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POLICALIFICAREA
atribut al minerului tehnician— Ei sînt cei care au constituit și de această dată un exemplu viu, grăitor, așa cum de altfel sînt zi de zi la locurile de muncă pentru ortacii lor, minerii și lăcătușii abatajelor mecanizate și nemecanizate, chiar. Mineri cu experiență, lăcătuși și e- lectricicni destoinici, bine .1 pregătiți profesional, oamenii de nădejde ai întreprinderii noastre au fost primii care au urmat și absolvit cursurile de policalificare organizate, no spunea zilele trecute inginerul Dan Suru- lescu, directorul I.M. Lupeni.Și de fapt cine nu-i cu- . noaste pe vestiți! mineri Jion Sălăgean, Constantin 1 Wichita, fon Budilieeanu, 'sau pe Ion Solomon? Cine din Valea Jiului nu a auzit de hărnicia lor.de dăruirea: și priceperea cu care se întrec pe ei înșiși în îndeplinirea uneia din sarcinile cele mai importante, dar și de mare răspundere de a da țării cărbune. de a da economiei naționale forță și lumină. Cunoscuți sînt și Iosif Ambruș, miner Ia complexul HI, Aurelian Man-

da de la același abataj, . ortacul lor Dumitru Na- zarie sau Vasile Mărginean u de la complexul II și Iile Petru de la complexul I. Oameni cu neștirbită autoritate profesională electromecanicii Vasile Macavei, Dumitru Grigoruță, Octavian Costache, Marin Bogdan, Vasile Bursuc, Nicodin Ar- sîn și Mihai Apetrei și-au câștigat stima și încrederea ortacilor lor muncind neobosiți acolo unde era mai greu, acolo unde era mai mare nevoie

ca-Iacei ca
de înalta lor calificare, de experiența dobîndită de ei de-a lungul anilor.S î n t cîțiva dintre cei 66 de mineri re s-au calificat câtuși, cîțiva dintre 24 de electromecanicire au obținut și calificarea de miner. Și au absolvit cursurile nu oricum, ci cu medii dintre cele mai bune, dovezi certe ale seriozității cu care cursanții s-au pregătit — tehnologia

Menținîndu se în fruntea întrecerii, minerii sectorului IV au extras suplimentar, pe această lună, la zi, 2371 de tone cărbune printr-o creștere a productivității . muncii in subteran ' cu 1085 kg/post și la nivelul sectorului cu 750 kg/post. Pe locul doi se află minerii sectorului III cu un plus de producție de 1481 de tone, plus obținut pe baza sporirii productivității muncii cu kg/post în cărbune 458 kg/post la nivelul sectorului. La nivelul întregului sector și minerii de la I au obținut productivități superioare sarcinilor planificate cu 30 de kg/post.
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IȘeful de schimb Paul Doboi împreună cu ajutorul 
miner Martin Szocs din brigada lui Ion Girea de la 

mina Lupeni discută la ieșirea din șut despre recentele 
realizări ale brigăzii lor ce 
peste plan.

Dorin GHEȚA

• (Continuare in pag. a 2-a)

O parte dintre absol
venții primei promoții ai 
școlii de policalificare de 
la I.M. Lupeni.

Foto : ion LICIU

Indici superiori de 
preparare a 

cărbuneluiPreparatorii Petriiei obținut în nă indici preparare. La extracție în „special11, cărbune pentru semicocs, pășirea înregistrată te de 1,6 puncte, iar recuperarea globală cărbune spălat au obținut, de asemenea, o importantă depășire — 1,3 puncte.

această superiori
dees- la în

se ridică la 326 mc, realizări

Foto : O. GHEORGIIE
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* HOTEL. La noul hotel | 
I amenajat în centrul Pe- , 
g troșaniului au fost încheia- | 
I te lucrările de construe- *

I
| 64 de persoane. Aceleași

troșaniului au I 
te lucrările de 
ții. A început mobilarea 
încăperilor hotelului, ca
re vor asigura cazarea a

Cărțile
>Nu-mi amintesc bine cine spunea : cartea este mai de preț decît aurul. Astăzi simțim cu toții nevoia să, citim tot mai mult. Dar ce înseamnă să trăiești în timpul de azi? Cum poți fi mai bun, mai drept, mai frumos ? Cum poți afla adevărurile lumii, marile transformări ale acestei planete? Ce înseamnă pentru popor pacea, dezarmarea, independența, viața liberă și tihnită ? Cum le putem ști fără a pătrunde în intimitatea cărților, a le desluși conținutul și sensurile?!Văd oameni care neglijează cărțile și mă simt rușinat. Nu mai aud de „săptămînile cărții11 inițiate de librăriile noastre. Nu-mi mai fură privirea vitrinele c.U cărți abia ieșite de sub literele de plumb ale tipografiei, prezentate mai atrăgător decît prin banalul bilețel de „noutate11. Nu mai aud de librari care să-și fi făcut din carte o pasiune de-o viață ! De ce lipsesc pe stradă ștandurile încărcate doldora cu puritatea literei tipărite?Cînd închei aceste", rinduri mă gîndesc la tiparnițele vremurilor de mult trecute, la perenitatea învățăturilor lui Dosoftei și Varlaam care au reprezentat și reprezintă o cetate pentru cultura poporului nostru. Căci orice s-ar spune, cărțile sînt mai de preț decît aurul....

^VESTITILE * «NVESTîTIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE

noile obiective industrialeCu prilejul vizitei de lucru din toamna anului trecut în Valea Jiului, conducerea de partid și de stat, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a stabilit un program suplimentar de dezvoltare e- conojnică și socială a municipiului. Acest program, de însemnătate deosebită pentru viitorul social al oamenilor de pe aceste meleaguri, are drept scop crearea de noi unități economice și social-cultu- rale, menite, să asigure dezvoltarea ascendentă și armonioasă a municipiu-Valeriu COANDRAȘ

