANTIERUL FABRICII DE MOBILĂ DIN PETRILA

Se inalță structura de rezistență a halei 
principale

Pe șantierul viitoarei fabrici de mobilă din Petrila, 
formațiile de constructori, aparținînd Trustului de cons
trucții industriale Timișoara, au atins un stadiu de execu
ție avansat : montarea primelor elemente la structura de 
rezistentă a viitoarelor hale orincioale de fabricație. La 
fel ea și constructorii Fabricii de confecții din Vulcan, 
realizatorii acestui însemnat obiectiv cuprins în prevederile 
suoîimentere de dezvoltare economico-socială ale Văii 
Jiului, inițiate de secretarul genera! al partidului, în urmă
torii ani, sînt hotărîți să-I pună în funcțiune înainte de 
termen. O hotărîre confirmată de ritmul înalt de execuție 
atins.

EXCURSII. In aceste zile 
la sediul O.J.T. Petroșani se 
fac înscrieri pentru o ex
cursie cu autocarul pe Trans- 
făgărășan, precum și pen
tru alcătuirea unul nou 
grup care să pornească în- 
cepînd de la 15 august în 
turul României, o excursie 
care va dura 10 zile.

„PENTRU IUBIRE, i 
CĂ Șl PRIETENIE" se 
lează spectacolul ce 
vea loc, în ziua de ! 
lie, la clubul sindicatelor

(M.P.) 

MUZI- 
intitu- 
va a-

29 iu-

Adunare
Ieri, la Casa de cultură 

din Petroșani, s-a desfășurat 
festivitatea prilejuită de săr
bătorirea „Zilei constructori-' 
lor" Au fost prezenți cons
tructori, mentori, mecaniza
tori de pe toate șantierele 
municipiului, numeroși oa
meni ai munc i din celelalte 
unități economice.

In cadrul festivității, tova
rășul Clement Negruț, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani, 
primarul municipiului, a pre
zentat în fața constructorilor 
principalele succese obținute 
de vrednicele colective ale 
șantierelor din Valea Jiului - 
felicitîndu-i cu căldură, sco- 
țînd în evidență rolul lor 

din Vulcan. Spectacolul va ’ 
fi susținut de grupul vocal- 
instrumental „Color", cons
tituit din amatorii forma
țiilor artistice ale întreprin
derilor economice din ora
șul Vulcan. In această săp- 
tămînă, se fac ultimele pre
gătiri în cadrul repetițiilor 
generale ce au loc ia clu
bul din localitate. (C.
GRAURE)
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CALIFICAREA ȘI POLICALIFICAREA 
minerilor din abatajele mecanizate - condiție 
de bază a creșterii productivității muncii
Așa cum s-a stabilit la re

centa Plenară a C.C. al P.C.R. 
în vederea creșterii produc
ției de cărbune cocsificabil și 
energetic pentru minele din 
Valea Jiul ui s-a trasat o sar
cină expresă : plasarea unui 
număr de 5 000 de posturi 
în abataje.

Realizarea sarcinilor de 
plan impune, pe lingă dota
rea tehnică a întreprinderilor 
miniere, calificarea și polica
lificarea forței de muncă, oa
meni capabili să stăpînească 
și să mînuiască mașinile și 
utilajele.

Ne-am propus să aflăm 
cum se rezolvă acest dezi
derat la I.M. Lupeni. Și iată 
ce am aflat.

Precizăm că la I.M. Lupeni, 
după cum arăta tovarășul 
îng. Dan Suruleseu, directo
rul întreprinderii, „peste 85 
la sută din producția de căr
bune se extrage cu ajutorul 
combinelor și a complexelor

In pragul dării în folo
sință a Fabricii de tricota
je Petroșani, muncitoarele 
sînt pregătite, Ia locul de 
muncă, pentru a realiza 
în premieră în Valea Jiu
lui, produse ale industriei 
ușoare.

In clișeu : maistrul Ibo- 
lya Deak și viitoarea 
confecționeră Floricica
Lungu.

Foto: I. L1CIU '

festivă
deosebit în dezvoltarea so- 
cial-economică ascendentă și 
armonioasă a municipiutei, în 
realizarea importantelor sar
cini de investiții ce revin Văii 
Jiului.

Împreună cu familiile, cons
tructorii au participat apoi 
la spectacolul organizat în 
cinstea lor de artiștii ama
tori ai Casei ds cultură din 
Petroșani. {

,,Ziua brigadierului" la I. M. Petrila

IJn util schimb de opinii 1
Tradiționala Intîlrfire dintre 

minerii șefi de brigadă și 
conducerea întreprinderii mi

niere Petriia „Ziua brigadieru
lui" a avut loc joi, 20 iulie 
a.c. și a îmbrăcat încă din 
primele minute caracterul u- 
nui schimb de experiență, ql 
unui util și interesant schimb 
de opinii între factorii de de
cizie, între cei care prin 
munca lor, hotărăsc soarta 
producției.

Ascultată cu viu interes, 
expunerea inginerului Vasile 
Drăgan, cu privire la rolul 
șefului de brigadă în întări
rea disciplinei în formațiile 
de lucru, a sarcinilor și obli
gațiilor minerului șef de bri

mecanizate". Deci mina are 
un avansat grad de mecani
zare. Pornim de la această 
realitate. De la responsabilul 
cu probleme de învătămînt, 
losif Furnea, aflăm că „pro-

Acțiunea 5 000

centul de calificare a] oame
nilor care lucrează în abata
je mecanizate este de 88- 
90 la sută. Numai în acest 
an au urmat cursurile de ca
lificare 183 de persoane, iar 
pînă la sfîrșitu] anului vor fi 
calificați 350, în care ponde
rea o au minerii și mecanicii 

. de utilaje".
De aici desprindem o a 

doua concluzie : în compara
ție cu gradul de tehnicitate 
a mașinilor și utilajelor mi
niere, gradul calificării forței 
de muncă este, de asemenea, 
ridicat. ; (Continuare în pag. a 2-aJ

gadă, a șefului de schimb, a 
constituit punctul de plecare 
a| dezbaterilor care au avut 
loc în continuare. Și cum a- 
ceqștă latură a activității șe
filor de brigadă nu putea fi 
separată de activitatea pro
ductivă, bineînțeles că, cele 
mai: numeroase intervenții au 
vizat, în mod deosebit, 
„punctul fierbinte" .'al minei 
Petrila la ora actuală - În
deplinirea integrală a sarci
nilor planificate pe luna iu
lie, „pu'nct fierbinte" pentru 
că minerii Petrilei, de regulă 
constanți în realizarea și de
pășirea planului, înregistrau 
în 20 iulie un minus de 3700 
de tone. . . ■ •

Avînd în vedere aceste 
două elemente gradul de 
mecanizare -și gradul de ca- 
lificare a forței de muncă, 
ambele destul de ridicate - 
indiscutabil, rezultatele în
treprinderii ar trebui să fie 
pozitive,: Ar trebui, pentru 
că în realitate situația este 
alta. Dacă la indicatorul 
productivitatea muncii în a- 
bataje lună de lună s-au în
registrat depășiri, nu același 
lucru s-a întîmplat și cu pro
ducția de cărbune. Produc-' 
tivitățile înalte în abataje se 
datorează, pe de o parte, 
mecanizării, iar pe de alta 
parte, gradului de caEficare 
și policalificare a minerilor, 
în special a celor din abata
je!» mecanizate.

