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I.M. PAROȘENI

Toate abatajele 
mecanizate extrag 
cărbune peste plan

Colectivul minei Paro
șeni. întreprindere care 
și-a depășit lună de lună 
sarcinile planificate, a to
talizat de la începutul anu
lui un plus de producție de
2 000 de tone de cărbune.

Cea mai importantă con
tribuție au avut-o minerii 
•sectorului I, care prin ex
ploatarea rațională a com
plexelor mecanizate au rea
lizat în aceeași perioadă 
un plus de peste 4 000 dc 
tone.

Depășind productivitatea 
muncii planificată pe com
plexul mecanizat ce îl ex
ploatează, cu 1 600 kg/post, 
brigada condusă de „pio
nierul" mecanizării în Va
lea Jiului, Titu Teacenco a 
realizat o producție supli
mentară în acest an de
3 000 tone. Peste 1000 de 
tone a extras suplimentar 
și brigada lui Ilie Filiche 
care exploatează un alt 
complex mecanizat din ca
drul aceluiași sector I, și 
care și-a depășit producti
vitatea muncii planificate 
cu peste 1200 kg/post. De 
la sectorul II s-a remarcat 
brigada condusă de Fran- 
cisc Fazakaș care a extras 
peste prevederi de la în
ceputul anului 6 300 tone 
de cărbune pe seama depă
șirii productivității mun
cii cu 2 400 kg/post.

Experiența sectorului III al I. M. Petrîla

Valorificarea potențialului brigăzilor
sursă a producțiilor de cărbune superioare 

sarcinilor de plan
• 5000 tone de 

cărbune peste pre
vederi în primele 
două luni ale anu
lui
• Aproape 500 

kg/post depășire 
la productivitatea 
muncii

• 620 posturi e- 
conomisite

Hptărîți să dezvolte suc
cesele anilor precedent! ai 
actualului cincinal, mine
rii sectorului III de la 
I.M. Petrila înscriu un de
maraj rodnic la începutul 
acestui an. Colectivul de 
aici a obținut, în cele două 
luni care au trecut, peste 
sarcinile de plan, un plus 
de 5000 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii 
planificată a fost, de ase
menea, depășită cu 500 
kg/post, înregistrîndu-se 
în același timp o economie 
de 620 de posturi. Brigăzi
le din abatajele sectorului, 
după prima decadă a lunii 
martie, adăugau acestor 
realizări alte 1400 tone de 
cărbune. Sînt cifre în mă
sură să confirme ele în
sele ritmul în. care se mun
cește în abatajele sectoru
lui. Am ținut însă să no
tăm opinia unui șef de 
brigadă, Florea Mioneci,

Doi mineri destoinici din brigada condusă de Florea 
schimb Eugen Filip și ortacul său Dionisie Kiss.
miner cu vechime în 
producție și cu valoroasă 
experiență : „Un accent
deosebit am pus pe folosi
rea integrală a timpului 
de lucru în abataj, aceasta 
însemnînd bună organiza
re, folosirea la capacitate 
a utilajelor, disciplină pro
fesională.’Orice minut tre
buie valorificat „din plin" 

— este deviza fiecărui or
tac din brigadă. Fie el tî- 
năr, abia încadrat în co
lectivul nostru, cum ar fi 
„mezinul" brigăzii, Gheor- 
ghe Buta sau fratele său 
Ion Buta, fie el dintre cei 
cu prestigiu deja cîștigat 
cum sînt șefii de schimb 
Ion Fale, Aurel Grigore, 
Mihai Berbecaru, Eugen 

Mioneci: șeful de

Filip — toți ortacii brigă
zii gîndesc și acționează la 
fel". De spusele brigadie
rului ne convingem urmă
rind realizările brigăzii i 
plus 2900 tone cărbune în

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

Au fost și sînt frec
vente ocaziile în care 
căutăm flori. Și trebuie 
să recunoaștem că acest 
articol este destul de 
greu de . găsit deși pre- 

. țul cerut de producăto
rii particulari este ade
seori de-a dreptul stu
pefiant. Este de neînțeles 
cum la unitatea specia
lizată din Petroșani, de 
exemplu, de cele mai 
multe ori te întîrnpjnă

Florile, 
banalele 

și gingașele flori, 
ne sînt necesare

tot felul de ghivece cu i 
plante mai mult sau j 
mai puțin arătoase și I 
cu o vitalitate efemeră. I 
Dar/ cîteva sute de ț 
metri mai încolo, pe a- j 
ceeași principală stra
dă, un florar particu
lar poate oferi garoafe
le mpltcăutate. Și nu le 
cultivă-n propria-i gră
dină, ca să parafrazăm 
pe -Voltaire, ci le adu
ce... de la Codlea; Așa
dar, o întreprindere (ne | 
gîndim la I.G.C.L.) nu ■ 

-poate întreține relații 
ferme de colaborare cu | 
o altă întreprindere de ’ 
stat, dar un particular ! 
poate. Ceea ce aduce a I 
paradox.

Am motive să mă în
doiesc că cineva ar ti 
avut ideea să afle cam 
cîte cereri directe, de. 
la cetățeni, sînt formu-

-I
T. SPATARU

(Cont. în pag. a 2-a)

Abatajul și
Am coborit in adîncul 

păminlului la Lupeni, într-o 
dimineață cu ploaie și la- 
povifă „la ziuă", dar cu un 
adine a cărui energie erupe 
și se revarsă dincolo de gu
rile minei. Și nu e vorba de 
abatajele lui Teodor Bonca- 
lo sau Constantin Lupules- 
cu, abataje intrate in ros- 
tuirea cotidiană, și nici de 
noțiuni intrate de acum in 
obișnuit — combine, com
plexe mecanizate, drumuri 
de benzi pentru transpor
tul „avuției negre" — no
țiuni ilustrind faptul că fos
tele activități subterane, 
vechile profesii și unelte 
încep să-și piardă numele, 
ele fiind — in multe situa
ții — de neimaginat pen
tru tinerii mineri. Acolo la 
orizontul 400. acolo unde 
omul „aproape a uitat" 
cum se mai armează cu 
lemn, sau cum se taie căr
bunele cu pikamerul și un
de iși poate plimba ochii 
pe sub bolta de cozoroace 
metalice, dindu-i liniște și 
siguranță, deci acolo unde 
toate operațiile de tăiere și 
transport sînt mecanizate, 
acolo este nu numai locul 
unde se smulge „pădurii 
carbonizate" bogăția ci și o

oamenii lui
școală. O imensă școală a 
muncii, a demnității uma
ne. Abtajul invață și edu
că. Un dialog viu, răscoli
tor, se naște și se poartă 
neîncetat ; un dialog în 
care se caută răspunsuri 
la întrebările omului, poate 
și ale epocii,