Siluetele zvelte ale macaralelor au devenit obișnuite pe șantierele municipiului 
nostru. In imagine locul pe care se cons truiește modernul bloc 3B cu 8 etaj» și 

cinematograful din Vulcan. Polo : OLTEANU

lui în următorii ani părea rațională a întregii forțe de lucru disponibile, respectiv, crearea de noi locuri de muncă — cea 6000 — pentru femei. Despre modul în care se materializează acest cuprinzător program în sfera e- conomiei ne a vorbit varăsul inginer 
POPOVICI, din partea Construcțiilor .............al noilor lucrări de platforma industrială Văii Jiului.— Investițiile suplimentare hotărîte a se realiza în domeniul industrial în următorii ani în Valea Jiu-

aAside In- Construcțiilor de se vor realiza în

to-
MIRCEA coordonator Ministerului Industriale pe a

lui urmăresc realizarea șapte noi obiective, fel, avînd ca titular investiții Ministerul dustriei Mașini,Petroșani, întreprinderea de produse electrotehnice și se va extinde și moderniza înt-r-o nouă etapă întreprinderea de utilaj minier. Pentru Ministerul economiei forestiere și materialelor de construcții, la Lupeni și Petri la se vor construi Instalația pentru fire celulozice tip rnatasă și, respectiv, Fabrica de mobilă. Ministerul industriei u- soare va fi beneficiarul a trei unități economice: două la Vulcan — Intre-

ocu- prinderea de confecții întreprinderea de nețesute, și una din peni — Țesătoria de tase.Este evident că diversitatea p rotilelor cestor noi unități, nomia Văii Jiului va căpăta noi trăsături. De subliniat că pe această cale se vor crea premizele o- cupării în sfera producției materiale a unui mare număr de femei, carereprezintă, deocamdată, o forță de muncă excedentară în Valea Jiului.Prezintă interes stadiul pregătirii și execuției în actuala etapă a acestor o- biective. Executantul tuturor este Construcțiilor prin trusturi te. Luîndu-se sură s-a urmărit rea cit mai grabnică funcțiune a obiectivelor,

prin a- eco-

Ministerul industriale, subordona- această mă- pune- în, a— vînd în vedere experiența și competența trusturilor respective în realizarea u- nor obiective similare în țară. îmi exprim convingerea că prin activitatea susținută din Valea lui colectivei vor dovedi cest lucru.Dar iată

lucrări de mobilare se des
fășoară și la barul și pa
tiseria hotelului. (A.H.j

A APĂRUT .„tribuna 
muncii de partid", nr. 
2/1978, publicație editată 
de secția de propagan
dă a Comitetului 
țean de partid și 
ția ziarului „DrumuȚ 
ciclismului" l' 
această dată, 
comitetelor și 
organizațiilor de 

I propagandiștii, 
I ceilalți cititori cărora 

este adresată publicația, 
găsesc în conținutul ei un 
prețios sprijin în munca 
politică desfășurată. (I.M.)

IN INTI.MPINAREA SO- 
LR-ITARILOR. Primu| stoc 
de cărți „Plantele medici
nale în apărarea sănătă
ții" desfăcute prin uni
tatea „Plafar" din Pe
troșani s-a epuizat în cî- 
teva zile. Venind în întâm
pinarea splicitanților Olga 
Nagy, responsabila unită
ții a comandat un însem
nat număr de asemenea 
cărți ce stau la dispozi
ția amatorilor. (C.D.)

ARGUMENTE. A crescut 
numărul întreprinderilor, j 
al abon.aților și posturi- I 
lor telefonice în 
’ani, unele numere 
schimbat datorită 
condiții obiective, cartea 
de telefoane a j 
nostru nu mai constituie 
an instrument eficace de I 
consultat. Se impune deci ■ 
o nouă ediție. Va intra... I 

: fir conducerea direc- I 
, ii județene ? (LV.) ;

In pagina a 3-a

Jiu-șantierelorpregnant a-executanții, pe
A. HOFFMAN

• (Continuare în pag. a 2-a)
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I EXCURSIE. Un 
J 40 de rr ' ■ ■ _'i
I Lonea ș ~ 
’ bri ai f

I

ultimii 
s-au 

. ursar

1 număr de 
40 de mineri de la minele 

... și Petrila și mem
bri ai familiiiof lor vor 
efectua în zilele de 29 și 
30 iulie o excursie cu .au
tocarul prin țară. Organi
zatorul — Clubul sindica
tului I.M. Lonea - a sta
bilit un traseu interesant 
care cuprinde, între alte
le, vizitarea orașelor Si
biu, Făgăraș, Brașov, Pre
deal, Sinaia, Tîrgovișle, 
Pitești, Tg. Jiu. (V.M).

oci Ln/o-rm.âm
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DE MARCAJ...
PLUS ȘI MINUS

Raionul de cosmetice al 
magazinului „llermes",

de la magazinul „Hermes", amîndouă aparținând I.C.S.M.I. Petroșani.■Lucruri bune, din punct de vedere, tem zice și despre tea de alimentație blică, restaurantul-școala „Carpați". Dar...

ah, se gașca o lista nume și cifre în dțfeptul lor : d-na Roji — 40 ;Aneuța — .15 ; Irina — 35 ș.a.m.d. Ce reprezentau sumele trecute în dreptul numelor ii lăsăm să afle și pe cei drept să o facă.La unitatea nr. I.C.S.M.I., obioeU casnic și fierărie,unitate bună in general și eu bună servire, in ceea ce privește cvi-Marți, 25 iulie am treprins un raid prin cîteva unități comerciale din Petroșani apar- ținind I.C.S.A. și A.P. și I.C.S.M.I. cu o temă bine stabilită : „Aprovizionarea și gospodărirea fondului de marfă, manipularea, păstrarea și evidențierea sumelor încasat e". In rindurile care urmează vă prezentăm constatările noastre.

Ar fi fost bine dacă nu era 
la mijloc, pe ici-pe colo,

NEGLIJENTA

MĂRFURI DIN BELȘUG. 
SORTIMENTE VARIATE 

SI DE BUNA 
CALITATEUn prim aspect în- tilnit și demn de laudă: în toate unitățile ■ comerciale controlate se găseau . mărfuri din belșug, variate sortimental și de bună calitate. La magazinul alimentar nr. 4 nu existau numai comenzi zilnice, ci și mărfuri din abundență. Același lucru se poate spune, mai ales în ceea ce privește aprovizionarea, și de unitățile nr. 61 „Lacătul" și de raionul de cosmetice

vînzătoarca Ana Nistor. La verificarea casei de marcaj — a sumelor înscrise și a banilor asistenți în casă —, deși sub cheie și lucrurile ar fi trebuit să fie perfecte, a- pare un minus de 41 de Jei. La o parte din produsele cosmetice din import... nu erau prețurile. .Dacă la casa amintit lipseau,la casa de marcaj a limentarei hr. 4, de serviciu vînzătoarea Angela Ancuța, era un plus de 56 lei, iar într-un registru, unde trebuiau tre- cuți banii personali cu care au intrat în unita- lucrătorii comerci-
O LARGA gamă 