Este semn'f'cativ fapte’ că 
printre cei 90 de cursanti a<

C. IOVĂNESCU

O problemă stringentă în 
jurul căreia s-ou purtat .dis
cuții aprinse a fost activita
tea electromecanică pentru 
îmbunătățirea căreia minerii, 
șefi de brigadă Francisc Bar
tha, Ștefan Purice și Nicolae 
Nedelcu, ca să amintim doar,: 
cîțiva dintre ei, au făcut .pro
puneri interesante. In primul’ 
rînd pentru evidențierea 
strictă a lucrului efectuat la 
locurile de muncă - repara
ții, revizii, montări sau de
montări de utilaje — sub’ 
semnătura șefului de brigadă

Dorin GHEȚA ți

• {Continuare in pag. a 2-aJ
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18, cînd, 
cultură a 
Petroșani

Salonul municipal
al umorului

Cenaclul < 
din Petroșani 
dineului" 
„Salonul municipal 
rului", manifestare 
din cadrul celor 
Zilei minerului. In 
ședință de cenaclu ... ... 
cutat problemele de . orga
nizare și afișul, așteptîndu- 
se în continuare noi lucrări 
din partea caricaturiștilor 
din mun-cip ui nostru (di- 
mens uni : 100 x 70, 70 x 50, 
35 x 50, 25 x 35 cm, 
te) pînă 

'25 iulie, 
la Casa 
sind'cotelor ...................
se va desfășura o nouă șe
dință de lucru. Ldcrările re
ținute vor fi prezentate în 
codrul unei expoziții găz-

căricaturiștilor 
i „Spiritul a- 

pregătește intens 
al umo- 
artistică 
dedicate 

ultima 
s-au dis-

duite de Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani 
(5-13 august) și Clubul sin
dicatelor din Petrila (14-21 
august). Manifestarea
plan municipal se vrea un 
prolog a| „Salonului 
toamnă al umorului", 
tronat de Comitetul jude
țean de cultură și educație 
socialistă, Consiliul muni
cipal de educație politică 
și cultură soc'alistă. Filiala 
U.A.P. și Muzeul mineritului 
din Petroșani. La această 
amplă vernisare a carica
turii românești, sub generi
cul „Caricatura arcului 
2001", vor partic'pa alStur'i

■ de ascuțitele condeie din 
Vale, peste 60 de caricatu- 
riști de renume din întrea
ga țară. (I.V.)

I

■ W ‘ M

Instantaneu din Secția 
de înghețată a Fabricii 
de produse lactate din Li- 
vezeni - Petroșani. • (Urmare din pag. i)

Foto : Ion, Li-CiU

Legumele - cale sigură spre sănătate
„Toate bolile încep de la masă. Omul este 

ceea ce mănîncă. Simplificați-vă mesele și vă veți 
bucura de o sănătate bună și de o viață lungă"...

(concepție indiană)
' Bogăția și varietatea pro
duselor al mentare care de 
care mai apetisante pe de o„ 
parte, și faptul că omul zi
lelor noastre este în perma
nent război cu timpul, pe de 
oltă parte fac să uităm u- 
neori că și alimentația este 
un capitol al vieții care ne
cesită multă rațiune. Ținînd . 
cont de -sezon, va trebui să 
începem cu cel mai colorat 
sortiment - legumele și zar
zavaturile. Banale la prima 
vedere legumele sînt în rea
litate secretul sănătății. Le
gumele crude ou o acțiune 
vindecătoare uimitoare, dar 
trebuie pregătite corect. Ele 
nu sînt suportate, produc ba- 
lonări dacă efectul lor alca- 
lin zont e d:strus prin adău
gire de acizi (oțet, lămîie) 
sau zahăr (foarte acidifiant). 
Legumele crude '-se servesc 
mărunțite fin. Se poate a- 
dăuga foarte puțin ulei de 
floarea soarelui, iaurt sau 
lapte acru. Unii pretind că 
stomacul sau ficatul nu su
portă legumele crude. Prac
tica arată că, dimpotrivă, 
tocmai ele se asimilează mai 
ușor și contribuie la vinde
carea mai rapidă chiar a ul
cerului gastric deschis. Legu
mele fierte nu mai au valoare 
calorică nutritivă. De aceea, 
fierberea în aburi a legume
lor prezintă avantajul față 

'de fierberea în apă pentru că 
se păstrează o cantitate mal 
mare de vitamine și săruri 
minerale. Astfel, cartoful cu
rățat fiert în ană pierde cr
ea 21 la sută din sărurile 
minerale, pe cînd fiert în a- 
buri numai 7 la sută. Spana
cul fiert în apă pierde o mi

că cantitate din vitamina C

și păstrează în întregime vi
tamina A. Legumele înăbu
șite în vas acoperit cu puți
nă apă în care se adaugă 
puțin unt sau ulei sînt reco
mandate în meniurile pentru 
copii, bătrîni și bolnavi. In 
modul acesta se pierd mai 
puține, substanțe nutritive de- 
cît la fierberea obișnuită. 
Or, este știut că legumele

mimmumwummntffmfi 

Alimentația 

rațională 
/ZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZZZ;
sînt importante tocmai prin 
vitaminele și substanțele mi
nerale pe core le conțin. To
tuși, dintre cei trei factori 
nutritivi - proteine, lipide, 
glucide - cele din urmă au 
determinat o clasificare a 
legumelor în : -legume cu 5 la 
sută HC - salata, dovleceii, 
roșiile, vinetele, castraveții, 
verdețurrle ; legume cu 10 la 
sută HC (glut de) - fasolea 

' verde, ceapa, bornele, mor
covii, prazul, sfecla, mază
rea verde, carotele ; legume 
cu 15-20 la sută HC - car
tofi, hrean, fasole uscată, 
linte, mazăre uscată. Protei
nele sînt prezente ‘n cantita
te redusă, cu excepȚia legu
melor uscate unde proporția 
este crescută. Lipidele se gă
sesc în proporție 
exceptînd semințele 
noase. In ceea ce 
valoarea calorică a

44 cal/100 g; pătrunjel - 
50 cal/100 g; roșii - 23 
cal/100 g; fasole uscată - 
350 cal/100 g ;
cată

Dintre 
importante de vitamina 
sînt în frunzele d, 
ardei, 
crudă.
află în 
rate - morcovi, carate, ri
dichi, vitamina K în spanac, 
lobodă, urzici, salată, vita
mina B în fasole, mazăre, 
cartofi, sfeclă roșie, varză, 
spanac, salată. Dar, pe lingă 
valoarea vitam’nică și nutri
tivă, interesantă este și va
loarea terapeutică a legume
lor. Astfel, sînt aperitive - 
țelina, mazărea, cicoarea-; : 
depurative - ridichiile, sala
ta verde, păpădia ; diuretice 
- sparanghel, prazul, țelina, 
măcrișul ; vermifuge - ustu
roiul, ceapa, varza ; emolien- 
te - spanacul, măcrișul, lăp
tucile, prazul, ceapa, carote
le ; espectorante - varza ro
șie ; colagoge - prazul, an- 
ghinara.

