
Mobilizare plenară a capacității de gîndlre
și acțiune a fiecărui colectiv, pentru

V

ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARA 
A SARCINILOR DE PLAN

Sărbătoarea națională a 
poporului român, sub sem
nul căreia se înscriu cele 
mai mari victorii din cite 
a cUnosciit '.ara noastră în 
istoria sa îndelungată, ’ a 
dat Cin nou imbold activi
tății creatoare a oame
nilor muncii pentru înde
plinirea sarcinilor econo- 
miCo-sociale ale etapei ac
tuale. Intrînd în cel 
35-lea an de viață 
de muncă liberă și 
toare, colectivele din 
treprinderile economice, 
din instituții, sub 
cerea organelor și 
zațiilor “de partid, 
resc preocupările 
ca obiectivele ce le stau in 
față să prindă tot mai 
mult contur. In domeniul 
producției materiale, 
■tivitatea oamenilor 
cil — proprietari și 
ducători ai tuturor 
nurilor societății —■ este
străbătută de un plus de 
angajare comunistă,, mulî- 
citoreasCă. stimulată de 
încrederea în partid, în 
conducerea sa înțeleaptă; 
de convingerea: că prin 
fiecare succes economic sa- - 
cmțatea se, va întări, iar 
viața va înregistra noi 
creșteri pe plan ii bună
stării materiale și spiritu
ale

Etapa în care ne aflăm, 
marcată de exigența trans
formării acumulărilor can
titative într-o calitate no
uă, superioară;' ridică și 
în fața colectivelor de 
muncă din municipiul nos
tru îndatorirea de a ac
ționa perseverent pentru 
îmbunătățirea activitâtrî'-■ 
de producție și investiții, 
îndeosebi în domeniul mi
nier. al construcțiilor in
dustriale si -social-etilturale. 
In principal, este necesar 
să se asigure cea 
bună întrebuințare a 
tențialului tehnic și 
man de care dispun 
găzile, sectoarele și 
prinderile miniere, 
aeordC" o maximă 
ție valorificării 
re a resurselor 
în fiecare unitate si ifor- 
mație cie lucru, prin folo
sirea deplină a forței de
muncă și a .timpului de
lucru. îmbunătățirea apro-

de-al 
nouă, 
crea- 

în-

condu- 
organi- 
își spo-
pcnlru

ac- 
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pro- 
bu-
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bri- 
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superioa- 
existente

vizionării tehnico-materia- 
le, a transportului, între
ținerea corespunzătoare a 
utilajelor, instalațiilor și 
echipamentelor ; industria
le, perfecționarea forței de 
muncă,, gospodărirea chib
zuită a materiilor prime, 
materialelor, energiei și 
combustibilului. Cele mai 
multe din colectivele noas
tre ale căror preocupări 
se înscriu pe coordonatele 
amintite mai sus, obțin re
alizări rodnice, concretiza
te în plusurile raportate 
la producția fizică și la 
noul indicator al produc
ției nete, in depășirile 
constante ale productivită
ții muncii și randamente
lor planificate. In ca
drul acestor colective no
ta dominantă a activității 
o dau spiritul de ordine și 
disciplină, organizarea te
meinică a producției și a 
muncii, angajarea plenară 
pentru rezultate mereu 
mai bune, preocuparea sta
tornică pentru învingerea 
greutăților ce se mai i- 
vesc în producție, pentru 
soluționarea operativă a 
problenjelor de- complexi
tate tehnică majoră ale 
tuturor locurilor de mun
că. Aici, la locurile direct 
productive își găsesc te
ren de afrimare gîndirea 
înaintată și acțiunea pă
trunsă de o înaltă res
ponsabilitate a specialiști
lor producției — munci
tori cu o bogată experien
ță practică, ingineri, maiș
tri, tehnicieni — în fruntea 
cărora se situează comu
niștii, ale căror eforturi și 
preocupări trebuie să fie 
permanent subordonate i- 
deii de perfecționare con
tinuă a activității ce o 
desfășoară.

Cu câteva zile în urmă, 
în plenul comitetului 
nicipal de partid, 
aceste often țări, au 
subliniate cu o deosebită 
claritate. Urmează ca or
ganele și organizațiile de 
partid, consiliile oameni
lor muncii să acționeze 
perseverent pentru elimi
narea neajunsurilor care 
mai frînează bunul 'mers 
al producției în unele co-
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Uzina electrică Paroșeni.
In zilele de sărbătoare au fost la datorie și șeful de tură Viorel Rad 

și operatorul principal turbine Francisc Elekeș de la
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OAMENI LA DATORIE

Continuăm prezentarea faptelor de vrednicie ale 
oamenilor muncii din municipiul nostru care în zile
le de sărbătoare, in 23 și 24 august au fost .prezenți 
la datorie în unitățile economice ale Văii Jiului exe- 
cutînd revizii și reparații indispensabile desfășurării 
în condiții optime a procesului de producție.

constituit și pentru prepa- 
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(Continuare în pag. a 3-a)
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'* Aspecte de la demonstrația oamenilor 
muncii din Valea Jiului.
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Moletele de la puțul 
vest al minei Vulcan 
fost înlocuite cu- altele 

mare,un diametru mai
lucrare pretențioasă care 
a pus la încercare price
perea echipei de lăcătuși 
condusă de Ion Jura,: sub 
directa îndrumare a mais
trului Lasou Boris,

S< himbarea gurilor. do - 
zatoare de la puțul 
-.chip a fost 
îndrumarea 
bert I-'arcaș, 
din echipa 
Far adi.

La I.M. Aninoasa 
executat revizia 
rația la puțul 
nord, precum și 
rea cablului de . .. 
Astăzi transportul 
persoane și extracția

cu 
realizată, sub 
maistrului Al
de lăcătușii 

lui Francisc

s-a 
și repa- 
principal 

înlocui- 
exeeuție.

steril se face în 
plină siguranță. S-a 
marcat în mod 
maistrul Sabin Faur. Iacă-, 
tușii Vasile Băbuț, ion 
Costinaș, Petru Burlec, Va- 
sile Pîrjol, minerii Pe
tru Abraham și N. Papuc.