DE ACCESORII AUTOMagazinele I.D.M.S. au pus la dispoziția automo- bilișlilor o serie de accesorii. Printre acestea se numără : papucul tor, pliabil, pentru bilizarea vehicului ouat în pantă, ramaniauto, pliabilă, necesară in situațiile de intervenție ia părțile inferioare ale vehiculului, lampa electronică pentru semnalizare, eu trepied, obligatorie în lipsa triunghiurilor reflectorizante, tracțiune, necesară în bară de demontăbilă, cazurile < remorcare etc.
(Agerpres)

tilmt o situație mai parte, o numim mai aparte pentru că este un restaurant școală : nc-corelări între stocurile de pe o zi pe alta trecute in planurile meniu <are nici nu erau semnate de șeful de unitate, evidența gestiunii completată de cîteva le, iar la ospătară . Adriana Szanto au părut neeorelări între sumele din bonurile de marcaj și sumele găsite asupra sa, rezultate din vînzarea zilnică. Actele și registrele de evidență, cerute la control, sînt găsite cu destulă greutate de șeful de schimb Filon Ghițuleseu, prin sertarele și dulapurile din barul unității.In concluzie, toate ar fi fost bune, reamintim aprovizionarea, depozitarea și păstrarea mărfurilor .care se găseau din abundență și de bună calitate, dacă xistau deficiențe amintite. Neajunsurile tîlnite nu le putem numi altfel decît NEGLI
JENȚA și LIPSA DE 
SERIOZITATE, din a- cest punct din tiți. toți aii fost sancționați form reglementărilor legale.

Fruntași din alte unități economicePublicăm, în continuare, uiți evidențiați în întrecerea socialistă care in semestrul I 19/8 au obținut realizări superioare prin aplicarea inițiativelor muncitorești :
Brigada inallei productivități: VASILE BOBOC (LC.M.M.) Brigada de producție și educație socialis

tă: EM1LIAN DOBOȘ (Pre parația Petrila); -----
XANDRU BURUIANA (Prcparația Corocști) ; 
CEA PAVEL (l.U.M.P.) U.iiajul întreținut și repa
rat de formația noastră să funcționeze fără întreru
peri îji procesul de producție : SABAU HANCHES (Piriparația r. in.a, : ȘTEFAN KATZ (I’reparația Ltipe.â); FRANCIS! RACSY (Prcparația Corcești) ; 
IOAN ETNER (l.U.M.P.). Dirigenția muncitorească: 
EM1LIAN DOBOȘ (Prcparația Petrila); STELIAN 
COKOBEA (i’reparația Corcești) ; 1OAN TURUILA (I’reparația Lupeni) ; Fiecare cadru tehnic—ingine
resc să rezolve anual o problemă tehnică sau orga
nizatorică, echivalentă cu retribuția pe un an: VIC
TOR CHIABURII (Prcparația Petrila) ; ALEXANDRU 
BURUIANA (Prcparația Coroesti) ; ADRIAN PAN- 
GALOS (I’reparația Lupeni) ; NICUȘOR VULPE (I.U.M.P.). Să circulăm o zi pe lună cu combustibil 
economisit : ZAHARIA HIRITE (I.T.A Petroșani) ;
IOAN BIȚU și SOTIRACHE MITITELU (I.G.C.L.) ; 
PETRU VINTILESCU (C.F.R.) ; VASILE BEIDELI (Prcparația Lupeni).Cîteva concluzii asupra desfășurării întrecerii socialiste și preocupării pentru aplicarea inițiativelor muncitorești vor fi prezentate cititorilor într-un a- propiat număr de ziar. (I.M.). . i

dențole și manipularea banilor lucrurile nu mai stau atît de bine. Ni se dă o explicație pentru neregulile întilnite : „Sîn- tem doar două vinză- toâre în magazin, două fiind în concediu și...". Și de aceea... se lucra fără casă, iar bonurile nu se eliberau decît, la cererea cumpărătorului, nu se întocmiseră borderouri, la unele mărfuri, exemplu cuiele de rite dimensiuni, nu afișate prețurile.

nu e-în-

Dorin GHEȚA, 
eu sprijinul cpt. de 
miliție Florin BICA

opri- sta- stați- mi-

raionului41 de lei,a- iar spre dife- erau
O SITUAȚIE MAI 

APARTELa restaurantul-școălă „Carpați" unitatea I.C.S.A. și A.P. am în-

afișate

(Urmare din pag. I)

de vedere, partea celor amin- Și încă o precizare : lucrătorii comerci- găsiți în culpă au con- Jurnal de

renirii minerii Van Jiului s-au construit mu de apartamente confortabile.

Pe lingă acțiunile sportive (cupa „Cutezătorii" la fotbal și concursul de tenis de masă, ambele la Lupeni) pionierii și elevii din școlile Văii Jiului își petrec încă o săptămînă din vacanța de vară a cărei principală coordonată este e- ducația moral-cetățeneas- că. cipă la șantierele retului, fiind apreciați munca lor. : școli au . loc. multe tivități destinate, mai mare parte, tirii noului an Astfel, la Școala rală nr. 6 din Petrila a- cum este în curs de desfășurare o săptămînă a muncii patriotice în cadrul căreia elevii tribuie, alături de drele didactice, la

Elevii liceelor parti- tine- în construcții, l pentru Dar și în ac~ în cea pregă- școlar. gene-
conți a- a- menajarea laboratoarelor, a sălilor de clasă.Apropierea „Zilei nerului" o constatăm și în cadrul cluburilormi-.

> vacanțăvacanței din școli. Subgenericul „Onoare muncii" la Școala generală nr. 5 din Vulcan esteorganizată o suită deacțiuni cultural-educative (programe artistice și expoziții în sala de apel a l.M. Vulcan) niri cu mineri în producție.Participarea lor și elevilor la programul stabilit de fiecare școală pentru această vacanță este determinată, așa cum ne putem convinge în fiecare zi, de atractivitatea și caracterul divers al acțiunilor care trebuie să aibă, însă, un permament și larg conținut educativ. Acum, cînd se împlinesc trei decenii ele la crearea primelor șantiere naționale ale tineretului, cei mai mulți dintre levii din Valea Jiului, semn de permanență elanului patriotic

și întîl- fruntașipio n ier i- pro-

e- în a constructiv, petrec o vacanță în haine de lucru. (T.S.)