— In urmă cu șapte-opt 
ani, — se destăinuia mine
rul șef de brigadă loan Să- 
lăgean, în abatajul căruia 
ne aflam — nu putea fi 
vorba de asemenea moder
nizări. Douăzeci de ani am 
muncit cu pikamerul și lo
pata; acum in. tot sectorul 
IV al Lupenilor se munceș
te cu complexe mecaniza
te și combine de tăiere. Și 
eu și ortacii mei Gheorghe 
Oprea, Vasile Toma, Gheor
ghe Bejan, Ion Nistor și 
alții, a trebuit să ne schim
băm meseria. Practic, toate 
utilajele și instalațiile din 
abataj alcătuiesc o adevă
rată uzină și, ca oricărei : 
uzine, trebuie să i se asi
gure condiții perfecte de 
funcționare.

Dumitru Deni IONAȘCU 

(Continuare in pag. a -2-a)

Vă informăm
Ieri, în sala clubului din 

Paroșeni a avut loc o seară 
cultural-distractivă organi
zată de comitetul U.T.C. 
al Uzinei Paroșeni pentru 
tinerii din întreprindere. 
La reușita acțiunii și-au a- 
dus aportul o parte din 
membrii grupului de crea
ție „Lumina" precum și 
formația de muzică ușoară 
„Electron". (C. Val.)
♦------------

Orchestra de muzică 
populară „Mîndra" — Va
lea Jiului și solista Ileana 
Gheorghe (de la clubul sin
dicatelor din Vulcan) au 
fost distinse, pentru valoa
rea interpretativă a folclo
rului, cu locul întâi la fa
za județeană a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", ediția a 11-a. 
împreună cu alte formații 
reprezentative din munici
piu (teatru, cor, brigăzi ar
tistice, satiră și umor, mu
zică ușoară etc.) și aceste 
ultime câștigătoare își in
tensifică pregătirile pentru 
etapa interjudețeană. (T.S.)
❖-----------------

Ieri a avut loc „Balul 
primăverii" organizat de 
Comisia de femei din Com
plexul C.F.R. Petroșani. 
Stlrpriz.le și frumosul pro
gram artistic prezentat s-au 
bucurat de aprecierea deo
sebită a celor prozenți. 
(Gh. O.)

Punctul de documentare politico- 
ideologică și propaganda audio-vizuală 

în sprijinul activității economico-sociale 
a întreprinderilor miniere

Din inițiativa, secției de
propagandă a Comitetului 
județean de partid, ora-, 
șui Petrila a găzduit, vi
neri, un amplu și reușit 
schimb de experiență pe o 
temă de real interes : 
„Punctul de documentare 
politico-ideologică și pro
pagandă audio-vizuală în 

schimbului de experien ță. Foto : O. GHEORGHE

spijinul activității econo- 
inico-sociaie a întreprin
derilor miniere". Partici
parea numeroasă la o ac
țiune ’de acest gen — se
cretari cu probleme de 
propagandă ai comitetelor 
orășenești din Valea Jiu
lui, secretari adjuncți din 
același domeniu, din în

treprinderile cu profil mi
nier ale întregului județ, 
șefii sectoarelor muncii 
politice de masă din mu
nicipiile Deva și Hunedoa
ra, activiști ai cabinete-

Ion MUSTAȚA

(Continuare in’pag » 2-a)
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Propaganda audio-vizuală
(Urmare din pag. I)

lor județean și municipal 
pentru activitate ideologi
că și politico-educativă, 
responsabili ai punctelor 
de. documentare din toate 

■localitățile Văii Jiului, pre
cum și din Deva, Hune
doara, Teliuc, Qhelar, Țe- 
bea, Barza, Certej — ilus
trează atenția majoră a- 
cordată in cadrul județu
lui nostru, perfecționării 
continue a activității punc
telor de documentare.

: in' prima parte, la comite
tul orășenesc de partid Pe
trila, participanților le-au 
fost înfățișate de către to
varășii Gavrilă David, 
prim-secretar, și loan Or- 
za, secretar cu propaganda 
modalitățile de integrare a 
punctului de documentare, 
amenajat la sediul comite
tului, în viața politică și 
economico-socială a orașu
lui. Schimbul de experien
ță a continuat, apoi, '■ la 
l.M. Petrila, recunoscută 
în județ prin preocuparea 
sporită și rezultatele -bune 
obținute pe linia îmbogă
țirii și diversificării pro
pagandei audio-vizuale.

Celor prezenți le-au 
fost date explicații 
amănunțite de către gazde 
•— Marcu Androne, secre
tarul comitetului de par
tid pe mină și președintele 
consiliului oamenilor mun
cii, Tiberiu Svoboda, se
cretar adjunct cu propa
ganda și - Aurel Biânduș, 
directorul întreprinderii — 
cu privire la problematica 
economică a acestei mari 
unități carbonifere înse- 

rînd, In acest context, preo
cupările organului ele par
tid și ale organului colec
tiv de conducere pentru 
folosirea eu cit mai multă 
eficiență a mijloacelor 
m uncii poli ti co-ideologice 
în vederea înfăptuirii sar
cinilor de_ plan. La punc
tul de documentare ame
najat în întreprindere au 
fost, de asemenea, prezen
tate lecții practice de către 
tovarășii Tiberiu Svoboda 
și loan Marcu, directorul 
cabinetului municipal de 
partid cu privire la orga
nizarea și conducerea ac
tivităților organizate aici,

). (Urmare din pag. 1)