La I.M. Dîlja schimba
rea cablului de extracție 
Ia puțul cu schip, deși o 

eomple- 
în di- 

șefilor 
Boyte, 

Mihai Chirilă. Dobre Măr
gărit și a tovarășilor lor 
de muncă Victor Brebe
nel, Emil Lupa, Grigore 
Trăsnea conduși de șeful 
sectorului Nicolae Masni.

GATA PENTRU

luerare de mare 
xitate. nu a pus 
fieultate iscusința 
de echipă Mihai
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CĂRBUNELUI

Stadii avansate
uc execuție

Cele două zile de 
trerupere a producției

Modernul bloc de locuințe 1 M, primul din salba 
de blocuri ce se înalță în noul centru civic al Vulca
nului.

electro
din Petro- 
obmcliv de 
cuprins în 
suplimentar

Pe șaiwtierul fabricii 
de produse 
termice 
șam — 
investiții 
programul
de dezvoltare social-eco- 
nomică a municipiului 
în următorii ani — Con
structorii și mecanizato
rii T.C. Ind. din Bra
șov au atins un stadiu 
de execuție semnifica
tiv : terminarea plat
formei viitoarei fabrici. 
Cu un avans substanțial 
față de grafice, au fost 
asigurate primele ele
mente prefabricate din 
care se vor ridica hale
le industriale ale fabri
cii. .. .

RECEPTIONAREA

retori un bun prilej 
revizie și întreținere 
utilaje' și instalații.

La secția de producție 
Corcești, echipelecon-’ 
duse de Cornel Colda și 
Francisc Pecs' au efec
tuat lucrări la spălare și 
separație. Pentru crește
rea gradului de siguranță 
a circulației spre mina 
Vulcan a fost înlocuită o 
ramificație de cale ferată 
la care au participat 30 de 
oameni în/frunte eu Mir
cea Hroștea, secretarul or
ganizației de partid.

Și la celelalte două sec
ții de preparare, Lupeni 

. și Petrila, s-au efectuat 
lucrări de reparații, și re
vizii la conductele de a- 
pă, mese de dozare, chi
tare și benzi sau înlocuiri 
de site, benzi, elevatoare, 
turbos uflante. De la Lu
peni au fost prezenți . la 
datorie echipele conduse 
de Andrei Drotzinger, Ște
fan Rad, Carol Cziller, 
Toader Moldovăn, Cornel 
Dima și alți preparatorii

ln- 
. au

informăm
EXCURSII. Două gru

puri de tineri, primul 
numărînd 20 de prepara
tori din Petrila, iar al 
doilea 44 mineri, lăcătuși,; 
electricieni de la I.M. 
Vulcan, au efectuat în 
zilele de 18 și 19 august, 
p excursie în țară. Pre
paratorii au vizitat o-

(Continuare în pag. a 3-a)

citorii de la secția Vul
can a E.G.C.L. Lupeni, 
continuă intr-un ritm 
susținut liierările la a- 
telierul școală din Is- 
croni. Stadiul devansat 
ăl execuției promite pu
nerea în funcțiune a 
noii dotați! s< olare la 
termenul stabilit. (T.V.).

CONCERT SIMFONIC. 
Formația de muzică de 
cameră din Petroșani va

rașele Sibiu și Brașov, în -susține' marți, 29 august,
timp ce tinerii de la I.M. la ora 19, în sala mică

un 
pro-

timp ce tinerii de la I.M. ,îl ora 19> în sala 
Vulcan au fost la O 
radea și Cluj-Napoea.'
(TA).

PREGĂTIRI PENTRU 
NOUL AN ȘCOLAR. La 
cele două școli și patru 
grădinița de pe raza co
munei Aninoasa s-au 
încheiat lucrările de re
parații și igienizare. Mim-

a Casei de cultură, 
concert simfonic. In 
gramul concertului 
compoziții muzicale 
Beethoven, Bach, 
bert, Eneseu, Haydn, Mo
zart. Solistă la pian, 
prof. Edith Bogdanffy. 
(V.S.).
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Dimineață de august,
; zi de sărbătoare. 

Noaptea nu s-a termi
nat, dar gurile minei 
Petrila se umplu de 
animație? Oamenii își 
așteaptă nerăbdători 
rindul la colivie.;. „Noi, 
mă refer la ortacii lui 
Aurel Mihăilă; mon
tăm grupul Ili'^ă acți
onare la T.M.B. IdOt) de 
pe orizontul XVL‘> Se ■ 
preconizează dublărea 
capacității de transport 
cu bandă și asta în
seamnă muncă/ nu glu
mă !“ îl aucl pe. șeful 
de echipă Ion B.i/ •.. în 
jurul căruia se aflau și 
Francisc Sălindârii, 
Cornel Toma, Ludovic 
Biro și Arpad Zippen- 
fenig. Priveam oamenii 
cu șalopeta îmbibată de

Conștiința

prezent
Bloc-notes

sarea sudorii și de 
praful de cărbune, pe 
oamenii care se apro
piau cu nerăbdare de 
gura puțului, le urmă- 

aparenta cumin- 
ochii luminoși, 

, u- 
Și a- 
multi- .

ușoa- 
loan

Gulea,
Victor

ream 
țenie, 
frunțile destinse, 
merii puternici. I 
cești oameni se 
plică în suflarea 
ră a dimineții : 
Ciorbă, Vasile i 
Eugen Filip, 
Butcovschi și multi al
ții.

Trăiesc clipele de ne
răbdare de dinaintea 
coboririi în galerii 
în sălile mașinilor 
pompelor, clipele 
pragul • dimineții de 
gust.