î

■j

î
45
J

s

Policalificarea
1

• (Urmare din pag. 1) meseriei, desen tehnici, or-•: ganizarea și planificarea muncii : Iosif Ambruș a obținut 10, 9, 10 ; Ion Bu- dilieeanu — 9, 8, 9 ; Constantin Nichita — 10, 9, 10 ; Dumitru Nazarie — 10,
S, 10 ; Ion Sălăgean — 
10,. 9, 10 ; Ion Solomon — , 10, 9, 10. Nici electromecanicii nu s-au lăsat mai prejos, obținînd la rin- dul lor note meritorii la1 aceleași materii : Vasiler Macavei — 10, 9, 10 ; Dumitru Grigoruță — 10, 9, 
10 ; Octavian Costache — 
10, 9, 9.—După mai bine de 20 de ani de minerit am urmat cursurile de policalificare pentru meseria de lăcătuși, ne declara cunoscutul miner șef de brigadă Constantin Nichita. >Nu am fă®t-o doar de dragul de a mai avea o calificare în buzunar, ci pentru că această meserie îmi era absolut Mineritul de azi este cel de acum ani. In mină au

necesară. nu mai 20 de fost introduse utilaje noi, fecționate, de mare ductilitate și dacă stăpînești, dacă numintii nu obții cu ele mare lucru.V — Sectorul nostru a a-
per-pro- nu le le ști

vut cel mai mare număr de participanți la cursurile de policalificare pentru mineri și pentru lăcătuși, ne informa secretarul comitetului de partid al sectorului IV, tehnicianul minier Furdui Alexa. Era firesc să fie așa. Sîntem sectorul cel mai mecanizat al minei. Că învățătura nu le-a fost zadarnică o dovedesc rezultatele obținute. La complexul condus de maistrul Constantin Lupulescu, minerii din brigada sa au obținut un spor la . productivitatea muncii de 1,10 tone pe post extrăgînd o producție suplimentară de 1124 de tone, Acesta este un exemplu. Rezultate bune au obținut și minerii celorlalte două brigăzi de la complexele mecanizate, conduse de maistrul Teodor Boncalo și minerul șef de brigadă Ion Sălă- gean.Rezultatele prezentate succint, declarațiile interlocutorilor noștri evidențiază rolul și rostul a- eestor cursuri de policalificare, formă importantă de a ridica minerii și electromecanicii minelor la nivelul cerut de actuala e- tapă de dezvoltare a mineritului Văii Jiului, de a-i forma ca adevărați mineri tehnicieni.

localități, și elapeic de execuție in care se află lucrările. La Lupeni o- bicctivele ■vor fi realizate de T.C.I. Craiova. Aici sînt în curs de desfășurare lucrările de organizare de șantier. T.C.I. Cluj-Na- poca execută obiectivele din Vulcan. Pînă în prezent, la întreprinderea de confecții Vulcan a început montajul structurii de rezistență a halei de fabricație și la corpul depozitului. La Petroșani, T.C.I. Brașov execută deja platforma viitoarei Întreprinderi de produse 6- lectrotehnice. Chiar în aceste zile sînt programa-

Noile obiective
industrialete să înceapă lucrările de la l.U.M.P. In stadiu destul de avansat — montarea structurii de rezistență a halei principale — se află lucrările la Fabrica de mobilă Petrila, executată de către T.C.I. Timișoara.De pe acum se poate aprecia că executanții au luat din timp măsurile prevăzute pentru realizarea în timp a obiectivelor. Există create condiții ea fabricile de confecții Vulcan si de mobilă Pe-

trila să fie puse în funcțiune înainte de termen. Toți constructorii dispun de bune condiții materiale și o bogată zestre de utilaje, sosite la punctele de lucru. Au început, de semenea, lucrările de ganizare pentru nouaputernica bază de producție din Vulcan care va deservi toate . cele .șapte șantiere. Se poate aprecia că și beneficiarii de investiții au întreprins măsurile cerute de actuala etapă de lucrări pen

a-or- și

ii<tru ca obiectivele să fie puse în funcțiune la termen.Doresc să subliniez că în toate acțiunile întreprinse pentru buna pregătire a execuției și. trecerea efectivă la realizarea obiectivelor, executantul a primit sprijin consistent — cu fiecare prilej ivit și prin (lele mai judicioase măsuri — din partea organelor locale de partid și de stat, inclusiv prin punerea la dispoziția constructorilor de locuri în cămine și apartamente cu scopul de a ne mobiliza cît mai eficient potențialul în vederea realizării integrale și la timp a o- biectivelor.
Cu toate că în exterior 

Fabrica de trico.aje din 
Petroșani se află încă în 
curs de finisare-in unele 
secții sosesc și se mon
tează utilaje - aici, în sec 
fia confecții de unde 
prezentăm imaginea, 
itoarele confecționere 
însușesc noua 
care în curînd 
tica.

meserie
o vor prac-

LEONARD
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Bărbați care onorează titlul de miner

„Să fi un adevărat miner, să cunoști pe de-a- ntregul toate tainele meseriei nu e deloc u- șor. Iți trebuie ani, iar în plus ceea ce contează mai mult este dragostea pentru minerit11. Aceste cuvinte frumoase le-am auzit de la brigadierul Vasile Zaharia, de la mina Dîlja, un om care într-adevăr a reușit ca în cei 25 de ani de cînd lucrează în mină să cunoască și să stăpînească multe din secretele ei.„Am venit în Vale în
Pasiune pentru descifrarea rocilor
Inginerul geolog Mariana 

Georgescu, la terminarea fa
cultății, în anul 1966, a fost 
propusă pentru a munci 
ia cariera de bauxită Do- 
brești (Oradea), dar a refu
zat acest loc de muncă u- 
șor, cerînd să fie repartizată 
în Valea Jiului. Avea 24 de 
ani cînd a venit a ci, unde a 
rămas. Sînt 12 ani 
de atunci. După numai 6 luni 
la mina Lonea, cons'.atîndu- 
se capacitatea și dăruirea 
Marianei, a fost promovată 
în activitatea de investiții mi
niere. Activînd cu aceeași 
tragere de inimă la deschi
derea minelor Paroșeni, Băr- 
băteni și apoi a celei de la 
Livezen-i, unde a rămas de
finitiv. Sînt 12 ani de atun
ci, 12 ani de la începuturile 
meseriei. O întreb pe Ma
riana Georgescu ce a deter
minat-o să-și aleagă această 
meserie -- grea pentru o fe
meie - și îmi răspunde sim
plu : pasiunea. Și într-adevăr 
numai pasiune și dăruire se 
poate numi faptul că deschi
derea stratului 5 |a orizon
tul 475, spre blocul 1 al mi
nei Livezeni, a pus proble
me care au cerut pe lingă