’ late de-a lungul J unei 
| săptămîni la unitățile 
1 care au denumirea 
’ „Florărie". Ar fi o sta-- 
ț tistică nu numai inte- 
I resantă, ci și plină de 
/ îndemnuri practice. In- 
' trebată de unde pri- 
t mese flori tăiate, vîn- 
4 zătoarea a răspuns jena- 
J tă: de la Hunedoara și 
| Tg. Jiu. Era jenată 
i deoarece aceste sere tri- 
J mit doar ce le prisoseș- 
| te, ceea ce se întîmplă 
i destul de rar.
, Nu -încerc să dovo- 
! dese faptul că nu se 

(Urmare din pag. I)

s-a

sectorul

primele două luni, depăși
rea productivității muncii 
cu 1050 kg/post și o eco
nomie de 432 de posturi. 
Hotărîrea: de a se autode- 
păși, de a îndeplini ritmic 
sarcinile de plan și anga
jamentele asumate însufle
țește deopotrivă pe toți 
membrii formației. Despre 
brigada lui Mioheci, .mai . 
aflăm că folosește experi
mental podirea tavanului 
cu plasă metalică — una 
din măsurile de reducere 
a consumului de lemn de 
mină — metodă cu multi
ple avan ta j e — care 
introdus pentru prima da
tă la Petrila în 
III. Apoi, angajamentul i- 
nițial de 2000 tone cărbu
ne a fost îndeplinit încă

-din lumi, februarie. Ptomo-- necazuri, dar oamemi
•V/fl .... IC. ' Ui»

si 
dialogul eu minerul Gavri
lă Jurcan, șeful unei bri
găzi de frontaliști, cure 
ne spunea : „Am avut și 
greutăți, intercalațiile de 
steril ne-au ..făcut multe 

.....L,. , au 
toare în’ sector a inițiali-.....știut să se mobilezeze pen-
vei „Brigada înaltei pro- tru a le învinge. Așa am

folosirea aparaturii moder
ne și a materialelor biblio
grafice țlin dotarea punc
tului, integrarea progra
mului său de activitate. în 
preocupările de fiecare zi 
ale organelor și. organizați
ilor de partid, de masă și 
obștești.

Pe mărginea celor ex
puse, au fost puse între
bări și s-a discutat, pe 
larg, de către Corneliu 
Duca, secretar adjunct la 
l.M. Hunedoara, Mircea 
Zember, secretar al comite
tului orășenesc de partid 
Lupeni, Maria Szabo, se
cretar adjunct ’al E.M. De
va, Mircea Baruția, secre
tai- adjunct la l.P.E.G. De
va, Gheorghe Leoveânu, 
responsabilul punctului de 
documentare de la l.M. Lu
peni, loan Geană, secretar 
adjunct al l.M. Uricani — 
gare au făcut aprecieri, în
soțite de sugestii, asupra 
preocupărilor proprii în 
legătură cu perfecționarea 
activităților desfășurate 
prin intermediul punctului 
de documentare și diversi
ficarea propagandei audio
vizuale.

In încheierea dezbateri
lor, tovarășul Petre Lungu, 
secretar al comitetului ju- 
țedeăn de partid, a făcut 
recomandări deosebit de u- 
tile celor prezenți, accen- 
.tuînd asupra cerințelor 
stringente de perfecționare 
a conducerii muncii politi
co-educative, creșterea o- 
perativitații acțiunilor în
scrise în această sferă dg 
preocupări, înnoirea per
manentă a formelor, mij
loacelor și conținutului 
propagandei vizuale, îm
bunătățirea muncii din 
domeniul propagandei și 
subordonarea ei activității 
economico-sociale.

Amplu, atît prin partici
pare cît și prin program, 
schimbul de experiență 
și-a atins scopul, prilejuind 
celor prezenți generaliza
rea metodelor înaintate a- 
plicate în orașul Petrila, 
în Valea Jiului, în între
gul județ pe linia propa
gandei audio-vizuale și 
activităților multiple în
scrise în aria de preocu
pări a punctelor de docu
mentare.

Florile
găsesc flori. Toată lu
mea știe acest lucru. 
Un cunoscut îmi poves
tea cândva cît de între
prinzătoare a fost o u- 
nitate agricolă care a 
cultivat lalele și garoa
fe, devenind, în cîțiva 
ani, un veritabil centru 
de cercetare solicitat de 
specialiști în horticul
tura. Pornind de la aces
te considerente, de puți
ne zile cineva îmi spunea 
că și în Valea Jiului 
pe lingă centralele ter

ductivități", formația do
vedește prin propriile fap
te valoarea practică a unei 
inițiative pornită tot de la 
Petrila, în brigada lui Eu
gen Voicu. De altfel, cu a

ceste reușite, brigada nul 
a fâcut altceva decît să-și 
confirme un binemeritat 
prestigiu cîșțigat nu numai 
la mina Petrila, ci pe în
treaga Vale a Jiului.

Pe tema unor astfel de 
realizări am abordat

Vulcanul în zi de primăvară. Foto : O. GHEORGHE

Abatajul și oamenii lui
* <Urinarc din pag. 1)
Nu știm cum am ajuns a- 

pol să vorbim despre ce es
te sufletul minerului în cele 
șase ore de muncă. Acum, 
de, fiecare om iși are lumea 
lui de glnduri pe care nu 
poate și nici n-ar fi drept 
s-o lase la gura minei. O 
lume strict individualizată. 
Dar care, paradoxal, are ului
tor de multe puncte ce devin 
comune pentru tot abatajul.

— Mai cu seamă cind a- 
jungem să trăim înfruntarea 
— spune Gheorghe Oprea, 
miner de mai bine de 18 ani 
tot la abataje cu front lung. 
Da, ajungi intr-o vreme ca 
fiecare zi din zilele de mun
că să o trăiești ca pe o în
fruntare. Știți, nu așa, s-o 
vezi. Ea are loc în oameni, a- 
colo unde se află, liniștea lu
crului făcut bine, că simți, 
fără să ți-o spună nimeni, că 
se poate. Acum . avem com
bine, complexe, lucrăm cu 
manete și dăm cărbune cum 
nici n-am visat. Cu 10 oa
meni tăiem și transportăm, 
otita cit o făceam, cu ani 
in urmă 60 rl ortaci. Și uite, 
asta-i înfruntarea. Trebuie sa 
fi tare ca să renunți la o 
viață „fără probleme". Nu-i 
ușor, de loc tiu-i ușor...