Deci începuse...
...Sectorul IV al 

nei. Zece lăcătuși și e- 
lectricieni, alături de 
șeful lor de echipă 
Ioan Boîundiiț, au fă
cut reviziile utilajelor 
și ăparatajelor. . 
uitat de frontalul 
canizat..,se intrase 
ritm. La banda 1 
Vasițe Jitea, Miu 
mionescu, Mircea Măn- 
descu și Ion PădUcel au 
făcut reparațiile și re
vizia riguroasă a an
grenajelor și căptușifea 
silozului central,

„Ne întîlmm cu in
ginerul ,Aurel Nicula, 
șeful sectorului trans
port : „Aici mi-am fă
cut ucenicia ca electri
cian, dar nu m-am gîn- 
dit niciodată că am să 
ajung răspunzător pen
tru întreaga producție a 
minei. Și noi ne stră
duim...

Dumitru Dem lONAȘCU

9‘
Și 

din 
au-

irii-

N-au
me- 

in 
și 2,

Si

ICont în pag. a 3-a)
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Aspecte de la demonstrația oamenilor muncii din Valea Jiului

Artera principală a Petroșaniului s-a trans
format într-un impresionant fluviu uman.

Cu tăticu’ la defilare.

Demonstrează, rapor- 
tînd cu mîndrie suc
cesele lor pe frontul 
cărbunelui, harnicii mi
nieri ai Paroșeniului,

In pas caden(at trec gărzile patriotice, cei care sînt gata oricînd 
să apere cuceririle revoluți onare ale poporului nostru.

Prin fața tribunei trece cu entuziasm co
loana minerilor din Uricani.

Din piepturi puternice, mi
nerește, ovații însuflețite pentru 
partid, pentru secretarul său ge
neral.

In tribuna oficială destoinicii bri gadieri : Florea Mionici, Constantin Nichi- 
ta și Ion Sălăgean.

Cinstea de a păși în 
fruntea coloanei oa
menilor muncii din Pe
troșani a revenit har
nicilor constructori de 
mașini si utilaje minie
re de la I.U.M.P. Coloana colectivului I.F.A. 

„Vîscoza* Lupeni a fost deschisă 
de un frumos car alegoric, care a 
simbolizat munca harnicelor fi
latoare.
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Valerta ZAMFIR

feri
cercuri pe orele <le lut ;

flori
Eu

și cînt
Tu
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Cîntec de țara

Ochii senini 
îți

Penumbrele bal
Prin piele noaptea cerne cenușa ei smolită 
Și mișcător vitraliu, pe-un drum neabătut, 
Răsfringe luciul frunții de soare sprijinită.

Din subteran rotește un timp de foc constant 
Amurgul blind se uică spre-a munților fruntarii 
Și un noian de stele, cu miez de diamant. 
Adapă ceruri brune alături cu stejarii.

Mihail I. VLAD 
miner, l.M. Lupeni

Pe cărările 
patriei

Lin lunecă lumina \
pe cărările patriei, 

ape curate îmi vorbesc 
despre împlinirea 

din mâluri, 
ai copiilor

.scaldă privirea 
în necuprinderea ei 

însăși 
necuprindere pură 

cărările Patriei,

Pămîntul uită tainele în ponoare
Și in apele luminii le văd strălucitoare. 
Păduri de brazi împodobesc Carpații
Și. spice pîrguite-n holdă stau ca frații 
Intr-un apus de taine... Iar minele cu cîntec

■ Scot din întunecime, pîrîu de vis, descîntec ; 
Ca-n vechea „Mioriță" curg doinele agale
Și bucium stină-n clopot cînd se pornesc Ia vale 
Se duce-n zări privirea > Ca vîntul serii zboară 
Și mic vrăjit cuvântul

fiu este dulce veghea

Pe ........... _____ ,
poetul aduce cu el 

cîntările zilei.
Ion P. VLAD, 

muncitor, preparația 
Corocști

chipul tău, o țară !

Dincolo de amurgul amestecat cu ploaia 
intr-un galop stropit eu mi rosul drumurilor 
roșie se arată iscusința toamnei.
Flamuri 
șorțurile 
Paznicii 
șopîflele 
Solitare

■ calde ca azima ;
i -, Prin . scălda austrului'~ '

se va infringe aerul și-ale salo viscere 
a ochilor săgetătoare este oaza acum.
Am descoperit nu un anotimp

— o veșnicie definită

sînt
țărănoilor transilvane pe dealuri 
viilor au furat strugurii plini de lapte 
beau soare din r;i suflarea pietrei 
brume au înflorit pe coăpsele dealului

tin joc roditor
Nu este dulce veghea — am văzut 
prăpăstiile ei de somn nu se umplu 
de-aceea mi-e greu uneori să spun 
despre copaci neroditori cum încolțesc 
frumoși în ploioase orașe montane

' mereu datori cu nenăscute fructe
Nu dm turnuri de fildeș respir 
aburii de Ja ospățul toamnei — curat 
surugiu la umbra foștilor cai ostenesc 
lingă carele vechi poleind noaptea 
din felinare de aur.

Uintecul și jocul însoțesc oamenii muncii m tim
pul lor liber.
..... H ■' ■ /. Tui ----- ȚT—

înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de plan

Conjugare-n
sînt ca viața, 

dragoste 
ești ca lumea 

apă și 
e ca adevărul,

. scump si sfînt 
c i ca vremea;

și soare și vînt. 
Toți împărțim ■ 

același soare 
și același vînt 
chiar dacă munca

ne este deasupra 
sau ne lăeăm

sudoarea sub pămînt... 
Ce conjugare . simplă 
Eu sînt, tu ești, el este, 
Noi

Ea Se descompune umbra-n vacarm fosforescent ; 
Incendiat străfundul se-ntinde arc pe umeri 
Și-ii catifele aspre, o șoaptă-mbie, lent, 
înaltelor arcade luceferii să-i numeri.

Maria DIMA

H r o n i c
Cad ploi de rodnicii

Ce

Om

sîntem și voi sînteți 
și ei sînt 

sentiment înalt, e, 
însă, cînd te știi 

viu. în suflet
cu iubire pe pămînt...

Mircea BUNU

Vreau
Timpul pătrunde în mine. 