competență și multă, multă 
muncă și efort fizic prin frec- 

. ventele coborîri în subteran.
La început constatarea Ma
rianei, că în stratul 5 s-ar 
fi intercalat alt strat, nu a 
fost luată în serios. Dar ea 
a insistat. Și, într-adevăr, du
pă ce zona respectivă a fost 
amănunțit cercetată, după ce 
la propunerea Marianei s-au 
tăcut foraje subterane, după 
ce s-au studiat caracteristi
cile stratelor, după ce s-a 
executat o galerie de cerce
tare de 10 m pe strat, s-a 
constatat că tînărul geolog 
Mariana Georgescu avusese 
areptate. In stratul 5 se in
tercalase alt strat - stratul 

3. Bănuiala se confirma. Geo
logul a primit binemeritate 
felicitări pentru descifrarea 
exactă a anomaliei. Tot a- 
cum aflu că la înlilriirea din 
aprilie 1976 - după 10 ani 
de la terminarea facultății 
- Mariana a fost felicitată 
și cu această ocazie. D.'n cei 
80 de absolvenți, doar doi 
au rămas fideli geologiei. 
Doi, din care unul -esie Ma
riana Georgescu.

O întreb despre pasiuni și 
perspective, și mai afiu că

/I fi miner înseamnă 
a fi statornic’70, cu un grup de mineri detașați de la I.M. Comăneștii. Deși trebuia să rămîn doar 6 luni".Cu toate că au în- tîmpinat greutăți din cauza pietrei care era în cantitate mare, el și ortacii săi și-au . luat angajamentul ca depășirile să fie mari, așa cum au fost în abatajul cameră în care au lucrat în anul trecut, de unde au extras peste plan 2500 tone. Pînă acum rezultatul este promițător: pe prima decadă a lunii iulie au fost extrase peste plan 220 tone.Mulți bărbați cu care mina Dîlja se mîndrește au învățat la „școala11 brigadierului Zaharia. La el s-au format șefii de schimb Pavel Deme- riti, Marin Văleanu, Marton Kulcsar, Ion Porae — care de la a- jutor miner a ajuns brigadier la același sector, 1 — Constantin Calistru 

șef de schimb în brigada lui Constantin Buta, A- cesta din u r ra ă, a fost șef de schimb la Zaharia. O mîndrie pe deplin justificată pentru acest brigadier care a înțeles că dăruind altora din experiența sa o face spre binele minei, al societății. Brigada sa, brigada formată în majoritate din tineri, nu-l dezminte deloc pe harnicul ei conducător. Ion Suegan, Zoltan Farago, Nicolae ChiticarU, Viorel Ciontu, Mihai Tudose, cu toții tineri sub 30 de ani, se străduiesc ca urmînd, e- xemplul . șefului de bri- î gadă, să facă totul pen- ’ tru realizarea și depășirea sarcinilor de plan.„Mi-am dorit întotdeauna un singur lucru : să las în urma mea oameni statornici, mineri bine pregătiți care să știe oricînd să se descurce".
Gheorghe OLTEANU

este preocupată în prezent 
de elaborarea unei lucrări de 
geologie structurală pentru 
structura grea, frămîntată, a 
blocului 1, stratul 3 de la 
mina Livezem, lucrare ce va 
conține constatări și date 
absolute pentru o mai bună 
exploatare a stratului i pe 
care o va prezenta Societății 
de științe geologice Petro
șani. Mulf succes și pe mai 
departe Mariana Georges
cu, om plămădit din tinerețea 
noastră prin muncă.

Maria DINCĂ

Camera termică <le la Uzina Eleclrică Paroșeni. Operatorul bloc 150 MW, Dumb 
tru Drăgoi, urmărește cu deosebită răspundere aparatura modernă ce indică 
funcționarea normală a utilajelor. Foto : Ștefan NEMECSEK ,

Atitudini — Atitudini — AtitudiniVede și nu pricepeȘi nu se putea să nu fi auzit de această proverbială întrajutorare minerească. Nu se putea să nu-i fi a- juns la urechi un singur exemplu din miile de exemple ale minerilor Văii. Le-a a- uzit dar a rămas surd, le-a văzut dar nu a vrut să le înțeleagă. A rămas chircit în a- dîncul sufletului său de unde nu vrea să iasă.S-a întîmplat la Livezeni, Ja puțul nr. 1, la cumpăna dintre zilele do 18 și 19 iulie. Se făcute ora 0.35. In colivie urcau 12 oa- meni. Printre ei și tînărul lăcătuș Ștefan Bană, din brigada lui Costea Aftonic. Se urcaseră cu cizmele pe cele 6 suluri de plasă din sîrmă ce șe aflau în colivie. La rugă

mințile maistrului principal electromecanic Gheorghe Toderaș și ale ajutorului șef de sector Carol Nagy, eel care ne-a povestit, întîmplarea, lăcătușul Bană a început să profereze injurii, să-i amenințe, inclusiv cu bătaia, și asta pentru o treabă de cel mult cîteva minute. Nu trebuia deeît să scoată afară din colivie cele 6 suluri. In cele din urmă le-au scos dar...Plasa de sîrmă le era destinată lor, brigăzilor din care făceau și ei parte.Au pus umărul pentru că știau că o fac tot pentru oamenii minei și nu se plîngeau nici de oboseală,, de timpul pierdut, de vreun cîștig. Cîștigul era al lor.
Tudor MlNTEANU

Lipsă de omenieCălătorii care așteptau luni, 17 iulie a.c., în jurul orei 19,30, in Piața Victoriei din Petroșani autobuzul pentru Petri la, au fost martorii unei scene incredibile. Abia sosit in static, autobuzul eu numărul 31 HD 1624, care circula spre Petala n-a mai așteptat, cum ar fi fost firesc, să urce toți călătorii, deși nu era aglomerat. Șoferul a închis ușile și a plecat, lăsînd în stație mai multi călători. Printre călători o femele grăbită, cu un copil în brațe a fugit la ușa din spate a autobuzului, s-a împiedicat și a căzut. Spre stupoarea tuturor, șoferul n-a oprit.
Petru GAINA, 

și un grup de călători

Cîțiva ortaci din briga
da luj Anton Florea de 
ia I.M. Lonea surprinși la 
ieșirea din șut.