Minerul Florea Stingă, 
deși n-a atins încă maturita
tea bărbătească, se destăi
nuia : „tn timpul meu liber 
învăț. La școala de califica
re îmi îmbogățesc cunoștințe
le și mă întregesc profesio

mice, s-ar putea ame
naja sere. Dacă este sau 
nu costisitoare investi
ția, lăsăm specialiștii de 
îa I.G.C.L. să-și -spună 
cuyîntul -pertrnent.

Intr-o unitate care se 
numește „Florărie" tre
buie să găsești flori, cît 
mai multe pentru cq 
doritorul să cadă chiar 
pe gînduri înainte de a 
opta. O astfel de situa
ție, dificilă în sens po
zitiv, trebuie să creeze 
I.G.C.L. Petroșani. E ne
voie de flori, de multe 
flori. Ele exprimă bucu
ria vieții.

1
I

j

I

*

reușit să ne situăm alături 
de celelalte brigăzi frun
tașe din sector și pe mină".

— Puterea brigăzilor, a 
întregului colectiv din sec
tor stă în capacitatea de 

mobilizare și de organiza
re a .minerilor, inginerilor 
și tehnicienilor — ne spu
nea ■ Nicolae Focșeneanu, 
secretarul comitetului de 
partid pe sector. Fiecare 
brigadă din sector este re
comandată de faptele de 
muncă și hărnicie. Un e- 
xemplu îl constituție orta
cii lui Constantin Ceriu. 
Prințr-o mai bună organi
zare a lucrului și, mai cu 
seamă, prin aprovizionarea 
ritmică eu materiale, bri
gada condusă de Ceriu 
a reușit să-și realizeze sar-

nal, răspund și eu și ortacii 
mei investițiilor spirituale și 
materiale care s-au făcut 
pentru noi". Deci, minerul — 
tehnician nu este numai un 
om care taie cărbune, ci și 
un călător conștient in adân
cul pământului. Ce poate fi 
mai omenesc decît omenes
cul spuselor celui mai tînăr 
combainer de la orizontul 
unde mașinile gigant smulg 
cărbune din măruntaiele pă
mântului. „Cind am fost pri
mit printre ortacii lui Toah 
Sălăgean — spune Petre Ba
der — m-am emoționat. 
Știam că nu-i ușor, că nu-.i 
un drurfi neted, dar mai 
știam cu siguranță că-i visul 
meu de a stăpâni aceste uzi
ne subterane". ■

Deci, omul adâncului este 
și rămine responsabil cu 
scoaterea „diamantului ne- 
gru‘.‘ la ziuă. „Mare lucru e 
statornicia minerului", gân
dește cu glas tare loan Să
lăgean. Tată un adevăr des
pre care electricianul Marin 
Bogdan, urmaș al unor mi
neri cu tradiție, ținea să-l 
probeze evocând destinul fa
miliei din care coboară : „Ta
ta a lucrai aici, la mina Lu
peni. Chiar în sectorul ăsta. 
Si eu scot cărbune și învăț 
la liceul industrial. Nu vreau 
să-i fie rușine tatei cu mine".

Așadar in adincul Lupeni-

X.F.A. Vîscoza Lupeni. Ajutorul <le maistru A- 
malia Turtoi dă indicații de iucru tinerei muncitoare 
Angela Diaconeasă.

în proporție de 
sută, iar produc- 
muiicii în cărbune 
depășită cu 450 

Specific acestei

vinile de plan în aceeași 
perioada 
107,6 la 
tivițatea 
să fie 
kg/post.

brigăzi este coeziunea, pu
terea de dăruire și spiritul 
de echipă de care dau do
vadă fiecare dintre mem
brii ei. .

Rezultatele pe care le-a 
înregistrat sectorul III al 
minei Petrila în acest în
ceput de an sîrit, fără în- 
dbială, rodul gîndirii și 
acțiunii colective, a mi
nerilor amintiți, precum și 
a lui Andrei Szasz, Ni
colae l'onita, Dumitru '...1- 
zacu, Constantin Ciobanu, 
Marin Juică, Dumitru Chi- 
rică, a lăcătușilor Ion 

ului, la orizontul 400, mun
cesc oameni care, înfrumuse- 
țîndu-șl propriul destin,, tră
iesc urzind cu mintea și su
fletul larg deschis la întreaga 
viață din jur, pasionați de 
toate cuceririle tehnicii noi.

Era o dimineață de febru
arie,, pe la orele 3. Și acolo, 
în abatajul de sub o baracă 
oameni și mașini iși trăiau 
obișnuitul cu intensitate. Ci
neva ne spunea că gindul 
minerului e una cu fapta. O 
relație devenită adevăr fun
damental. Si nimic din mo
dul de a fi al acestor bărbați 
nu-ți dă senzația unei ce
lebrități dobândite : chipuri 
prăfuite de cărbune, chipuri 
de oameni in salopete deco
lorate, impregnate de izul 
pămintului, chipuri cu ochi 
blajini și luminoși. I-am cu
noscut — și pe ei — pe oa
menii aceia — Ene Cirmaciu, 
Constantin Ilașcu, Ioan Nis- 
tor, Dumitru Militarii., Fran- 
cisc Pastor, Petrușel Hoc, Flo
rea Stângă — i-am cunoscut 
intr-adevăr și odată cu ei 
ceva din munca și viața lor. 
Aici, in abatajul lui loan Să
lăgean, ca și in. cele vecine, 
tehnica modernă a încetat să 
mai fie o necunoscută. Că a- 
batajul a fost și rămâne o 
școală, nu mai e lin secret 
pentru pogoritoril subpămîn- 
teni.

Ghieneșu, Viorel Brîndușa, 
a electricianului Zoltan 
Vincze și a- multor alții, 
care au vegheat ca munca 
de ansamblu în sector să 
se desfășoare cu !succes.