: Vine de departe și-1 văd 
ca o poveste a omului...
Prezentul aleargă

cu mine —

ca o poveste 
a 
a 
a
a

copacilor
florilor
«rinelor '

bucuriei oamenilor...
Ion ȚIGANTELE, 

muncitor, I.M. Uricani

materne 
pe huma patriei încinsă, 
pe moaște de străbuni

și codrii 
cu sevă dacică aprinsă, 
pe umeri de titani cu țara 
în veșnică inițiere, 
perpetuînd un aprig neam 
cînd legi și datina 

ne-o cere !

Dumitru NECHIFOR, 
miner, Petrila
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xț tiu că floarea nu 
\ a fost adusă ' de 
y furtună. Am văzut 

femeia aruheînd-o pe ni
sip. Un eveniment pc 
care îl imaginezi păs
trează o fluiditate liniș
titoare. Ai un ascendent 
moral, chiar dacă nu e

re-

i
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i

\ 
\ 
\
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I
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real și prima mea 
gulă e să taci și să pri
vești. Știu sigur că i-am 
mai văzut și anul 
cut.
asta sînt numai doi. Fe
meia și unul din bărbați. 
Și lor le place albatro
sul meu. Dar pentru ei 
eram un necunoscut, un 
străin fără drepturi, căci 
vorbeau nesiingherili.

— Ioane I
— Da, Gina !
— Mi-e frică de pasă

rea aceea. De . atunci de 
cînd făceam săpăturile a- 
Iea o simt lingă mine 
mereu.

— De cînd cu Oetav ?
— Da !. se strîmbase 

femeia. Nu pot să uit. Se 
aruncase în mare și por
nise spre larg unde pa
sărea îl chema cu cîrîitul 
ei îngrozitor. De ce naiba 
o fi acceptat lucrarea ?

— Trebuia, rise băr
batul. Dacă nu, 
rămînea un pustiu.

— Te cred ! Dar știi ce 
înseamnă să stai cinci 
ani lingă unul ca el ? 
Lîngă unul căruia . îi 
place istoria și pietrele ? 
Și asta, pentru că a vrut 
totul. In ziua aceea a 
venit acasă și a pus pe 
birou portretul lui Brân- 
cuși. L-am privit cu mi
lă. Știam ce înseamnă 
asta pentru el. Și a în-

tre-
Tot aici. De data

ceput. Acolo mai era. serios că am trecut poar- 
cum mai era. Lucra me
reu, singur cuc. închis în 
birou. După trei- ani, 
gîndește-te, trei ani, 
plecat dincolo. Pentru el, 
bineînțeles. Eu am înce
tat să mai exist. Doar 
pietrele acelea... El J^'ă- 
ia pentru ele. Oamenii 
trebuie să doarmă noap
tea. El dormea ziua. Pe 
la cinci după-amiază de 
regulă, își lua aparatul 
acela de întors lumea și 
pleca. Venea în diminea-

ta dintre viață și moarte.
M-a pufnit rîsul. Ripos
ta a venit cu o palmă 

am grea și ordinul să mă'în
torc acasă. Nu știu ce o 
fi înțeles el pentru că 
timp de o săptămînă se 
tot culca seară de sea
ră la baza Coloanei, pri- spus 
vind cerul
Deși Oetav nu fusese un 
vagabond.
singura

acceptat-cu indiferență.'
Femeia ceru 0 țigară. 

Eu nu mai privesc, floa
rea. Vîntul și nisipul au 
îngropat-o aproape 
tă. A mai rămas o 
tură

Și 
tine.

de petală.
ne-a:n întîlnit

Ai văzut ! Cînd
că mi-ai fost

nici unul nu exis- 
ca și cum surzenia

toa- 
frin-

și așteptînd.

cu
i-am

co-

I

Eu am fost 
care a înțeles 

starea lui și l-am con
vins să ne întoarcem aici.

leg, 
tam, 
lui închipuită ți-ar fi a- 
nulat dreptul la acest Joc.

— Toțuși, era un om 
lucid! ii ii' i; '•

— Degeaba ! începuse 
iar să se chinuie. Pes
cărușii îl enervau teri
bil. Ori de cîte ori îi ve
dea, strîngea pumnii sau 
își astupa urechile, șă 
nu ’ le mai audă țipetele.

locui

ța zilei următoare. Eu 
îi developam filmele.

Privesc floarea, 
i-aș fi numărat 
le as ii început banalul 
„mă iubește, nu mă iu
bește''. Așa, nji mai are 
nici un rost să oprești 
jocul, căci nisipul i-a" mai 
lăsat afară doar două 
petale. Cred totuși că 
floarea a avut cinci pe
tale. Acum e mai mărea
ță ca înainte. Face par
te dintr-o lege a locului. 
Femeia continuă. Nu-și 
adunase gîndurile căci 
știa totul ea o poveste.

— Știi de ce-mi inter
zicea să 1 însoțesc in 
plimbările lui de noap
te ?! Cînd, m-âm dus 
prima oară în parc și am 
trecut pe sub Poarta să
rutului, mi-a zis foarte

Dacă 
petale-

niște poze
Habar n-am 

le-a făcut, 
făciută 

cu ușa 
întrebat 

ultim 1 
am

leetive, îndeosebi din 
minerit și investițiile so- 
eial-cul turale. Realizarea 
sarcinilor economice, în
deplinirea și depășirea in
dicatorului producției fi
zice și al valorii produc
ției nete, economisirea ma
terialelor și reducerea 
cheltuielilor de producție 
sînt strîns legate de mo
dul cum sînt afirmate prin
cipiile autoconducerii mun
citorești și autogestiunîi fi
nanciare, principii cărora 
trebuie să li se dea viață 
pe întreaga filieră, de la 
('laborarea unei decizii pî- 
nă la înfăptuirea ei 
practică.