Această brigadă cu ma
re randament depășește 
zilnic planul.

Foto: Gh. OLTEANU

83

/n dimineața zilei de12 iulie, autorul a-cestor rînduri plecase în grabă de acasă, spre a nu' întîrzia la ședința de machetă a ziarului. Părăsind garsoniera sa din cadrul blocurilor Hermes, a rămas surprins de prezența unui cetățean între două vîrste, care se proptise în ușa vecinei de la 3. L-a suspectat o clipă pe străin, mai ales cînd acesta a întrebat dacă 
„domnii sînt înăuntru". — Aici stă o fată,

gaze-cei de toate tie la

dentist, alibiul unui potlogar...
a revenit după ora 16, 

n cînd vecina, înlăturîn-’ du-și cel de-al doilea geam spart de la baie, se plîngea că cineva a pătruns înăuntru și i-a furat aparatul de radio, o- biecte de îmbrăcăminte, o sumă de bani. Din păcate, încercînd să redea ordinea firească a lucrurilor din garsonieră, a șters, iară voie, urmele lăsate de infractor. Au lost atenționați lucrătorii de miliție. O echipă condusă de locotentul coș a examinat cu atenție „stilul'- de re, s-au recoltat

pe „fir" și astfel un „client" vechi s-a aflat din nou în fața organului de cercetări.Cine este Adrian Dud ? La 47 de ani, are un „pal
tat o pedeapsă de un an pentru furt calificat în dauna avutului particular. La 18 iunie 1978, s-a prezentat la organul de miliție, s-au făcut nume-

A da crezare alibiului 
invocat de cel certat

a pierdut actele de i- dentitate.„ e acum îl așteaptă 
H cea de-a 11-a ” deapsă. Singur l-a părăsit soția cu în urmă, Adrian și-a închis singur murile spre omenie, tă de ce „operează"

ce
CCIre-

ținut să precizeze torul.— M-au trimis la E.G.L., să pun geamurile sparteblocul ăsta și uitați-vă la baie, „ochiul" din afară c spart.Gazetarul s-a mirat oameni simțitori sini de la E.G.L., deși nuparaseră multe alte defer ți- uni ale blocului. S-o fi scliimbat ceva în stilul și metodele lor do muncă și-a pecetluit cl ideca, dar greșea, aseu ltînd, ca la

Bo- multă opera- probe, s-au făcut unele presupuneri leva piste în căutarea hoțului.
/A n după amiaza zileide 12 iulie, Adrian Dud făcea pe „nababul" la motelul Gambri- nus, cinstea cu băutură pe orieine-1 întilnea în restaurant. „Filotimia" sa a dat de bănuit ; lucrătorii de miliție au intrat

și au pornit pe cî-
cu legea...

mares" impresionant — 10 condamnări pentru furturi, ultraje, violări de domiciliu, etc., etc., pe- trecîndu-și, după gratii, un sfert de secol, bătut pe muchie. Anul trecut a beneficiat deDecretului nr. 115, dar, înrăit dușmannoastre socialiste, mai o lună, a spart o locuință din Tg.-Jiu. In consecință, a mai e.xccu-
prevederileal moralei ia nu-

roase demersuri a fi încadrat în ție. Adrian Dud „n" angajamente pectare a legilor dar...In ziua de 12 spart garsoniera blocurile Hermes cuință din colonie, unde și-a însușit 6000 lei. A încercat chiar inducă în eroare organele de urmărire, amintind că

pentru produc- și-a luat de restart),iuliede și o a la lode de să

pe- cuc, ani Dud dru- Ia- fără a se gîndi la urmări, iată de ce și-a legat destinul de o viață plină promiscuități, de ții" tari, deși și-a seama că nu există care să nu rămînă descoperit, că legea tolerează pe hoți. Și-a dat seama poate prea tîrziu, dar nu ne interesează a- tît „biografia11 sa, care conține numai matrapazlâcuri, ci asupra altui aspect vrem să stăruim.«/ rem să atragem a- 
V tenția opiniei publi- * • PA ’ ca z4z->o . Cl’O~ti- ali- ei.ur-

de „enio- dat furt ne- nu-i

w tenția opiniei* ce să nu dea zare unor indivizi de pul lui Adrian Dud, biurilor invocate de Apoi, cînd întîlnim mele unor furturi, pentru a nu îngreuna misiunea lucrătorilor de miliție,

inclusiv pentru redobîndi- rea bunurilor înstrăinate, trebuie să nu intervenim asupra „teatrului de o- perațiuni", fără să vrem distrugem astfel prețioase urme pentru oamenii în uniforme albastre; Se știe, eîteoclată, o amprentă este hotărîtoare in luarea unor decizii. Apoi, cînd țipi de genul Adrian Dud, care au „biografie" împînzită fapte antisociale, duc, în răstimp scurt, o viață de huzur, cu băuturi și bani,. care nu pot fi justificați prin muncă să a- ducem neîntîrziat la cunoștința organelor îndrituite chiulabalele și zaiafeturile lor, întrucît întotdeauna sînt onorate cu bani, și obiecte furate.Asupra acestor greșeli comise sau necomișe de- unii din noi, meditați stimați cetățeni, pentru a îngrădi, din ț^șă, încercările unor indivizi, certați cu legea, de a dijmui a- vutul obștesc sau personal.

lui
ode

Ion VULPE
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Intervenție românească in cadrul 
Comitetului Economic ECOSOC

GENEVA 16 (Agerpres).— Comitetul Economic Sesiunii Consiliului mic și Social al (ECOSOC). care se șoarâ la Geneva, a dezbatere punctul tor la .Luînd cuvîntul în legătură cil această problemă, șeful delegației române, ambasadorul Constantin fine, s-a referit la conferința Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie, ce va avea loc la Viena în anul 1979, subliniind faptul că succesul acesteia va depinde de buna ei pregătire, dar mai ales de voința politică a statelor de a adopta măsuri și acțiuni concre-

alEcono- O N.U. dcsfă- luat inr.feri- șiiință și tehnologie.