Vorbind despre realizări
le prezente ș:i de perspecti
vă ale sectorului, la rîndul 
său, inginerul Ion Gheor
ghe, șeful sectorului, afir
ma : „Avem asigurată li
nia activă de front pentru 
ca în lunile ce -urmează să 
ne depășim constant sar
cinile de plan. Prin conș
tiinciozitatea și responsa
bilitatea cu care fiecare 
miner și cadru tehnic își 
îndeplinește sarcinile pro
prii se crează premise si
gure colectivului de a în- 
tîriipina cele două eveni
mente ale anului, Congre
sul al XII-lea al partidului 
și a 35-a aniversare a in
surecției. armate eu însem
nate depășiri la producția 
de cărbune".
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AUTOREMORCA
I TAXIMETRU

I II Cîteodata : te- miri ee I

I scornesc unii oameni.
Nu e vorba de idei — 
să ie spunem năstrușr 
nice -rf demne deț stimă 
și prețuire, ci de năs
trușnicii de te întrebi 
cum i-a putut - trece 
omului așa ceva Prfn I 
cap, lată-I de pildă, pe | 
Gheorghe Gulie, șofer i 
la U.F.E.T. Petroșani, | 
sectorul Iseroni, căruia , 
i-a fost încredințată o ‘ 
autoremorcă pentru I
transportul buștenilor I 
din pădure. „Băiat bvn" ! 
cum e, s-a pornit cu | 
autoremorca să-și trans- , 
porte colegii la Petro- I 
șani în loc să parcheze I 
mașina unde trebuia. I 
Așa s-a făcut că 21-AG | 
-6310, cit a fost ea de . 
autoremorcă, s-a plim- I 
bat de colo-colo. Și în- < 
că un amănunt: Gheor- I 
ghe Gulie se afla și I 
sub influența băuturilor i 
alcoolice. Spuneți și | 
dumneavoastră, n-a fost . 
’năstrușnicie curată ? j

N AVEȚ! NEVOIE DE | 

AUTOBASCULANTA ? |

La data apariției’ a- j 
cestor rînduri au trecut | 
deja 10 zile de cind au
tobasculanta 31-TM- 
4315.' aparținînd lotului 
Petrila al S.U.T. Timi
șoara stă. Stă pentru 
că certificatul de înma
triculare și foaia de 
parcurs stau la miliție > 
și nu se sinchisește ni- I 
meni că stă și mașina.
Au fost ridicate pentru I 
că șeful lotului a în- • 
drumat mașina în par- | 
curs, deși aceasta avea | 
grave defecțiuni telmi- > 
ce. Chiar nu aveți ne- I 
voie de autobasculantă? ■ 
Dacă nu, dați-o dispo- I 
nibilă. Dacă da, repa- I 
rați mașina și prezenta- I 
ți-vă pentru a vi se res- | 
tituî actele. Altfel, to
varășe șef de lot — 

I chiar șef fiind — veți 
I fi pus în situația de. a

confirma... staționarea

I mașinii Să nu fie prea I 
scumpă. . ‘

| PRIMAI ARA

TENTEAZĂ ’.

1 Sosirea primăverii ne
aduce și plăcerea de a

Iieși la plimbare. Mași
nile care au hibernat în 
lunile reci sînt scoase și

Iele la promenadă. Dar...
Ne permitem să aten- 

Iționăm șoferii amatori 
să nu se lase furați de 

(tentațiile primăverii și 
să țină neapărat seama 
dc unele surprize ce le 

Ipot întîlni în drum. In 
primul rînd copiii. Și 

Iei sînt tentați să se 
zbenguie și pot apărea 
în șosea cînd nici nu 
gîndești. Apoi trebuie 
să se acorde atenție 
deosebită carosabilului 
care, în diminețile și 
serile umede, este aco
perit cu mîzgă deosebit 
de periculoasă ce'favo
rizează derapajul. Cea
ța, este un alt obstacol 
frecvent în aoest .ano
timp. In asemenea con
diții circulați cil viteză 
redusă și cu faza de 
întîlnire a farurilor a-, 
prinsă. Nu staționați 
pe carosabil și nu' vă 
angajați în depășiri, a- 
cestea fiind deosebit de 
periculoase.

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției
Petroșani (
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Enescu considera muzi
ca drept un mijloc de a- 
propiere între? oameni de 
obiceiuri și credințe dife
rite. „Muzica este un grai 
izvorît din inimă și me
nit s-aducă dragoste și-n- 
flățire printre cel care îi 
despart credinți și obi
ceiuri deosebite. Muzica 
este un grai în care s-o
glindesc» fără posibilitate 
de prefăcătorie, însușirile 
psihice ale omului, ale po
poarelor". Adept al prin
cipiului că „Arta nu cu
noaște distincții rasiale", 
Enescu fraterniza cu toți 
aceia care credeau în ar
tă, indiferent de naționa
litate sau rasă. „Acei ca
re cred în artă îmi sînt 
frați indiferent de rasă, 
naționalitate sau confesiu
ne". Credincios artei sa
le, el a slujit-o întreaga 
viață și a împărtășiț-p 
întregii lumi, întotdeauna 
însă avea grijă, în pri
mul rînd, să-facă cunoscu
tă România peste hotare. 
„Viața mea toată mi-am 
pus-o fără preget în servi
ciul artei, iar arta mea 
e pusă la dispoziția lumii 
întregi. Lumea însă tre
buie să cunoască țara mea 
așa cum e. Peste tot un
de mă duc, eu nu uit că 
aceasta e prima mea da
torie".

Atunci cînd se afla în 
lungi turnee în străinăta
te, departe de țară, Geor
ge Enescu se gîndea me
reu la România lui iubi
tă, la poporul din care 
s-a născut : „Mă gîndesc 
într-una la țara mea, sînt 
din toată inima, în 
re clipă, alături de 
rul nostru..." Cînd 
puca dorul de țară,
cu greu l-ar fi putut, ține 
cineva ea să nu se întoar
că imediat. „La fel îmi

mi-e dor... îndră
gostit de țară ca nimeni 
altul, și-a iubit neamul și 
prietenii»' -Pe meleagurile 
noastre, în mijlocul nos
tru, în suferință și în bu
curie, a revărsat prinosul 
sufletului său, dăruind a- 
cestui pămînt o operă ge
nială, ce străbate timpul.