Îndatoriri majore 
de asemenea, în fața
gănelor și organizațiilor 
de sindicat și ale U.T.C., 
pentru întărirea disciplinei, 
folosirea integrală a timpu
lui de lucru, ridicarea ca-

în

stau,
or-

lificării 
cadrelor 
plicarea 
citorești 
generalizarea 
dobîndite 
fruntașe, intensificarea 
trecerii socialiste.

Succesele raportate 
colectivele fruntașe 
cinstea marii sărbători, 
gajamentele asumate și cu 
acest prilej, pentru ' valo
rificarea superioară a 
surselor interne de < 
tere a producției și 
ductivității muncii, 
toate ramurile de activita
te ale Văii Jiului, ilas- 
trează cu multă putere de 
convingere hotărîrea mi
nerilor, a constructorilor, 
energetieienilor, a tuturor 
oamenilor muncii din mu
nicipiul nostru de a acțio
na fără preget pentru ri
dicarea producției mate
riale pe noi trepte cantita
tive și calitative.

și policalificarea 
de muncitori, a- 
inițiativelor mun- 

.și de educație, 
experienței 

de colectivele 
în-

Mi-a arătat 
cu Coloana, 
cînd și cum 
Coloana 
din case, 
deschisă, 
cînd am 
oară mere 
văzut vreodată un brad 
de nuntă. Am ridicat din 
umeri. Nu vroiam să 
cred că s-a țicnit cu to
tul. Cînd am sosit aici, 
o săptămînă a ținut-o în 
plimbări. 11 regăseam. O 
săptămînă... Exact o săp
tămînă. Apoi a început 
să strîngă inscripții și 
pietre. Toate își aveau 
locul lor și reprezentau 
ceva. Pentru el. Pentru

Stătea 
pri- 

să

apărea
Ultima
M-a 

mîncat 
și dacă

locui lor și i \ 
ceva. Pentru el. 
pămîntul ăsta, 
singur, fuma și tot 
vea. I-am propus 
meargă dincolo de stînci 
căci prea era distrus. ; A

Privesc totuși floarea.
— Mi-e frig, zise fe

meia. Mai stăm ?
— Mergem! mormăi 

Ion. Stai... Unde ai pus 
floarea ?.' ■

Ea știa că o aruncase 
pe nisip. Și în ce loc 
știa Numai că pe nisip 
acum nu mar existau pie
tre. Mi-au aruncat o pri
vire lungă. stăruitoare. 
Am dat din umeri, iar 
ei au plecat, nu înainte 
ca Gina să calce nepăsă- 
toare locul unde fusese 
floarea. Primul meu gînd 
a fost să fug și să o 
descopăr.

Dar nu. Floarea tre
buie să rămînă acolo : al
bă și neîntinată.

4 
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Doru CHICET, 
student, Institutul de 

mine — Petroșani

r
I
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!• 
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I
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Oameni la datorie
tore au fost struniți cu 
pycepere de mecanicii .ie 
locomotivă Ion Dăscălu, 
Alexandru lovăncscu, A- 
urel Marcu și Ion Cojoca
rii.

• IU <■ ni a <• e din aag. II

iar de la Petrila echipe
le conduse de Dumitru 
Coțofană, Ion Ciur, Mihai 
.Sireanu și Vaier Toma.

„VA DORIM 
CĂLĂTORIE

'.‘.PLĂCUTĂ

adresa- 
micro

Clasica formulă 
tă călătorilor prin 
fonul stației C.F.R. Petro
șani a putut fi auzită 
pe parcursul celor 
zile de sărbătoare, 
desfășurare a traficului de 
mărfuri și călători din și 
prin poarta feroviară a 
municipiului nostru a fost 
asigurată de impiegații Ion 
Bfendea, Constantin Oni- 
că, Ștefan Dulceseu, pre
cum și șefii de manevră 
Ion Ungur și Dumitru Mu- 
răreț, iar miile de căi pu-

Și 
două 
Buna

buna
FUNCȚIONARE .

Făuritorii de lumină, e- 
nergeti cien ii Paroșeni ui u i 
au asigurat în permanență, 
ca și în celelalte zile. o 
funcționare normală a 
termocentralei, pulsînd în 
sistemul energetic național 
aproape trei milioane kWh 
energie electrică numai în 
ziua de 23 August. O 'con
tribuție deosebită aii
vut turele conduse ele Mir
cea Șerban, Beta 
Viorel Munteanu de - la ca
zane și Petru Muntean, 
Nicolae Gavrilă, Constan
tin Ciungim de la blocul 
de 150.

â-l

Reisz,
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I 
I
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Conștiința• " , • •

la timpul prezent
(Urmare din pag. 1)

...Curtea se umple de 
fețe tăciuni te șr mân
jite <je uleiuri și un
sori. „Cum a fost as
tăzi, tovarășe Vașile 
Jitda ?" 1'nterlocUto.rul 
nostru a concis: „Bine, 
cu spor și de calitate I" 
Și s-a dus, n-a mai zis 
nimic.

„Bine" — și aliț, 
noi știm că acești 
meni, cu un loc 
definit în liriașul 
canism al minei,
grija ce o poartă, mași
nilor, sînt mereu la da
torie. I-am văzut la 
datorie într-o zi de au
gust, într-o zi de sârbă-

dar 
oa- 

bine 
me
in

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

unasta- ■ 
lumina I 

.T L'O O'' V

toare modelînd meta
le, lucrînd ia banc, su- 
dînd, pilind... Spinări
le lor aplecate spre 
zumzuiala mașinilor, o-, 
eliii lor atenți la îmbi
nările, legăturile și pă
ienjenișul încîlcit al 
mecanismelor, miinile 
lor încleștate pe cio
cane...: Ei sînt socotiți, 
intr-un fel, anonimii ?a- 
dîncului. La ora cînd 
apar aceste rînduri, mi
na Petrila, acolo un
de acești oameni și-au 
făcut yu prisosință da
toria, a intrat în ritmul 
ei, în viața ei de zi cu 
zi — pentru bunăsta- 1 
rea noastră și