Deși, așa cum reiese

mazăre, us- 
354 cal /100 g.

vitamine, cantități 
' ’ C

le varză, 
roșii, cartofi, ceapă 

Vitamina A se 
legumele intens colo-

sau a șefului de schimb să se 
menționeze, în carnetele pur
tate de muncitorii electrome
canici, lucrarea executată și 
calitatea acesteia. Pentru a 
elimina orice suspiciune în 
ceea ce privește folosirea in
tegrală a timpului de lucru 
și „încărcarea" uniformă a 
electroiăcătușilor, munca a- 
cestora să fie normată în 
funcție de vechimea și gradul 
lor de calificare, de pregă
tire. Bineînțeles, același sis
tem să se aplice și altor ca
tegorii de muncitori din re
gie. Vorbind de respectarea 
timpului de lucru au fost for
mulate critici, problema fiind 
privită autocritic, în legătu
ră cu abaterile existente în 
acest sens chiar și în cadrul 
formațiilor direct productive. 
Totodată, s-a insistat pe ne
cesitatea aprovizionării ritmi
ce a locurilor de muncă cu 
materialele necesare grupe
lor și piesele de schimb pen
tru intervențiile eiectromeca-

nice, pe asigurarea aerului 
comprimat pentru buna func
ționare a utilajelor pneumati
ce. Un accent deosebit s-a 
pus și pe folosirea la capa
citatea nominală a tuturor 

... utilajelor din dotare, pe în
treținerea și exploatarea lor 
rațională.

Apelul făcut de directorul 
minei, ing. Aurel Brînduș, de 
președintele comitetului sin
dicatului, Gheorghe Cojoca- 
ru, ca luna iulie să fie în
cheiată cu sarcinile de plan 
realizate și chiar depășite a 
fost pr'mit de part'cmqnții Ia 
„Ziua brigadierului" ca o 
sarcină pentru îndeplinirea 
căreia mmerii șefi de briga
dă s-au angajat să nu precu
pețească nici un efort. să de
pună toate strădaniile astfel 
îneît mina să-si reocupe locul 
printre întreprinderile frunta
șe d;n bazinul nostru carbo
nifer.

In înche:ere, a luat cuvîn- 
tul tovarășul Filip Lctzăr, se
cretar al Comitetului munici
pal de part'd Petroșani.

I

I
I
I

I

I
I

scăzută, 
oleagi- 

privește 
____ _ . legume
lor, dăm cîteva exemple ra
portate la 100 g : ardei iute
- 24 cal /100 g; cartofi - 
85 cal/100 g ; conopidă - 
13 cal/100 g; fasole verde
- 35 cal/100 g; morcovi -

portate la 100 g : ardei rute

Foto : Ion LEONARD

Imagine do la noul magazin de încălțăminte nr. 14 din 
Petriîa.

. din
cele prezentate, legumele nu 
ou valoare calorică mare, e- 
le ajută |a realizarea unui 
regim biologic integral, com- 
pletînd așa numitele „calorii 
goale". Mulți dintre noi în
țelegem greșit cuvînbul re
gim constituind un punct de 
alarmă. Nu, regimul biologic 
integral nu pretinde renun
țarea la plăcerile vieții, ci ne 
face să gustăm intr-adevăr 
viața prin sănătate.

Vicența URSEI, 
asistent dietetician

Răspundem
• AUREL BLĂNARU, Vul

can. Dovezile pe care le a- 
veți trebuie aduse la cunoș
tință conducerii I.C.S.M .Vul
can. Altfel, faptele se înve

chesc, este mai greu de res
tabilit adevărul.

• G15EL CALINOIU, Pe
troșani. Vă mulțumim pentru 
□prec eri și urări de sănăta-

' te. Am transmis sugestiile 
dumneavoastră celor în 
drept.
• GEORGETA ANGHELES- 

CU, Petroșani. Comerțul stra
dal, constituie totuși o mo
dalitate, și încă eficientă de 
a asigura servirea cetățeni
lor. Rău este însă că Uneori 
se mai întîmplă abateri de

la normele civilizate de ser
vire. Atunci cînd le întîlnim 
să le semnalăm cu prompti
tudine organelor menite să 
ia măsurile în consecință.
• ANONIM, Petroșani•: Se- 

s'zarea despre „omul care 
locuiește în mai multe apar
tamente", nu s-a confirmat. 
S-au confirmat însă intențiile 
calomnioase...

• WILHELM LOJADI, Pe
troșani. Așteptăm răspunsul 
conducerii în reprinderii co
merciale vizate.

• ILIE C. GHEORGHE,
Uricani : De la comparti
mentul financiar al minei 
am primit răspuns că în- 
cepînd cu luna trecută pri
miți diferența de bani ce 
vi se cuvine în funcție de 
vechimea, dv recalculată.

CIND STAP1NA NU-1 
ACASĂ

Mai zilele trecute, Iui 
Mihaiy Gaifi, în vîrs‘ă de 
50 de ani, miner ia sec
torul li a| minei Uricani, 
ia plecat soția în conce
diu. Bucuros nevoie ma
re că și-a redobîndit „li
bertatea", omul nosiru a 
plecat să-și caute o nouă 
„soață" care s-o înlocuias
că pe cea legitimă, pe 
timpul concediului.. Și ui
te așa tînăra Carolina B. 
din Lupeni, soție și ea, 
și mamă a 3 cooii, a ac
ceptat să-l scape de sin
gurătate. C h e f u 
și conviețuirea în doi 
ținut cîteva zile, timp 
care Mihaiy G. 
uitat de serviciu, 
Carolina B. 
cei trei copii care o 
tepfau acasă. rCuni 
răbdarea vecinilor, 
toxicați de muzică și gă- | 
lăgie ajunsese fa limită, , 
cei doi s-au trezit, cu mi
liția în prag. Și uite așa, 
„Iove story-ul" de pe A- 
leea Florilor s-a soldat cir I 
două amenzi usturătoare. I 
Deh, distracția costă I 1 
UN VINATOR „SUSPECT" j

Așa le-a părut săteni- j 
lor Zgharia Neică și lonuț i 
Megoi din satul Fizeșt.i, 
comuna Pui, un tinerel , 
mai mult copil ce umbla 
cu două puști în spate 
orin codrii Retezatului. Se- I 
sizî id de îndată organele I 
de miliție din orașul U- I 
ricani, aceștia au contri- | 
buit la reținerea minoru- i 
lui Petru Diaconu, în vîrs- 
tă de 17 ani, din Bucu- . 
rești care Furase din casa 
părintească armele de vî- . 
nătoare și de tir ale ta
tălui, cu scopul de a vi
na... cocoși de munte.

NERO DIN VALEA DE 
BRAZI

Foc de mînios, Aurel 
Dinea din Valea de Brazi, 
după ce se întorsese a- 
casă cu mai muite țuici 
ce i se urcau năbădăios 
la cap, a hofărît nici mai 
mult nici mai puțin 
cît să-și dea foc 
Cum soția și copii 
împiedicat n-a rămas pă
gubaș, deoarece profitînd 
de un moment de neaten
ție d n partea lor a pus 
singur foc grajdului din 
curte. Și uite așa s-a prâ- 

. pădit bunătate de grajd 
și finul pentru vite, în 
vreme ce „fericitul" Nero 
privea cu satisfacție flă
cările. S-a trezit la mili
ție unde a fost „ars" și 
el cu o amendă de 500 de 
lei.