Enescu nu era străin 
nici de problemele sociale 
din țara noastră, susți-

George
Enescu
în Valea
Jiului (II)

fieca- 
popo- 
îl a- 

atunci

nînd în 1923 necesitatea 
rezolvării lor- cît mai ra
pide : „...în țara noastră
sînt nevoi sociale care 
merită o grabnică și im
perioasă soluționare".

La începutul anului 
1934 s-a vînturat ideea că 
în domeniul artei ar avea 
loc o „asanare", oamenii 
rămînînd insensibili la 
manifestările artistice. îm
potriva acestei teorii s-a 
ridicat George Enescu, 
care a arătat netemeinicia 
cit și adevăratele cauze 
ale așa-zisei „asanări", 
care constau în mizeria la 
cane erau condamnate 
masele populare de către 
regimul burghezo-rnoșie-

iubesc pămîntul natal, nu resc. „Nu se poate vorbi 
pot sta nicăieri printre și nici nu trebuie să vină 
străini, mai mult de două 
luni, pașii mei
singuri înapoi spre 
mea de care mi-e

vreme cit lumea e silită 
să asculte muzica stoma; 
cului gol, nu poate fi a- 
cuzătă că rămine indife
rentă în fața unui con
cert ori a unei poezii". 
Enescu arăta în continuare 
că pentru a fi prețuite la 
adevărata lor valoare o- 
perele de artă: de către 
oameni, acestora trebuie 
să li se asigure hrana și 
educația necesară de către 
guvernele ce se perindau 
la cîrma țării. „Guvernă- 
mintele trebuie sa se gîn- 
«lească, și în prunul rînd, 
să asigure lumii mijloace
le de subzistență. Numai 
cu organismele liniștite 
fizicește se poate conti
nua lupta pentru păstra
rea și amplificarea patri
moniului cultural artistic. 
Pîine, căldură^ baie, edu
cație, iată ce trebuie să 
asigurăm tuturor oameni
lor".

Munca reprezenta pen
tru George Enescu cea 
mai mare mulțumire. A- 
vea pentru muncă un a- 
devărat cult : „voi spune 
cultul meu pentru marele 
factor vital: munca, mun
ca răbdătoare zilnică, sus
ținută, în așa fel incit să 
nu mai fie o sforțare, ci 
o plăcere utilă... Este a- 
devărat că pentru a învă
ța să muncești, trebuie la 
început mari eforturi de 
voință, însă treptat, trep
tat munca devine o ast
fel de necesitate zilnică 
încît nu numai că nu-i 
nevoie de nici o sforța
re pentru a te așeza dis- 
de dimineață la lucru, dar 
orice piedică ce survine 
și te oprește de a-ți în
deplini această dulce da
torie cotidiană îți este o- 
dioasă..."
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în discuție „asanarea"
manifestărilor frumosului,1’10^ U

cercetător la Filialapornesc
țara atîta vreme cit omenirea 
dor,

Cadran tehnico - științific
Motor cu capacitate
Motorul cu capacitate 

cilindrică variabilă cons
tituie o remarcabilă rea
lizare a specialiștilor ro
mâni. Dealtfel, această in

venție românească a 
fost brevetată în S.U.A.,
R.F. Germania, Spania 

este în curs
brevetare în Anglia, 
landa, Franța, Italia
Suedia. Noul tip de motor 
elimină arborele cotit,

Document de o deosebită valoare științifică
tă în Valea Gurghiului 

de inimosul culegător de 
folclor Dumitru Boieru llo- 
dăceanu din 
na : Hodac, 
începe cu
domniei lui Dragoș ' Vodă

cilindrică variabilă

REGĂSIT DUPĂ 42 DE
", ANI ' / i ■

de
O-
și

funcțiile sale fiind preluate 
de un corp oscilant de for
mă sferică. Datorită mări

mii cursei pistoanelor, care 
se reglează, în mod auto
mat, s'e asigură un raport 
variabil de compresie și 
un consum minim de car
burant. Forțele de inerție 
ale pieselor in mișcare de 

translație — oscilație și 
rotație — sînt echilibrate 
pentru orice mărime a 
cursei pistoanelor și vite
zei de rotație.

Valea Gurghiului — 
străveche vatră de cultură 
românească din inima 
transilvaniei — păstrează 
valoroase comori ale cultu
rii poporului nostru. Aces

tora li s-a alăturat recent o 
veche Psaltire în care este 
inclusă între altele și

cronică denumită „Domnii 
țării Moldovei". Descoperi-

Adenozin

comu- 
cronica 

perioada

o și descrie evenimentele pe
trecute în Moldova pînă în 

1835.

trifosforic
me- 
din 
de

Avionul britanic „Sou
thern Cross Minor", care 
efectua un raid Londra-, 
Capetown, .s-a prăbușit în 
1933 în deșertul Hoggar 
(Algeria) din cauza unei 
furtuni de nisip. Avionul 
a fost descoperit abia în 
1975 de o expediție austra
liană. După cum reiese din 
jurnalul de bord, pilotul 
a supraviețuit opt zile 
tastrofei.

Resturile avionului 
fost îmbarcate pe un
por, care le va transporta 
în S.U.A., unde va fi... re
constituit.

ea-

au 
vâ

De îcî,
dE colo...

MODA „RETRO" LA 
NEW YORK

. Criza energetică a con- 
strîns municipalitatea ora
șului New York să recurgă 
la un mijloc de transport 
„retro": tramvaiul. După 
calculele specialiștilor, că
lătoria cu tramvaiul pe 
cea mai circulată stradă a 
cartierului Manhattan — 
„42 Street" — este de două 
ori mai rapidă clecît cu au
tobuzul. De asemenea, 12 
tramvaie ar putea înlocui 
aici 68 de autobuze, fără 
să mai adăugăm economia 
de combustibil și nepol.ua- 
rea mediului. In plus, cos
tul de întreținere al tram
vaielor este cu 41 la sută 
mai mic decît al autobu
zelor. •

adenozinul trifosforic ob
ținut pe baza acestei, teh
nologii are un conținut de 
substanță activă de circa 
90 la ’
60 la 
vechi, 
din
calitativ cu substanțele de 
acest fel realizate pe plan 
mondial.

electroeroziune
aparat .electronic, conceput 
de un colectiv de ingineri 
din .cadrul întreprinderii, 
aparat care prin perfor
manțele sale tehnieo-func- 
ționale asigură reglarea cu 
mare precizie a mașinilor.