- țării,; ■■
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O.N.L1 Orientul
Document privind 

decolonizarea
NAȚIUNILE UNITE 25 

{Agerpres). Întrunit la se- 
Miul din New York al Na
țiunilor 1 
O. N. U.
Ionizare 
document 
«ubliniază 
că internațională condam
nă cu hotărîre politica 
perialistă, colonialistă 
«<■<>< olonialistă tinzînd 
perpetuarea dominației 
teritoriile coloniale și 
pendente, inclusiv pe calea 
menținerii bazelor și insta
lațiilor militare și încercă
rilor de creare a unor noi 
forme de dependență. In 

/ Context se subliniază că o 
asetneneâ politică consti
tuie un obstacol în calea 
transpunerii depline și cît 
mai grabnice în viață a De
clarației O.N.U. privind a- 
cordarea independenței ță
rilor și popoarelor colonia
le. Raportul remarcă faptul 
că puterile coloniale nu au 
întreprins pînă în prezent 
nici un fel de măsuri prac
tice pe linia îndeplinirii ce
rințelor 
privind 
ziată și 
bazelor 
litare 
riale
crearea de noi instalații de 
acest gen. Comitetul și-a 
exprimat profunda îngrijo
rare în legătură cu atmos
fera periculoasă creată în 
sudul Africii.

Uiiite, Comitetul 
pentru decolo- 
a aprobat un 

în care se
i că opinia pubii-

im-
Și
la 
în 

de

Adunării Generale 
lichidarea neîntîr- 
neconcliționată a 

și instalațiilor mi-
din teritoriile colo
și . abținerea de la

0 declarație a președintelui Portugaliei
LISABONA 25 (Ager

pres). — In cadful unei 
conferințe de presă, pre
ședintele Portugaliei, An
tonio Ramalho Eaneș; a 
declarat că nu are inten
ția să instaureze un regim 
prezidențial sau să redu
că partidele: la un roT sub
altern. El a subliniat că 
guvernul Nobre da Costa 
constituie o „soluție de ur
gență", impusă de. im
posibilitatea unei înțele
geri între partide, o solu
ție constituțională „care 
permite găsirea oricărei al
ic soluții în cadrul par
lamentar și respectînd ■ ro
lul ' partidelor", obiectivul' 
esențial al guvernului No
bre da Costă fiind tocmai 
acela de a crea înțelege-

rea dintre partide. Șeful 
statului portughez a a- 
dăugat. că- *„nu există nici 
un motiv pentru ea gu
vernul da Costa să modi
fice politica externă a 
Portugaliei” și a respins o- 
rice posibilitate de lovi
tură de stăt în țară. El a 
admis totuși că există cî
teva probleme în cadrul 
armatei în legătură cu 
rolul Consiliului revoluți
ei, dar ă precizat că 
ceste probleme sînt 
cale de soluționare și

,.a- 
pe 
nu 

■ au caracter de gravitate".
In Sfîrșit, vorbitorul a 

exclus posibilitatea de- a-și 
prezenta demisia în ca
zai în care programul gu
vernului Nobre da Costa 
ar fi respins de Adunarea 
Republicii.

Conferința 
împotriva 
rasismului

GENEVA 25 (Agerpres). 
Lucrările Conferinței mon
diale pentru lupta împotri
va rasismului și discrimină
rii rasiale, la care sînt re
prezentate. aproximativ 100 
de state ale lumii precum 
și un mare număr de orga
nizații internaționale gu
vernamentale și neguverna
mentale, se apropie de sfîr
șit, după aproximativ 10 
zile de dezbateri. După 
cum informează agențiile 
France Presse și A.N.S.A., 
în ultimile două zile aten
ția participgnților s-a con
centrat asupra definitivării 
textului Declarației finale 
a Conferinței.

LA 25 AUGUST s-au 'în
cheiat la Stockholm lucră
rile simpozionului interna
țional pe tema „Etica și po
litica științei", organizat de 
Academia regală de științe, 
împreună cu Fundația No
bel. La reuniune au parti-, 
cipat oameni de ' știință, 
profesori și autori din 12 
țări, precum și numeroase 
personalități științifice sue
deze. Ședința . consacrată 
dezarmării a fost prezidată 
de reprezentantul . român, 
prof. Mircea Malițâ.

UN GRUP de studiu, 
funcționînd sub egida sena
torului Edward Kennedy, 
a cerut președintelui Car
ter să renunțe la embargo
ul comercial împotriva Re-

mem- 
asu- 

la 
la 

dii- 
vor

la care, 
anunțat, 
președintele 
statului e- 

Is-

a- 
de

TEL AVIV 25 (Ager- 
pres). — Primul ministru 
ișraelian Menahem Begin a 
avut consultări cu 
brii cabinetului său
pra poziției Israelului 
viitoarea întîlnire de 
Camp David, 
pă cum s-a 
'participa 
S.U.A., șeful
giptean și premierul 
raelului.

După cum precizează 
gențiilc internaționale 
presă citind surse oficiale
din Tel Aviv, consultările 
s-au desfășurat pe baza u- 
nui raport alcătuit de un 
grup de experți guverna
mentali și care conține trei 
părți.

CAIRO 25 (Agerpres). — 
Secretarul general al Li-

Mijlociu
gii Arabe, Mahmud Riad, 
a anunțat că cea de-a 
70-a . sesiune ordinară la 
nivelul miniștrilor aface
rilor externe va avea loc la 
12 septembrie relevă a- 
genția de știri a Qataru
lui.

Referindu-se la turneul 
recent pe care l-a între
prins într-o serie de țâri 
arabe. Mahmud Riad, a de
clarat că în convorbirile 
pe care le-a avut cu acest 
prilej a putut constata do
rința realizării solidarită
ții arabe. Tn încheiere Mah
mud Riad a subliniat ne
cesitatea multiplicării ac
țiunilor în direcția reali
zării solidarității arabe.

I
I
I
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iembrie : Septembrie ; 
Republica : Evadați din 
viitor ; Unirea : Pentru 
patrie, seriile I-II ;

LONEA : Mark poli
țistul ; ,

ANINOASA: Adevă
rata glorie) seriile I-II;

VULCAN : Spada nea
gră.