au con- țări-E- ntru

Chile Alți opt 
generali destltuițl

' SANTIAGO DE CHILE 26 (Agerpres). — După cum a anunțat Ministerul chilian al apărării, alți opt generali vor trebui să abandoneze i-îndurile forțelor militare aeriene ehi- îiene (F.A.C.H.), ’ "destituirea din funcție generalul Gustavo c o m a n d a n t-ș e f F.A.C.H. Acești opt superiori, între care mără și șeful statului Major al F.A.C.H., îi cedau în ordinea vîrstei, dîndu-1 astfel în mod ierarhic pe noul șef al forțelor aeriene, generalul Fernando Mattheî, desemnat luni în această funcție de către junta militară • âe guvernămînt. După cum se știe, generalul Gustavo Leigh a fost destituit din această funcție și din cea de membru al juntei militare în urma divergențelor politice ivite între acesta și ceilalți membri ai juntei.

te. In acest context, fost evocate rezultatele ferinței pregătitoare a lor din zona Comisiei eonojniee a O.N.U. p.Europa, care a avut loc la București, in iunie 1978. A- mintind că în zona C.ILE7 O.N.U. trăiesc în prezent peste 90 la suta dintre sa- vanții lumii, și tot aici e- xistă țări in curs de dezvoltare, al căror potențai tehnic și științific este mai redus, reprezentantul țării noastre a apreciat că aces- , te două trăsături esențiale au constituit premisele pentru ca reuniunea de la București să poată constitui o pregătire generală a conferinței de la Viena.Pregătirile ce se fac a- cum pentru conferință trebuie să ducă, prin eforturi convergente, la adoptarea' de decizii clare.

PEKIN 26 (Agerpres). — Tovarășul Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Statal R.P. Chineze. a primit miercuri delegația guvernamentală română condusă de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viccprnn- miniștru al guvernului.

primirii auale în rea- pre- j 978.
alTla-a

după a Leigh, al ofițeri se nu-suc-generalului Leigh prece-

DUPĂ mai mulți ani de studii, cercetătorii de la Institutul de zoologie al Academiei turkmenc științe au ajuns la ci uzi a că de un real ajutor lor în explorările stabilit, astfel, că, tare de apă, care șertul Karakum la foarte mare termitele sapă de 150—200 metri, cinci la suprafață pe ciorușc probe roci din zona Prin studierea be, geologii concluzii privind unde s-ar putea găsi minerale utile.
SENATUL S.U.A. a a- probat — cu 57 voturi pentru, contra 42 -— un mendament la legea vind acordarea de teță militară altor exercițiul financiar pe nul 1979, care prevede dicarea embargoului vînzările de armament merican către Turcia, embargo impus după intrarea trupelor turcești în

de con- termîtele pot fi geologilor. S-a în in dese adinei ine, tuneluri adu- pi- de diferite respectivă, acestor pro- pot trage locurile
a- pri- asis- țări în a- ri- la a-

In timpul fost abordate aspecte relațiilor bilaterale, spiritul înțelegerilor lizate între cei doi ședinți, în luna maiConvorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie ce caracterizează relațiile dintre partidele, țările și popoarele român și chinez.

ROMA 26 (Agerpres). La Roma au luat sfîrșit; miercuri, lucrările plenarei Comitetului Central Partidului. Comunist lian în cadrul căreiafost examinat și aprobat raportul asupra situației politice din țară în' lumina ultimelor evenimente și sarcinilor partidului pentru perioada următoare, prezentat de Enrico Ber- linguer, secretar general al P.C.I.lisabona După demisia celor trei miniștri
LISABONA 26 (Âger- pres). — Președintele Portugaliei, Ramalho l.anes, a avut marți, la Palatul Belem,primul ministru Soares, secretar general al Partidului Socialist Portughez, și cu președintele

o întrevedere cu Mario
partidului Centrul Democratic și Social (C.D.S.), Diego Freitas do Amaral, consacrată examinării situației politice create în urma demisiei celor trei miniștri reprezen tind C.D.S. în coaliția guvernamentală cu P.S.P.Cipru. Pentru a intra în vigoare, amendamentul trebuie să fie aprobat și de Camera Reprezentanților.

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ agenția France Presse, ansamblul opoziției boli-

aflăcau-
cerevieneviene cere — în pofida sugestiei noului șef al statului, generalul Juan Pereda Asbun ■— convocarea de alegeri generale în Bolivia înainte de sfîi'șitul lunii decembrie.

LA TAIYUAN, capitala
sugestiei înnoului șefpofidastatului, generalulPereda Asbunc.arca de alegeriîn Bolivia

alJuanconvo-înaintegeneralede
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După această întrevedere, premierul Mario Soares a confirmat, într-o declarație făcută presei, ruptura acordului P.S.P. — C.D.S. privind coal iția guvern amentală. El a adăugat că, în conformitate cu hotăfîrea P.S.P., nu intenționează să demisioneze din funcția de prim-ministru.La rîndul său, ședințele C.D.S., Freitas do Amarai,firmat că partidul său nu mai este în măsură sprijine guvernul ca mare, în special, a vergențelor dintreși P.S.P. în problemele gricole : „C.D.S; —aclarat președintele tui partid — nu este dis

Olimpiada de 
20,50 "
21,10 
.,Țapul ispăși- 

de Seiche Matsumoto,"

Căsuța
Seară

sinteza pînă la noile metode de cultivare a orezului hibrid.
AGENȚIA REUTER IN

FORMEAZĂ că peste 8 000 de deținuți politici au fost eliberați miercuri în Indonezia. Măsura se înscrie în cadrul hotărî- rii anunțate de guvernul indonezian de a elibera, înainte de anul 1980', toți deținuții politici. Aceștia au fost arestați în urma evenimentelor din a- nul 1965.
UN COMUNICAT CO

MUN : indiano libian dat publicității, marți, la hi cu prilejul vizitei fectuate în India de del Salam Ahmedloud, membru al Secretariatului General al Congresului General Popular al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, afirmă dorința părților de aplicare, cît mai curînd posibil, de către toate țările interesate, a rezoluției cu privire la declararea Oceanului Indian drept zonă a păcii lipsită de

sfîi'situl lunii decembrie.
LA TAIYUAN, provinciei Shansi, fășurat un simpozion țipnal organizat de ciețatea de agronomie R.P. Chineză, la care participat peste 700 specialiști Au , fost prezentate 552 de comunicări științifice ' în legătură cu o gamă foarte largă de probleme mergînd de la rezultatele cercetătorilor privind foto- baze militare.

capitala des- na- So- din au de în agricultură, prezentate
s-a

pre-Diegoa a-să ur- di- C.D.S.a- de- aces- 42, 23, 9, 32. 
FOND : .789 609 lei.
REPORT : 46 554 iei. .