întreprinderea de 
dicâmente „Biofarm" 
București a asimilat 
eurînd o tehnologie moder
nizată pentru obținerea a- 
denozitului trifosforic, pro
dus care asigură 
rea fosfoblonului, 
pe scară largă în 
unor afecțiuni ale 
lui cardio vascular.
lîngă stabilitatea ridicată,

Prelucrare prin
Mașinile de prelucrare 

prin electroeroziune se nu
mără printre cele mai 
complexe agregate realiza
te după propriile proiecte 
la întreprinderea „Electro- 

" timiș" din Timișoara. De
altfel, funcționarea lor la 
parametri optimi necesită 
o serie de - reglări 
executate de regulă de e- 
chipe specializate in lu
crări de întreținere, care au 
fost preluate acum de un

fabrica- 
solicitat 
tratarea 
sistemu- 

Pe

slită, față de numai 
sută cît avea cel

fiind comparabil 
punct de. r vedere

Hunedoaranu are ce mîncă... Atîta

Deși zapada, soarele e de primăvară...
Foto : I. LEONARD

Anecdote
țp Judecătorul : Bumbă-
cescu Sabina? Reclaman
ta se plînge că dv. i-ați 
spus că este o „bufniță 
bătrînă". Este adevărat ?

— Adevărat, înaltă 
tanță, dar eu n-am 
asta...

.. ins- 
spiis.

i_ v. ★
VI— Ce spui nevestei cînd 
fs? întorci acasă tîrziu ?

— Eu zic doar . „bună 
seară". Restul îl zice ea.

★ ■: ■
t învățătorul către elevi : 
V— Dacă unul dintre voi 
va fi eonstrîns să meargă 
„afară" să ridice două de
gete...

Ridicîndu-se în picioare, 
Petrișor întreabă :

— Și credeți că asta re
zolvă problema ?

Culese de
I r. MORARU

i
I

ttefteaitM&i
ORIZONTAL: I) Cum

smt Babele-n tot anul 2) 
O preferă mult elanul (pl.) 
— Șir de păsări călătoare 
3) Unde l-a trimis să moa
ră, mama lui Ștefan cel 
Mare — La dorință cînd 
se lasă ! 1) Treci pe el, 
da-i și pe casă — Bat din 
guri, deși-s trecute 5) Gra
tulate. spus mai iute... 
...a plăcea 6) Meseria ec-n- 
vîrtea — început a i 'A u- 
nic ! 7) Comună cu nume 
mie — Unge între U și M 
-- E legitimație 8) A pic
tat frumos o 
eu ea în loc 
Introdueerc-n 
A zidit-o-un
10) Pe-nțeles
spus cu foarte mult talent.

VERTICAL : Cînd
sînt toate mai devreme 2) 
începuturi de refrene — 
Vai și-amar de capul lui 
3) Ros din' pricina timpu
lui — E bine (h. dar re- 
bușiștic .4) Ocnă, făr’de O-i 
nimic! — Animalul din co- 
ridă 3) Cu o hlamidă rigidă 
el plutește pe ocean — 
De-1 bei nu îl bei in van. 
ț>) .Sunet de trompetă tare 
— Nu dă boala-n ei se pa
re 7) Nu oricum, e mai a- 
parte — De dispreț, doar, 
are parte 8) Bidiviul do
brogean e — Subsemnatu- 
aicea scrie — Are baba de

babă — Bei
de halbă 9) 

intrare !_  cojoc 9) Nu-1 obții de stai
pe loc — Locul babelor tă
cute 10) Arta lui Deniocrit.meșter mare 

e, evident,
Ion GREU

Cronica_rjmata_ Qg sc2on

Certitudinea sosirii anotimputiii dorit
O avem șl prin smaraldul ierbii care-a răsărit 
Chiar dacă, la intervale, pentru scurt timp, ca decor 
Ni se mai ofer-o „scenă" cu... zăpada micilor. 
Și, dacă de-o săptămână au trecut și Babele 
De-n grădinile de vară se-nmulțiră.., halbețe, 
Dacă-depășit jwnatea lumi,: zisă Mărțișor, 
Ce poale, pentru oricine, fi mai clar și mai ușor 
De ghicit, că primăvara așteptată, a sosit 
Și că :și-a intrat in drepturi, maiestodsă, în sfirșit ! 
în înlimpinarea dîtisei, pe ici, colo, gospodari 
An ieșit să o ajute fee-i drept, însă, foarte rari !) ; 
Prin grădini ard mușuroaie ce împrăștie-n împrejur 
Un miros ele primăvară jăcind aerul mai... pur ; 
Miei zburdalnici — bibelouri ce-apărură sus in crîng 
Țin să-și concureze albul cu zăpada din Paring. 
Peste tot parc să-nceapă alia.;, animație ,,
Soarele devine... termic, parcă-n ostentație. 
Pomii de pe străzi așteaptă să se vadă-nmuguriți 
încă de-acu-i anu’ foșt-au mai cu toții... curățiți ! 
Rondurile, de asemeni, începură-a prinde viață 
Mai ales cind peste ele... pași grăbiți trec spre piață ! 
Și rigolele fac parte din această uvertură :
Cmtă-n cor slăvind edilii de sub glodul-cuvertură !- ■;
Niciodată ca acuma și nicicind ca pe la noi 
Primăvara nu primise, doar buchete de... noroi !
Și canalele, Cu toate dovediră-acicziime 
Cu rigolele împreună ca să facă-o... uniune ! 
Astfel că, vreo două zile, Primăvara dete-n soare 
Care desființă.., nămolul (bun de altfel la picioare !)
Și deodată parcă, toate, străzile în întregime 
Au primit o altă „față" : curățenie, lărgime !... 
Asta pînă ieri, cînd noaptea, după o ploaie insistentă 
Primăvara-și revenise din purtarea ei latentă . ,Ș.
Și-ncepuse, hotărită, gospodarii să-și ajute... 
(însă ploaia, desfundase și artere neștiute !) 
Astfelj bă înspre I.U.M.P., unde domină asfaltul 
Treci prin bolți ce-s asortate ciț-H nămol, cum... nu e altul! 
(Treaba asta~n paranteză, fie. spusă ca hilara 
Că în Petroșaniul nostru nu e ea chiar... singulară !) 
De te-ntrebi zău, cu mirare, de asfaltul are rost 
Să fie turnat doar pentru... a se. naște-un preț de cost ?! 
D-aia zic eu, prin urmare, nu era mai bine dacă 
Primăvara asta., totuși, să nu fie și... dădacă 1 
Mai bine să intirzie, căci cu frigul ne-nțelegem