LUPENI — Cultural : ; 
Rătăcire ; Muncitoresc: ’ 
Urmărire periculoasă ;

URICANI : Timpul !
dragostei si al sperau- I 
țel. ' I

publici! Socialiste Vietnam 
și să stabilească relații nor
male cu această țară — in
formează agenția U.P.I.

INTR-UN RAPORT al 
Organizației Internaționale 
a Muncij se arată că zilnic 

create în lume 
locuri de muncă

trebuie
120 000
pentru cei 1,25 miliarde de 
oameni oare se Vor adăuga 
forței de muncă active pînă 
în anul 2 000. La sfîrșitul 
acestui secol, totalul popu
lației active va atinge 2,5 
'miliarde persoane, ceea ce 
reprezintă o creștere de

900 milioane persoane, față 
de nivelul de 1,6 miliarde 
în 1976.

PREȘEDINTELE Consi
liului de Miniștri al Italiei, 
Giulio Andreotti, va avea 
în zilele de 11 și 12 septem
brie o întîlnire cil repre
zentanții sindicatelor, pen
tru i a le preciza pianul 
trienal de dezvoltare ' eco
nomică a țării. In preala
bil, .Giulio Andreotti va 
avea o întîlnire, pe aceeași 
temă, cu liderii celor cinci 
partide ale majorității par
lamentare..,.

*
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FOTBAL, DIVIZIA A
REZULTATELE PRI

MEI ETAPE : Steaua — 
Olimpia Satu Mare 
F.C. Baia Mare — 
mo 
tul 
Tg.
cău

3—1, 
Dina- 
Spor- 

A.S.A. 
. Ba

ll.

București 2—0, 
Studențesc — 
Mureș ’1—i, S.C.
— Jiul Petroșani 1—I

Politehnica Timișoara

Univesitatea Craiova 1—1, 
Politehnica Iași — Corvi- 
nul Hunedoara 1—0, Chi
mia Rm. Vîlcea -
Argeș 1—2, Gloria
— C.S. Tîrgoviște
U.T. Arad — F.C.
3—0.

- FC-
Buzău 

o—l,
Bihor

ETAPA A 2-A A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
Etapa a 2-a (27 august).

F.C. Olimpia — Chimia 
Rm. Vîlcea, F.C. Corvinul
— Sportul studențesc, Ji
ul Petroșani — F.C. Baia 
Mare, F.C; Bihor — Stea
ua București, A.S.A. Tg.

Buzău,
- U.T.

S.C.

Mureș — Gloria
Dinamo București
Arad, F.C. Argeș —
Bacău, Universitatea Cra
iova — Politehnica lași, 
C.S. Tîrgoviște — Politeh
nica Timișoara.

Campionatul județean

I
I
I
II
I

.6,zo istorie și a 
16,40 Clubul J

A". 1 ■
18,10 I 

cron ica 
politice

TV
15,30 Telerama-sport 

16,OOMicul ecran pentru 
cei mici. 16,20 Istorie și 
prezent. ] 
tineretului. 17,40 
genda culturală. 
August 1978 - 
evenimentelor 
interne și internaționa
le. 18,35 Antologia fil
mului pentru copii și 
tineret. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Tel e eticix 1 opedi a.
20,30 Un nou și presti
gios lăcaș de cultură : 
Muzeul colecțiilor de 
artă. 20,50 Film serial: 
Om bogat, om sărac. 
21.40 întîlnire cu satira 
și umorul. 22,20 Tele
jurnal. Sport. 22,45 Me
lodii românești de ieri 
și de azi.

I

Mica publicitate
VIND magnetofon

,.Grunding“ Z.K. 140. Sa
turn, bloc 11/162, Petro
șani. (491)

VIND casă 4 camere, șu
ră. grajd. Comuna Sălașul 
de Stis nr. 313. Bal. Gheor
ghe. (492)

VIND casă, strada Plo
pilor nr. 11 Petroșani. (494)

PIERDUT cal roșu ștam
pilat la picioarele dinainte. 
Adresați Grigore -Ion, Gri- 
gorc Hortopânî, comuna 
Turcinești, satul Rugi. A- 
ducătbrului recompensă, 

(489)
PIERDUT 5 cai (unul 

sur, breaz, pintenog 
picioarele din spate, 
mînză roșie cu coada nea-

ele
o

gră, o mînză neagra 
brează, un mînz roii), 
iapă roi bă pintenoagă 
cu o stea albă în frunte). 
Trăila Gheorghe, strada 
Răscoala 1 A Pețrila. A- 
dueătorului recompensă.

(493) 
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Kings 
Maria, eliberată de pre-' 
paratia Petrila. Se decla
ră nulă. (488)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Codo- 
ba Lucreția, eliberată de 
„Vîscoza" Lupeni* Se de
clară nulă. (496)

ÎNCHIRIEZ garaj. Viito
rului 35/19, Aeroport, azi 
între orele 1-9—20. ■

și 
o 
și

(Prin telefon de Ia Ba
cău). Oaspeții au toate mo
tivele să fie nemulțumiți 
de rezultat. Ei ar fi pu
tut nu numai să obțină un 
punct (dacă Mulțescu, sin
gur la 8 metri, ar fi re
ușit să înscrie în min. 86), 
ci chiar să învingă la Ba
cău. Gazdele au prins o 
zi slabă și dacă portarul 
Mîndrilă n-ar fi intervenit 
salvatoj în cîteva rînduri, 
rezultatul ar fi putut fi 
cu totul altul. A fost șansa, 
marea șansă a. lui Mîndri
lă și,- implicit,' a echipei 
băeăoane. In același timp, 
a fost marea neșansă a 
lui Dumitrache, care, scă
pat de două ori singur cu 
portarul (min. 53 și 62), 
n-a reușit să-1 învingă.