I
a 

în 
a 

iar 
de 
aș- 

însă 
in-

de- 
casei.

l-au

Maria PREDOȘANU, 
cu sorijinul Miliției 

Uricani

• (Urmare din pag. I)
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Interlocutorul nostru a a- 
vut în vedere și nivelul de 
pregătire al minerilor, mai a- 
l®s a celor din abatajele me
canizate, condiție indispensa
bilă- în realizarea sarcinilor 
de plan..

Tocmai de aceea, ca și pî- 
. nă acum, sînt organizate în 

continuare noi cursuri de ca
lificare și policalificare, atît 
pentru muncitorii mai vechi, 
cît și pentru cei care au pă
șit mai recent pe porțile între
prinderii sau vor veni de 
acum încolo. Pentru că mine
rul de mîine numai așa va 
putea fi capabil să exploa
teze în cele mai bune con
diții un utilaj - dacă posedă 
cunoștințele necesare atît a 
exploatării lui naționale, a 
reparării, dar mai ales preîn- 
tîmpinării posibilelor defec
țiuni.

In relația producție - pro
ductivitatea muncii - polica
lificare, condiția sine qua 
non este policalificarea for
ței de muncă pentru toate 
genurile de lucrări, astfel în- 
cît minerul să aibă cunoștin
țe multiple, să devină un a- 
devărat miner-tehnicîan.

luat măsuri, în primul rînd, 
de completare â efectivului 
direct productiv.

„Abia după 20 august - 
arăta directorul minei - ne 
vom realiza planul posturi
lor plasate în abataje. Pînă 
atunci vor fi îmbunătățite sim
țitor condițiile la deservire și ■

Diferențele la productivi
tatea muncii pe întreprindere 
față de cea obținută în aba
taje demonstrează menține
rea unui efectiv încă ridicat 
la activitățile auxiliare, 
detrimentul producției
cărbune. De ce ? Pentru că 
în aceste compartimente or-

primei promoții de policali
ficare, 
cursurile 
număra 
gedn, 
loan
Popa, Aurelian Man-da, loan 
Filip, Iosif Ambruș, Gheorghe 
Bejan, sau alții mai noi prin
tre care Francisc Balasz, 
Gheorghe Romancenco, Petru 
Solok, despre ale căror bri
găzi s-a vorbit de nenumă
rate ori ca exemple în obți
nerea unor productivități 
sporite.

Mergem mai departe pe 
firul analizei. Productivita
tea pe mină nu s-a realizat 
în nici una din lunile acestui 
am, ceea ce a determinat o 
rămînere .sub plan considera
bilă la producția de cărbune 
extras.

Care este de fapt, expli
cația ? Una singură : plasa-

a
abataje cori

de 
Lu
de ția sa era așa cum am arătat 

mai sus, în semestrul II s-ou

care-și va încheia 
în vara aceasta, se 

mineri ca Ion Sălă- 
Constantin Nichita, 

Solomon, Constantin

rea necorespunzătoare 
posturilor în
farm planului stabilit 
C.M.V.J. dim care minei 
peni îi revine un număr 
980 de posturi.

în 
de

Calificarea și policalificarea 
minerilor

gonizarea muncii nu cores
punde cerințelor. Ar fi 
fost necesară o mai mare 
mecanizare a unor lucrări de 
deservire, în special, care să 
permită reducerea personalu
lui și, orientarea sa spre 
fronturile "de producție, fără 

-însă a neglija această activi
tate, care în final se Repercu
tează tot asupra producției. 

Cum se prezintă s:tuația 
pe luna iulie pînă în 
tul de față ?

Dacă în semestrul

momen-

întreținere, activități pe care 
nu le putem neglija, iar coe
ficientul de prezență va creș
te întrțicît- vor dispare unele 
concedii motivate, solicitate 
de oamenii care urmează 
diferite cursuri și școli pen
tru ridicarea nivelului profe
sional. Odată atinsă cifra 
planificată planul va putea 
fi realizat deoarece efectivul 
a fost gîndit în funcție de 
structurile pe genuri de lu
crări; iar nivelul înalt al pro
ductivității muncii în abataje 
ne dă certitudinea realizării 
și la ceilalți indicatori".

■ Î.15A-O’
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Din cu palme cit un cer
Omul meu cu palme cît un cer 
Miruit de zborul ciocîrliei, 
Te-arn văzut, în noul cartier, 
Undeva, în vîrful schelăriei ;
Iscodeai amurgul, scuturat 
Peste străzi uitqte în rugină,
Surîzînd chenarului turnat 
Dintr-o plămădeală de lumină.
Rostuind la salbe, te-am văzut 
Peste văi cu albe margarete, 
Drumuri lungi prin care am trecut 
Amîndoi, cuprinși de-aceeași sete;
Prin văpăi ori ascuțiș de ger, 
Din fundații pînă-n turnul minei, 
Pe rotundul țării șantier 
Veșnic pionier, ne-nfrînt, Luminei.
Omul meu cu palme cît un cer, 
Drag constructor îmbibat cu soare, 
In peisajul verii, florifer. 
Vin spre tine ca o sărbătoare ; 
Prin ferestre mari de calendar 
Scris, cu diamante, pe ierbine, 
Pentru numele tău legendar 
Iți închin ofrande, omule, 
Tu ziditor de bine I

Mircea GORUN

Din visare.,.
Muma ta mina, .
Se strîmbă la tine

îți calcă în pas, 
Ți-arotă mai des colții

te face moi aprig, mai dur. 
Și-a luat din trudă,

din beznă lumina, 
Te-nvăluie-n sori și,

Că lasă pe drum
o rază din ea.

TÂCHIȚÂ IONAȘCU
muncitor

Din creația membrilor
cenaclului literar

„Panait Istrati" Valea Jiului

OMAG I U
Vă mulțumim prieteni zidari. 
Vouă, oameni buni și meșteri mari, 
Care-ați venit pe ulița copilăriei mele 
Și i-ați crescut mîndria sus pe schele. 
Vă mulțumesc pentru aceste dimineți. 
Ce oglindesc în soare rubinul din pereți. 
Pentru casele mîndre și noi
In care clădiți bunătatea din voi !...

loan CHIRAȘ
tipograf

totuși nu-i

Simțim mai
; aproape cerul

Aici, tenta albului 
e albastră.

«4. --------------- ' '

în umbra zidurilor
Aici, la poale de Carpați 
în umbra zidurilor uitate de timp 
ale Sarmizegetusei 
reușesc să mă contopesc cu pămîntul. 
Aici, unde vîntul 
aduce din negura vremurilor 
baladele ce timpul 
nu le poate șterge niciodată 
m-am născut eu, 
de aici am băut pentru prima oară, 
din izvorul bărbăției, puterii, curajului. 
Aici mi s-a născut dorința 
de a păși temeinic în viață, 
de a lua din căldura și lumina soarelui, 
oferind-o celor din neamul meu.
Da 1 Aici m-am născut eu.

lancu CEUȚA 
frigotehnist

Aerul apasă încins, 
Plămînii dor de secetă. 
Aburii fumegă din carne;
Aici, nopțile
sînt veșnice...
Din miezul lor lopețile 
adună lacom jarul - 
Jarul diamantelor.

1 Pietrele se coc în spuză
4 Caldă de luceferi, 

la suprafață.
Aici, luceferii
n-au cer...
Ploile cad fierbinți
Din boita senină
A frunților
A'ci, asudăm, gîndim, 
iubim.
Simțim mai aproape 
cerul,
Noi bărbații chemați 
aici, departe,
Să cuprindem buchete
de lumină,
Cu brațe noduroase 

sugrumăm
Plasma întunericului,
Aici, unde soarele
a conservat
In vele de întuneric, 
Timpul.