La tragerea Pronoexpres 
din ziua de 26 iulie 1978,
au ieșit cîștigătoare 
toarele numere :

urrhă-

Extragerea 1 15, 6,
18, 16, 34

Extragerea a l'-a : 41, 5,

Del- e-Ab-Jal-
?

pus să accepte o cotitură spre stingă a guvernului".
Mica publicitateVIND apartament 3 camere, ocupabil, Deva Micro 15, bloc E ■ et. 1, ap. 75. Telefon 20192.(428)VIND casă 2 camere, antreu, pivniță. ■ curte, Decebal 14, Vulcan. (431)PIERDUT de serviciuPetru,legitimație pe numele Marchiș Petru. eliberată de I.U.M. Petroșani.

(430)
ANUNȚ DE FAMILIESoția Margareta, fitil Dinu și nora Emilia, a- nunță că azi, 27 iulie 1978 se împlinește un an de cînd ne-a părăsit cel care a fost Ursa loan, soț, tată și socru. Ii vom păstra o veșnică a- mintire. (429)

Se declară nulă.

Tenis de cîmp, „Cupa Mineral**

A treia zi a întrecerilor...■Ce-a de-a treia zi a „maratonului" de tenis, găzduit de Clubul sportiv Jiul Petroșani a cunoscut o afluență deosebită de public, care atestă interesul pentru sportul cu racheta. Pentru a răsplăti galeria, dar și pe sportivii Văii, dăm vestea că organele locale au decis ca noile terenuri de tenis (o, de-ar fi cel puțin 8 !) ale Jiului vor fi amplasate în preajma noului spital. Revenind la întîlnirile de ieri, vom remarca jocul sigur al consâcraților, care au ținut, cu succes, piept „noului val", ambițios, cu .veleități de afirmare rapidă. Astfel, a pășit cu dreptul în concurs bucii- reșteanul Tăbăraș (Progresul), care l-a întrecut cu multă greutate pe Mihai Ciuntea (Jiul), după ce în primul set realizase doar patru ghemuri. In disputa dintre colegii de club ai Jiului Dan Nemeș și Florin Manca, ex- campionul național de juniori a evoluat crispat, irosind mingi ușoare, de-

busolarea sa a fost evidentă în setul.secund, cînd, practic, a fost „plimbat" pe tot spațiul său de joc de Nemeș.Partidele vedetă s-au consumat pe înserate, cînd Orășanu (Cimentul Deva) l-a pus deseori în dificultate pe veteranul steliș- tilor Popovrdi, în timp ce colegul bueurcșteanului, Tomescu, autorul surprizei de marți (eliminarea lui Siito), a jucat de la e- gal la egal eu Codin Dumitrescu,In’ cele din urmă, în ambele partide, experiența competițională și-a spus cuvîntul, out-siderii fiind siliți să se mulțumească cu participarea la turneul de consolare. Intr-o altă dispută, pasionantă, brașoveanul Giurgiu, cil o alură de baschetbalist. și coafură a la Connors, dar și cu lovituri puternice a fost silit să încline steagul în fața lui' Lconte (Steaua), fiind e- puizat de eforturile pentru refacerea handicapului.

„Capul de afiș" al programului de astăzi . este intrarea, în joc a unui alt favorit Vîlcioiu, în compania lui Lucian Mureșan.
Rezultate tehnice în

registrate miercuri : Al-mășan (Jiul) — A. Mîrza (Tenis club București) 6—2 6—4 ; M. Ciuntea (Jiul) — Caragață (Tenis club) 6—3, 6--1 ; Tăbăraș (Progresul București) — M. Ciuntea 4—6, 6—3,6—1 ; Nemeș — Manea (ambii de la Jiul) 6—3, 6—2 ; M. Mîrza (Steaua) — Antonescu (Dinamo) 6—0, 6—1 ; Casapu (Jiul) — Kovacs (Cimentul Deva) 6—2, 6—1 ; Orășanu (Cimentul) — Novăceanu (Tot înainte București) 6—2, 6—2 ; A. Mîrza (Tenis club) — Ncgoescu (Tot înainte) 6—1,, 6—2 ; Leon- te (Steaua) — Giurgiu (Dinamo Brașov) 6—2, 3—6, 6—1 ; Popovici (Steaua) — Orășanu (Cimentul) 7—5, 6—3 ; Dumitrescu (Jiul) — Tomescu (Steaua) 6—0, 6—3.
Ion VULPE

Tăbăraș și Orășaml nu-s 
(lecit favoriții... caricaturis
tului Mircea Pascu, pînă... 
ieri !

Selecție»
Deși divizionara A Jiul 

Petroșani a cî.știgat re
cent turneul de la Hune
doara (2—0 cu Aurul 
Brad, au marcat Mulțescu 
și Dumilrache și 1—0 cu 
Corvinul, autorul golu
lui — Dumi trache), deși 
Mulțescu se află la Cons
tanța cu lotul olimpic, to
tuși conducerea clubului 
are încă grija viitoarelor 
sezoane fotbalistice. Ast
fel, în dorința de a cu
prinde în echipele de co
pii și juniori cele mai ta
lentate elemente din Va

lea Jiului, sub conducerea 
antrenorului Mareei Gol- 
goțiu se organizează o 
mare acțiune de selecție 
în rîndul copiilor din car
tierul Aeroport, născuți în 
anii 1965 și următorii. Cei 
care vor să cucerească 
gloria Iui Mulțescu și Du- 
mitrache se pot prezenta 
în fiecare luni, miercuri 
și vineri (ora 17), pe tere
nul Școlii generale nr. 7 
din Petroșani. Dacă prima 
condiție este îndeplinită, 
urmează să decidă antre
norul...

Se vede...
Inlr-un afișier al Clubului 

s p o r t i v școlar 
din Petroșani ie întîmpmă 
o fotografie a Io’ului de 
luptători, care a obținut re
zultate prestigioase în edi
ția... 1976—1977 a campio
natelor. Prezența învechitei 
fotografii are două explica
ții plauzibile: ori luptătorii 
școlari nu și-au mai îmbogă
țit între timp palmaresul, ori

propaganda vizuală în ca
drul acestei unități sportive 
lasă de dorit. înclinăm spre 
ultima ipoteză, fiindcă cine
va ne-a sugerat un argument 
hotărîtor — și acum pe fron
tispiciul clădirii se află firma 
veche, deși a trecut cam 
multă apă pe Jiu de cînd 
Școala sportivă și-a schim
bat denumirea în C.S.Ș.
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