Jiul s-a apărat cu si
guranță pînă la 'primirea 
golului. E drept, Cavai a 
avut cîteva ezitări, dar 
Ciupitu a jucat excelent, 
bine secondat de P.
gore. Bădin, ambițios 
tenace (deși puțin'
dur spre final) a închis și 
el culoarele. Doar P. Ni- 
colae a fost mai șters, de
seori depășit de rapidul și

cum 
per- 
gre- 
n-au

Gri-

cam

JIUL 1-0 (0-0)
abilul Vamanu. Insă, 
Ciupitu a dublat în 
manență impecabil, 
șelile lui P. Nicolac
avut efect. La mijlocul te
renului oaspeții au mun
cit enorm, cel mai bun 
fiind Mulțescu. Impetuos 
și lucid, inventiv și greu 
de marcat, el. a constituit 
principalul pericol pentru 
băcăoani. De altfel, Mul
țescu l-a servit impecabil 
pe Dumitrache la faza din 
min., 62 și tpt el a ratat 
acea ocazie . enormă din 
min. 86 cînd a avut ega- 

; larea, cum se spune, în 
vîrful bocancului.

Iată și cum s-a înscris 
singurul gol al partidei : 
Vamanu face o incursiune 
pe stingă, driblează pe P. 
Nicolae și centrează la se- 
miinălțiihe în mijlocul ca- 

-reului de unde Cărpuci, 
venit irezistibil din urmă, 
a trimis imparabil cu capul 
în plasă.

Astfel, Jiul pierde un 
meci de la care aștepta 
mai mult.

Joi s-a dat startul și. în 
campionatul județean de 
fotbal. Rezultatele etapei 
inaugurale au fost în ge
neral cele scontate, dar și 
cu unele surprize. Surpri
ză poate fi considerat sco
rul de 2—6 cu care echipa 
C.F.R. Petroșani a fost în
vinsă pe teren propriu de 
Parîngul I.onea. precum și 
victoria cu 5—1 obținută 
de Minerul Paroșeni în 
dauna formației Auto Ha- 

..țegi. : .

Cea mai mare surpriză 
o considerăm înfrîngerea 
Minerului Uricani cu 8—1 
de către Dacia II Orăștie.

Alte rezultate : Explo
rări Deva — I.M.C. Bir- 
cea 1—0, Metalul Criscior 
— E.G.C.E. Hunedoara 
0—1, Metalul Simeria 
Minerul Aninoasa 0- 
Constructorul Hunedoara 
Preparatorul Petrila 
Preparatorul Teliiic 
■.irul Certej 0—1.

ANUNȚURI DE FAMILIE

Avancronică cu fotbal

Ștefan OLTEANU, 
redacția ziarului 
„Steagul roșu" 

Bacău

Fotbalul, „deserțul" mi
ilor de iubitori ai spor-.' 
tului cu balonul rotund 
din Valea Jiului, ne um
ple din nou inimile cînd 
cu miere cînd cu fiere.

După prima etapă fa- 
voriții noștri s-au întors 
de lâ Bacău lăsînd gaz
delor laurii victoriei. Du
minică, ora 17, primim a- 
casă replica noii promo
vate. F.C. Baia Mare ca
re în prima etapă a sur
clasat pe dinamoviștii 
bucureșteni, întorși aureo
lați din Spania și Portu
galia. Credem însă că su
perioritatea tehnică, ma
turitatea și experiența ju
cătorilor noștri vor înclina 
în favoarea lor balanța 
victoriei în fața impetuo- ' 
zității și dorinței de afir
mare a băimărenilor. Deci,, 
duminică după-amiază cu 
toții pe stadion, bineîn
țeles și la meciul din des-

• • •
chidere dintre juniori.

Duminică, începînd 
ora 11, intră în focul în
trecerii și divizionarele C. 
Singura noastră reprezen
tantă care joacă pe teren 
propriu este Știința Pe
troșani care primește vi
zita formației Metal ul 
Bocșa. In deschidere ju
niorii celor două forma
ții- M- /

In campionatul județean 
se întîlnesc, tot de la ora 
11, echipele Parîngul Lo- 
nea — Minerul Paroșeni, 
Minerul Aninoasa— Meta
lul Criscior, Minerul Uri- 
câni — Metalul Simeria și 
Preparatorul Petrila — Da
cia II Orăștie. De la ora 
9,30 au loc meciurile de 
juniori ale asociațiilor 
sportive respective.

Deci o zi bogată în fot
bal. Cit privește celelalte 
discipline sportive e re- 
lache în Valea Jiului. (C.D.)

FAMILIA îndoliată a- 
nunță cu profundă du
rere încetarea din via
ță a iubitului lor soț,' 
iată, frate, bunici' etnii 
nat ■ ■ .■■/■ei: - V;
Dr. ERICH SCHELKER

Corpul neînsuflețit se 
află depus în holul po
liclinicii vechi din stra
da Republicii. Inmor- 
mîntarea va avea loc la 
cimitirul orașului sîm- 
bătă, 26 august, ora 15.

Colectivul Spitalului m unicipal Petroșani anun
ță cu profunde regrete încetarea din viață a doctorului 

ERICH SCHELKER,
medic primar gradul I, specialist în boli interne.

Născut la 17 ianuarie 1917, în localitatea Hazna, 
a urmat Facultatea de medicină la Viena. Din anul 
1945 și pînă la încetarea sa fulgerătoare din viață, a 
lucrat cu dăruire și competență ca medic internist la 
Spitalul Petroșani.

Prin munca sa neobosită și conștiincioasă pen
tru alinarea suferinței semenilor, a cîștigat stima și 
prețuirea colegilor și a populației Văii Jiului.'

Colectivul spitalului municipal Petroșani va păs
tra o vie amintire celui ce a fost doctorul Erich 
Schelker.

UN GRUP DE COLEGI

Familia Badea anunță cu tristețe încetarea din 
viață la 14 august 1978, în Pitești, a scumpului și iu
bitului nostru

BADEA MARIN,
fost conducător auto la S. T.R.A. Petroșani. (495)
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