Augustin ȚANCA 
lăcătuș

!!e

i'el
c r» *

Sh

\hî

u

Stare
Nu ridica privirea 
de pe acest anotimp alb, 
ochiul șarpelui așteaptă 
cumplitele dezghețuri ; 
umbrele irizate 
de sărutul lunii 
au înghețat în contur, 
zidul cu strigăt 
spre cer...

Doru

fi ev el a ț i e
Vibrau în univers planete roșii 
trunchiuri despicînd amintiri 
de coji explodînd 
înspre albe retine.
Neștiute inimi vuiau ; 
vîrlejuri pronunțau primul cuvînt 
ascuns în amfora gîndului 
și noi ne-ntorceam în Natură.
Așa văzurăm Marele Om...
Vibrau în univers planete roșii
cu zori învăluindu-ne, 
și la orice fereastră 
revelația pașilor ne tulbură încă.

Constantin Cîmpeanu

A mai trecut o zi
A moi trecut o zi și vara 
a căzut ca o bombă imaculată.
Ochii se ascund sub camuflajul lentilelor, 
pupilele dau alarma exploziei verzi, 
dar nimeni nu-ndrăznește, 
să-și caute scăpare, 
cînd spicele fosforescente 
înțeapă ca albinele sub greutatea nectarului, 
cînd iarba te străpunge pînă la mădulare 
în puterea nopții.
Doar greierii rămîn hipnotici, 
de cîntarea lor, sub oceanul de rouă rubinie 
filtrată prin bolta învoită a curcubeelor, 
căci pîinea nouă peste o zi, 
bate la ușa marelui sanctuar I

Dumitru NECHIFOR 
miner

n
din ValeZiua întreagă am auzit lupta

Și cînd, spre seară, printre chipuri în salopetă 
Mm coborît pe pîlnia ochiului
Soare străvechi se ascundea după șisturi. 
De fiecare dată, totul pare schimbat. 
Despre noi/e poteci, faptele noi vorbesc. 
Curge adevărul șuvoi printre negrele forme 
Făcîndu-se uitat începutul.
Stăm drepți între maluri de lut învechit 
Și-n noaptea cu stele/e-aparte
Nenumărate semne ne cad pe pleoape 
Cînd turmele luminii pasc muguri din palme.

Același...

ROMAN, 
medic

Ion Pascal VLAD

Te-am văzut iarăși, 
așa cum erai, 
Am ascultat pașii - 
mergeau din nou 
spre bărbăție.
Ochii minții 
înjghebau undeva 
frâmîntarea Jiului 
măreț consens 
cu nemurirea sfîntă 
a acelor păși. 
Am văzut muntele. 
/Vlă privea mîhruit , 
ca un învins, 
el, puternicul.
Prin labirintul curajului, 
cu fantezie de artist, 
biruie, sculptînd abisuri, 
Omul.

Iulian ANTOCE 
elev
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Vîntul aducea dinspre 
pădure, miresme de 
ierburi umede. Sa

tul alerga pe marginea șo
selei, înălțîndu-și acoperișu
rile caselor ca două para
lele învăpăiate sub scăpă- 
tarea soarelui. Baba Veta 
ieșise în poarta micii sale 
gospodării și se așezase pe 
banca din umbra dudului 
ce sprijinea gardul curții. 
Dăduse de mîncare la pă
sări și le lăsase portița des
chisă deasupra scărișoarei. 
„Pînă se liniș esc găinile, 
stau și eu o țîră la poartă", 
își zise, „Poate vine moșu 
meu mai în grabă". Cu mîi
nile mici și uscate, așezate 
cruce în poală, peste șor
țul negru, părea icoana 
Sfintei Vineri din basmele 
copilăriei. Un scrîșnet de 
frînă, țiuind pe asfaltul în
cins, o făcu să tresară. O- 
chii scrutători, miopi, cău
tau la omul îmbrăcat pes
triț, ca o pirchiță, ce se 
„prăvălea" către ea din 
mașina elegantă. Baba Ve
ta știa carte și nu-i fusese 
greu să deslușească numă
rul străin al mașinii, dar 
nu-și putea explica de ce 
bărbatul acela tînăr, mare 
cît un munte, venea zîm- 
bind.
- Buna sera, mătușica 1
- Bună să-ți fie... răspun

se ea, și așteptă.
- Mătușica draga, rogam 

fromos dai la noi puțin a- 
pa de beut. Dacă este rece, 
de la fontana... te rogam...

- Ieste, maică, apa la noi

e bună,
<m. e

c 
fi
I
I

V

4
f întina... 

sculă de pe bancă 
poarta, 
fîntîna.

și împinse 
arătîndu-i

Străinul, se întoarse la ma
șină, luă o ploscă de alu
miniu și porni spre curte 
în urma babei Veta. Lîngă 
ghizdurile fîntînii îi făcu 
semn batrînii să-l lase pe el 
să scoată apa. După ce 
bău și-și umplu plosca, 
străinul se aplecă din nou 
spre bătrînă :
- Molțamim fromos I, se 

întoarse el către locul un
de credea că a rămas bă- 
trîna, dar locul era gol.

Baba Veta intrase în 
cuhnie și luase, din blidul 
acoperit cu un șervet alb, 
niște pere mari, aurii, par
că pictate. Veni cu ele de 
le întinse străinului.

- la maică, Ji-or prinde 
bine la drum. Bag-sama, că 
vii de departe. Ai mai fost 
De la noi de știi româneș

I’*’. i

ultimul cuvînt, bănuia însă 
că străinul, prin sensul lui, 
îi cerea să se odihnească, 
li făcu semn, cu brațul spre 
ușa cuhnei, și îi zise ;

- Intră, dacă vrei să 
hodinești. In sala mare 
răcoare I...

trăinul pricepu că

' • • ' • A ' I V 'ni in urma batrînii, 
negăsind insă explicația in
vitației. Trecuse pragul bu
cătăriei curată ca un pa
har. Apoi trecu alt prag și 
se pomeni într-o cameră 
înflorată de cuverturi, de 
covoare, de ștergare țesute 
cu dichis. Privea uimit la 
bogăția de culori, la lucră
tura artist'că, fină, și sim
țea cum creș'e în ei o emo
ție puternică ; emoția clipei 
cînd constata că a venit 
primăvara. Musafirul Babei 
Veta cerceta, cu ochi de 
cunoscător, interiorul aces
tei camere, venită parcă să

■4-» 4» >4* ► • •• «4» «4>-«4> 4* <4. ..4^4, >4'~'4^<4« . 4. .4»-4..-4. 4. ,4. .4. «4. .4. -.4» .4. v

te ?...
- Bunica r

fost la Romania multe ori. 
Eu venit cîntam muzică folk 
și plac aici - continuă el 
cu un 
colic.

P use pl<
luă d

nîi nAi

mia povestește

ton profund melon-

use plosca jos, apoi 
fin mîna bătrî- 

nii perele îndesîndu- 
buzunarele pantalo- 

Brusc, se repezi cu
le în 
nilor. 
mîinile mari în umerii babei 
Veta și o sărută pe obrajii 
crestați de urmele anilor și 
necazurilor. Baba Veta ră
mase pironită de gest și 
două cristale mici se zbă
tură sub pleoapele ochilor, 
pînă picurară pe șervetul 
alb în care se odihnise au
rul perelor.
- Molțamim fromos I, ma-i 

zise străinul - dînd să ple
ce. Romania este țara os
pitalier... și mai adăugă o 
vorbă.

Baba Veta nu înțelese

te 
îi

e 
’ poftit în casă și por- 

--■*' ni în iirnvi hîSb-în:;

confirme existența plaiului 
Mioriței. înmărmurit, pri
vea țesăturile, le pipăia. Iși 
aduse aminte, a citit unde
va, că operele nu sînt fru
moase, nu 
decît în măsura în 
creatorul le-a insuflat 
rîmă de viață, ruptă 
propria lui existență, 
ce avea acum în fața 
lor era artă pură. Se așeză 
pe scaunul oferit de bătrî- 
nă, și glasul lui tremura 
ciudat cînd vorbi din.nou:
- Mătușica draga, nu vin- 

as*a 
mul-

supraviețuiesc 
care 

o fă- 
din 

Ceea 
ochi-

deți la mine covor 
fromos?.
îi 1

- Nu vînd, maică.
copii și nepoți. Sînt la o- 
raș... Sînt făcute pentru ei... 
Acum nu mai am vederi ca 
să țăs altele,.. Dumitale îți 
clac, dar lor... Acum au 
covoare persane... O să le ia 
tot ei, însă, după ce eu și 
moșu ne ducem să ne hodi
nim.., C-așa-i lumea, piere 
și naște...

Străinul, mai contemplă 
cîteva minute comoara, a- 
poi se sculă, fără să insis
te. Iși dorea covorul pen
tru el, dar..,
D aba Veta ghici în pri- 

virile străinului pă- 
rărea de rău și res

pectul pentru munca ei de-o 
viață, și zîmbi copleșită. 
Hotărîtă să-l răsplătească, 
deschise un dulap și cu mîi- 
ni tremurînde scoase din 
grămada de ștergare, fru
mos împăturite, unul mare, 
țesut în „motiv național",

Plătim banii

Am

cu culorile roșu, galben și 
albastru, și îl întinse omului 
ce1 sta în. fața ei.

- la-l, omule I Ți-I dăru
iesc, pentru bucuria ce mi-ai 
făcut... Chipuț ei semă
na cu soarele în asfințit.

- Molțamesc, mătușica 1... 
Dar nu trebuie, nu... 1 Nu 
pot sa primesc!... Nu pot!... 
și vocea străinului se frînse.

- Ba, ai să-l primești ! 
Baba Veta îl prinse de mîi- 
ni și-l privi cu insistență în 
străfundul sufletului. Ai să-l 
iei, și-ai să-l duci cu dum
neata, acolo, să-ți aduci a- 
minte, din cînd în cînd, de 
țara noastră !...

Străinul, primi darul, ca 
pe-o floare rară, și îi mul
țumi bătrînii numai cu o- 
chii. Plecă spre mașină, cu 
perele, cu ștergarul, cu chi
pul Sfintei Vineri în suflet, 
înainte de a se urca Id vo
lan, se înclină încă o dată, 

mul porni motorul 
5 J mașinii și demară, 

pierzîndu-se ca o 
săgeată în înserarea albas
tră. Ducea cu el o filă de 
istorie, o filă în care gene
rațiile trecute și-au scris 
gîndirea și dragos'ea de 
neam, pentru generațiile vi
itoare, destămuind popoa
relor că „arta e păstrătoa
rea obîrșiei lor". , z

-. „România nu este nu
mai o țară ospitalieră ci și 
o existență ce se leagă din 
tată în fiu, din generație 
în generație", - gîndi el 
în limba sa.

Maria DfNCÂ

N.
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Festivalul internațional de muzică și teatru din

Sardinia

Bogat repertoriu prezentat 
de ansamblul „Silvana** din Deva

Dezbaterile 

Conferinței

O. U. A.

Pe
ij

ROMA 21 (Agerpres).
In localitatea Mamoiada, din 
Sardinia, a avut Toc, Festi
valul ințernaț onal ' de mu
zică și teatru al cărui oas
pete de onoare a fost An
samblul folcloric „Silvana", 
ol Casei de cultură din De
va.

Prezentînd un bogat re
pertoriu de cîntece și dan
suri populare din diferite re
giuni ale țării,, ansamblul 
„Silvana" din Deva a întru
nit elogii unamrne..

După participarea la fes
tival, artiștii români și-au 
continuat turneul și în alte 
localități din Sardin a, pr'n- 
tre care în capitala insulei

- Cagliari, 
de a avut 
te bogatul său

„Preiut ndeni un- 
ocazia să prezin- 

repertoriu, 
ansamblul românesc a fost 
urmărit de un mare număr 
de spectatori, subliniază 
zarul „L'Unione Sarda". Pri
mirea pe care i-a rezervat-o 
publicul și critica a fost din
tre cele, mai călduroase".

„La Nuova Sardinia" a- 
precia la rîndul său : „Aceas
tă formă de artă are în 
România o. foarte veche tra
diție. Ea a fost revitalizată 
în ultimii treizeci de ani și 
transformată înțr-o adevăra
tă expresie spirituală a po
porului muncitor".

Vi-neri, în continua-ea dez- 
baterloir generale ale Con
ferinței șefilor de stat și de 
guvern a: țărilor membre ale 
Organizației Unității Africa
ne, de la Khartum, vorb’tor... 
au sublin'at necesitatea re
glementării prin m jloace 
pașnice a disputelor mtera- 
fiicane a respectării integri
tății teritoria'e și neameste
cului în treburile interne 
ale statelor, s-au pronunțat 
pentru întărirea cooperării 
dintre statele Africii și cele
lalte țări, în special țările a- 
rabe. Totodată, vorbitorii au 
relevat necesitatea aplicării 
în relațiile dintre statele afri
cane a principiilor Cartei 
OUA, care preconizează e- 
galitatea și neintervenția în 
treburile interne.

PARTIDUL COMUN ST GER. 
MAN a do' publ cPăți! o 
declarație în co e profesea
ză energic imoo’riva înscrie
rii lui Herbert M es preșe
dintele P.C. Ge man, ș a 
a.tor membri ai conducerii 
partidului „oe listele negre 
ale persoanelor cău‘ate" a- 
șa cum rezultă dintr-o emis’u- 
ne a telev ziunii ves-ger
mane.

MINISTRU AFACER LOR 
EXTERNE ai Ma si Britanii șl 
S'alelor Uni'e, David Orven 
și, respectiv, Cyrus Vance, au 
declarat joi, la Londra, că

guvernele celor două 
vor continua eforturile în ve
derea convocării unei con-e 
r nțe a tuturo- pă ților pen
tru reglementarea prob'eme' 
rhodesicne..

AGENȚIA CH NA NOUA 
INFORMEAZĂ că vrieri s au 
re'ua* ia Pek n 
între guvernele R.P. Cui 
și Jcipor.!e: în ve-ăe.-ec 
cucerii unui tra'a de i 
ș' Prietenie în're cele ■ 
țări.

DOUĂ PERSOANE ....... _
PERDUT VATA IN CURSUL 
INCIDENTELOR care au avut 
loc între efective ale Gărzii 
Naționale din Nica-agucr si 
participant! la manifestable 
de protest organ za‘e impo- 

. triva regimuhji d cta'orial al 
președintelui Somoza.

FILMb

ne -oc.e i o
'uir: ve 

în'- 
doc e 
'.’ouă

SI-AU

PETROȘAN! -- 7 
icmbr.c- : Magazinul 
am chi’.ou.

Republica : Ediție 
ci;, j.

Unirea: E- atît de aproa
pe fericirea.

PETRiLA : Trepte pe cer. 
LONEA: Guerrilla.
ANINOASA : Epidemia. 
VULCAN : Septembrie. 
LUPENI -- Cultural : 

Polițistul, pilot de cursă.
Muncitoresc : Adevăra

ta glorie, seriile 1—II.
URICĂNI : Corsarul.

JW0F/4 LA VIITOR

Combinatul minier 
Valea Jiului

organizează concurs pentru ocuparea a 

- DOUĂ POSTURI DE TEHNICIAN PRIN-

TV.

i
i
I

Din dramatica biografie 
a capitalei R.P. Polone n-au 
mai rămas decît peliculele- 
document păstrate în mu
zeele Varșoviei. Astăzi ora- 

‘ șui de pe Vistula, care a- 
cum 33 de ani avea 85 la, 
sută d(n fondul locativ și 
90 la sută din capacitățile 
industriale și monumentele 
istorice prefăcute în ru'ne, 
este un oraș în plină ex
pansiune urbanistică. Deve
nit al doilea centru indus
trial al Poloniei, Varșovia 
numără, astăzi, 1 463 400 
locu’tori și furnizează eco
nomiei naționale 7,5 la su
tă din producția industrială.. 
Platformele industriale ale 
Varșoviei se află la peri
feriile capitalei, al cărui 
aer curat ește menținut de 
edilii orașului prin promova
rea unor, industrii nspoluan- 
te : uzinele de automobile 
„FSO", uzina de mecanică 
de precizie, uzina de mi.ni-

<
i

I£ ae prec;zse, uzina ae mi.ni-
i calculatoare, uzmele de
ț mașini de construcții, fa-

brici ale industriei alimen- numente istorice, alte insti- 
tare și ușoare ș.a. tute culturale.

Dar cel mai mult se vor- Este imposibil să vorbești 
bește la superlativ despre despre Varșovia numai la 
Varșovia, cel mai mare cen
tru științific și cultural al

Sărbătoarea 

națională a 
R.P. Polone

Poloniei socialiste. In cele 
700 de Școli de toate,gra
dele, din care 13 școli su
perioare, învață aproxima
tiv 350 000 de elevi și stu- 
denți. La Varșovia își des
fășoară activitatea 20 de 
teatre, 70 de cinematogra
fe, un teatru de operă, u- 
nul de operetă, o filarmo
nică. Marea urbe de pe 
Vistula adăpostește 1 700 
de biblioteci și 700 de mo-

prezent. Planurile dezvol
tării viitoare a capitalei 
R.P. Polone prind viață sub 
ochii varșovianului de as
tăzi. Și aceasta chiar în 
centrul capitalei, care este 
supus unor ample lucrări 
de transformare și reame- 
najare. Pe o suprafață de 
15 kmp, cît totalizează 
centrul Varșoviei, se află 
sediile ce'lor mai importan
te instituții ale orașului și 
statului. Planurile de pers
pectivă prevăd orientarea 
viitoarelor ansambluri de 
locuit pe axa fluviului și 
includerea în spat'ul cita- 
d:n a masivelor forestiere 
din aceste zone. Cele două 
cartiere de locuințe, 
vor constitui adevărate o- 
rășele-satelit, apte să răs
pundă exigențelor orășea- 
nului modern. '

L 
I 
I
I
I
I )

CIPAL (diriginte șantier)

Concursul va avea loc în ziua de 1 au
gust a.c.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și De
cretul nr. 188/1977.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
de la serviciul personal al C.M.VJ.

Mica publicitate
VIND cîine de rasă'Coni- 

che - Royal. Telefon 
Petroșani, sîmbă ă 
9 12. (42?)

PIERDUT legiiimaț e

4 2005
orele

PIERDUT legilimațe de se- 
v'ciu pe numele Bora Gavri
la, eliberată de I.M. Live- 
zeni. Se declară nulă.

PIERDUT legitimate de ser
viciu pe numele Haidu Dio- 
nisie, eliberată de I.M. Pe- 
trila. Se declară nulă, (419)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndurera ă, din 
I Iscroni mulțumește, pe aceas

tă cale tuturor celor ca>-e 
' au fost alături de ea la

marea durere pricinuită de 
pierderea celui care a fost

BUNESCU ION
soț, tată, frate și cumnat.

Amintirea lui va rămîne 
veșnic vie în inimile noastre. 
(420)

FIUL Moară Liviu, nora 
Edith, nepoții Renata și Ovi- 
diu, anunță că pe data de 
22 iulie 1978 se împlinesc 6 
luni de la moartea celei 
re a fost mamă, soacră 
bunică
DAMIAN ANA, de 58 de

Comemorarea va avea 
duminică, 23 iulie, 1978, in 
Vulcan. (418) .

ca-
și

12,00 Telex. 12,05 
man foileton: 
Palliser. 13,00 ______
distractiv. 13,45 Documen
tarul românesc de artă.
14.10 Bulevardul oțelului 
- reportaj TV. 14,30 E- 
misiune muzical-coregrafi- 
că. 14,50 lntursiune în 
cotidian. 15,10 S'.adion.
16.10 Publ.icita’e 16,15 Me
lodii lirice. 16,30 Clubul 
tineretului. 17,35 Agenda 
cultural, artistică. 18,15 
Săplămîna politică inter
nă și internațională. 
18,30 Antologia filmului 
pentru copii și tineret 
Charles Chaplin. 19,30 Te
lejurnal. întrecerea socia
listă în cinstea marii săr-

Ro-
Familia 
Concert

I
I
I
i
I

IUSM tit LHI3IGM iltUIlt. OUI ~

bători. 19,50 Te'eenciclo-

I
I
I
I

pedia. 20,10 Film seria! : 
Om bogat, om sărac — 
episodul 6. 21,30 IntîLnire 
cu satira și umorul. 22,15 
Telejurnal. 22,25 Melodii 
românești de ieri și de 
astăzi.

i
I

La tragerea 
z:ua de 21 iulie 
jeȘÎt cîștigătoare 
rele numere •

Extragerea I :

Loto din 
1978 au 

urmâtoa-

53, 68,1
26, 15, 88, 69, 48, 36. . ’

Extragerea a il-a : <
30, 78, 41, 81, 57, 42, 74,
45.

44, |

I

————-—--r-TTer^»rniri--..... .■n—n

ln loturile naționale
. Fotbalul revine în actual! 

tale. Se cunoaș e deja struc
tura noii ediții a campiona 
tului. Au devenit publice, 
primele amănunte despre pre
gătirile divizionarelor A, B 
sau C, deși perioada de 
transferări, limitată, la geo
grafia fiecărui județ, se af'.ă 

. în toi. Pe plan na ional se 
pregătește o acțiune de an
vergură în vederea selecțio
năm celor mai talentate e- 
lemente în loturile naționale.. 
La Constanța, sînt convoca
te, in 2 august, nu mai pu
țin de 6 selecționate, alcă
tuite din fotbalist ai prime
lor două eșaloane. In lotul
A III a fost chemat și căpita
nul divizionarei A din Vale,
Gigi Mulțescu. Un all nu
me de lotul B l| este fami
liar suporterilor din Lup.eni 
— Florescu, format la Mine
rul, dar care se dovedește a- 
tacant percutant la... U. Cluj- 
Napoca. Selecționerii fede
rației „n-au mai avut ochi" 
pentru vreun alt jucător din 
municipiul nostru. Și rău au 
făcut. Ne gîndim măcar, la 
Bucurescu și Sălăgean.

Noutăți la Jiul...
• La Deva, se află deja 

în cantonament divizionara 
A, Jiul Petroșani. Sub „ba
gheta" antrenorului Gheor-

Pregătiri, înțîlnirl amicale, competiții
binații pertinente in adî ici- 
mea dispozitivului advers, 
din ce în ce mai aglomerai 
pe terenul nos.ru. In res'-, re
marcăm infuzia de tmerețe, 
aiît de necesară eclupei de 
ia poalele Parîngului.

® O utilă verificare a po
tențialului echipelor huneao- 
rene se va desfășura la Hu
nedoara, unde își dau întîl- 
nire Corvinul, Jiul și alte 
două divizionare B. La 30 
iulie, Jiul va juca la Deva, 
în compania Mureșului, ur- 
niînd ca, de Ziua 'minerului,, 
să susțină o întîlnire amica
lă, pe teren propriu, cu for
mația orădeană F.C. Bihor. 
La 9 august, pentru a ono
ra primirea în lot a lui Du- 
binciuc,. divizionara A din 
Petroșani va primi vizita fos
tei sale echipe, Explorări De- 

-- --- - ■ . . va, pentru ca, la 13 august
diană, dar suplinind^ ușor șt sg întoarcă vizita bihoreni- 

lor. Sînt programate îniîlniri 
cu A.S.A. Tg. Mureș și cu di
vizionara B din Bistrița Nă- 
săud, confruntări disputate, 
evident, în deplasare.
• De pregătirea juniori

lor Jiului, răspunde de a- 
ceastă dată tot un fost ju
cător al primei echipe, an
trenorul Gogu Tonca.

ghe Ene își desăvîrșesc pre
gătirea jucă.orii cunoscuți de 
noi: Cavai, Rusu, Bădin, 
Ciupitu, Petre Grigo'e, Sloi- 
chiță, Mulțescu, Stoica, Bucu- 
rescu, Dumitrache, Sălăgean 
Topor, Petre N.colae, Toma. 
Alături de ei, du fost con- 
vocați Cassai, care a pr mit 
transferul de ia Corvinul s 
mai tinerii fotbaliști Pin ea 
(fundaș central), Dubincsuc 
(mijlocaș sau înaintaș), ju
niorii Moșoiu, Pîrva și Lo- 
rincz (ultimul din pepiniera 
proprie). In a'en.ia clubului 
stau în con'înuare Boca și 
loniță, pentru legitimarea 
cărora se vor face demersuri.

Dintre numele noi merită 
o atenție specială Cassai (a 
juns de la Sportul s’udențesc, 
prin „via" Corvinul, în Va
lea Jiului). Alămuri de Stoi
ca și Stoichiță, în linia me-

postul de fundaș central, l-ar 
degreva pe Mulțescu de sar
cinile de dispecer și astfel 
pe lingă întărirea apărării 
(compartiment deficitar în e- 
d ția precedentă), ar contri
bui la lansarea în atac a 
liniei Bucurescu - Dumitra
che —- Mulțescu — Sălăgean, 
capabilă de lărgirea zonei 
operaționale, dar și de com-

ghe ...și la Minerul Lupeni
De luni, în mirificul cadru 

al motelului Valea de Pești, 
debutează pregătirile fotba
liștilor de la Minerul Lupeni, 
care vor încerca să revină, 
din seria a Vll-a a diviziei 
C, în eșalonul secund. Deo
camdată, singurul nume nou 
a| minerilor este Moț, trans
ferat de la Explorări Deva. 
La conducerea echipei a fost 
solicitat Teodor Mihalache, 
în tandem însă cu C. Cotroa- 
ză, cuplu care s-a remarcat 
odinioară (ce vremuri I) ca 
diviz:onari A, în formația 
din Lupeni.

Concursuri de tenis 
de cîmp

• Codin Dumitru și Ciun
tea se află angrenați într-u- 
nul din suita de turnee de 
ten s, organizate de federa
ția de specialitate, la Deva 
și dotat cu „Cupa Sarmis". 
Nu ne-au parvenit rezultatele 
obținute în întrecerile finale 
de cei doi jucători ai Jiului 
Petroșani.
• Luni demarează prelimi

nariile „Cupei Minerul^, pe 
cele două terenuri de zgură 
ale Jiului Petroșani. După

tragerea |a sorți, vor intra in 
competiție sportivi cu palma- 
rese modeste, urmind ca a- 
poi să li se alăture a'ți 28 de 
consacraț. din cadrul divizio
narelor A. Cme se va impune 
pe tabla celor 32 de compe
titori ? De miercuri vor în
cepe pronosticurile cu sorți 
c'e izbîndă.

Bebe Almâșan, invitat 
la europenele de la 

Brașov
O . altă veste îmbucurătoa

re. la tenis de cîmp. De la 
federația de specialitate ni 
Se anunță că s-a decis să fie 
invitați la competiția de rang 
european de la Brașov (30 
iulie - 6 august) Bebe Almă- 
șan și antrenorul Jiului (de 
fapt președintele clubului), 
prof. Mircea Pascu. La fete 
se anunță o companie de 
elită, vor fi prezente c*’' 
mai bune rachete ale bătrî- 
nului continent, dar și con
fruntările băieților vor fi dîr- 
ze. Ne va aduce Bebe Almă- 
șan satisfacția afirmării teni- 

’ sul ui de cîmp de lâ J i ul Pe
troșani și pe plan european ? 
Recentele succese repurtate

Ambiții pentru finalele 
„Daciadei"

In luna august se vor des- 
fășura, sub auspiciile „Dac a- 
dei" întrecerile finale aie ce
lor mai buni jucători de te
nis de cîmp din țarc noas
tră. Profesorul Mircea Pas- 
cu ne mărturisea că garnitu
ra Jiul dm Petroșani nutrește 
credința unei comportări bu
ne, care să confirme saltul 
valoric înregistrat în ultimii 
doi ani de un club de pro
vincie care are la dispoziție 
doar... două terenuri de zgu
ră.

Mîine vor fi deciși 
campionii județeni la 

handbal
Astăzi, începind de

16 și. duminică (ora 9) t< 
renul bituminizat al C.S.! 
găzduiește întrecerile 
județene ale „Ddciadei" la 
handbal, băieți și fete, la ' 

cele care participă cîștigătoarele

la ora 
te- 

_.s.s. 
etapei 

județene ale „Ddciadei" la

în Polonia ne îndreptățesc să 
sperăm.

fazelor municipale, orășenești 
și comunale. Din rîndul com
petitoarelor se remarcă 
Constructorul Hunedoara, Ci
mentul Deva, Utilajul Crișcior 
(formații masculine), Ponorul 
Vața și Utilajul Petroșani (cu 
garnituri de fete și băieți).

•- l. VULPE ;
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