. măcar pe stradă, mai cu drag și noi să mergem! 
Sau. dacă ea totuși vine. CA NU VEDE să se facă.

i n -au nevoie de... dădacă !
Și, deși oricine știe, timpul cald se-apropie 

I Topirceanu bine spuse : „Nu-i decît o copie !“
| Ion LICIU

I
I
I
I
I
I
IMai bine _  ......

Și putem, ...

ISăîl, uacă ea wi.wșj i’țrie, i 
Că doar gospodarii noștri 
.Qi rtoai oY.î/a" fim-vt-t
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în Comitetul special 
pentru Carta O.N.U.

Lucrările 
reuniunii de la 

La Valletta
’ GENEVA 17 (Agerpres).

In Comitetul special pen
tru Carta O.N.U. și creș
terea rolului organizației 
s-a procedat Ia o trecere 
preliminară în revistă af 
propunerilor formulate de 
state vizînd întărirea ro
lului O.N.U. în menținerea 
păcii și securității interna
ționale'.

De o atenție deosebită 
s-au bucurat propunerile 
românești în acest dome
niu care, în ansamblul lor, 
au fost apreciate și spriji
nite de numeroase delega
ții. Reprezentanții Alge
riei, Chinei, Filipinelor, 
Sierrei Leone, Venezuelei

și Tunisiei au subliniat ca
racterul foarte pozitiv și 
foarte constructiv al a- 
cestor propuneri, conside
rate de natură să dinami
zeze principiile Cartei și 
mecanismele O.N.U., pen
tru a le face să corespun
dă noilor exigențe ale vie
ții internaționale.

Un mare număr de state 
au manifestat un interes 
special îndeosebi față de 
propunerea României vi
zînd elaborarea unui cod 
de conduită, cu forță juri
dică obligatorie, care sâ 

. statueze drepturile și în
datoririle fundamentale a- 
le statelor.

Orientul
NAȚIUNILE UNITE 

17 (Agerpres). Consiliul de 
Securitate și-a amînat pen
tru luni dezbaterile asu
pra situației din teritoriile 
arabe ocupate de Israel, i- 
nițiate, în urmă cu o săp- 
tămînă. la cererea Iorda
niei. Agenția France Pres- 
se informează că este pro
babil. ca, luni, Consiliul să 
se pronunțe prin vot asu
pra proiectului de rezolu
ție in problema amintită, 
ce i-a fost prezentat de 
Kuweit și Iordania, la ca
re s-au asociat, în calitate 
de coautori,. Nigeria și 
Zambia.

★

AMMAN 17 (Agerpres). 
Președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 

pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser . Arafat, a so
sit sîmbătă într-o vizită în 
Iordania, fiind întîmpinat 
de premierul iordanian 
Moudar Badrane.

Mijlociu
In cursul vizitei sale în 

Iordania Yasser Arafat va 
avea convorbiri cu regele 
Hussein cu care va exami
na probleme ale relațiilor 
dintre Iordania și rezisten
ța palestiniană, aspecte ale 
situației din Orientul Mij
lociu și alte probleme de 
interes comun.

LA VALLETTA 17 (A- 
gerpres). Programul de lu
cru adoptat la începutul 
lucrărilor reuniunii de la 
La Valletta a țărilor par- 

‘ ticipante la ' Conferința 
pentru securitate și coope
rare în Europa a permis, 
în ultima perioadă, o ana
liză detaliată a căilor și 
mijloacelor de dezvoltare 
și diversificare a cooperă
rii în zona Mediteranei 
în domeniile economic, ști
ințific și cultural. In cele 
două organe de lucru ale 
reuniunii, Comitetul eco
nomic și, respectiv, Comi
tetul pentru problemele 
științifice și culturale, au 
fost făcute o serie de pro
puneri și sugestii# menite 
să contribuie la lărgirea 
cooperării bilaterale și 
multilaterale în domeniile 
amintite, atît între țările 
semnatare ale Actului fi
nal și cele sud-meditera- 
neene, cît și între țările 
din bazinul Mării Medite- 
rane.

In toată această perioadă 
de activitate, delegația ro
mână a participat activ la 
discuții, prezentînd pro
puneri și sugestii- de dez
voltare a cooperării.

PRIMUL MINISTRU AL 
GRECIEI, Constantin Ka
ramanlis, aflat în vizită o- 
ficială de prietenie în Iu
goslavia, a avut, sîmbă
tă, la Split, stațiune de pe 
malul Adriatieii, o primă 
rundă de convorbiri cu o- 
mologul său . iugoslav, Ve- 
selin Gi'uranoyici, în legă
tură cu dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării din
tre cele două țări.

IARNA SI-A FĂCUT 
BRUSC RE..PARIȚIA IN 
ELVEȚIA, unde ninsori 
puternice au blocat mai 
multe trecători alpine și 
au întrerupt circulația pe 
unele șosele și căi ferate. 
In Alpii elvețieni ' s-a aș
ternut un strat nou de ză
padă de 60 centimetri. 
S-au produs o serie de a-

Criza guvernamentală din Italia
ROMA 17 (Agerpres). In 

Italia conducerile partide
lor socialist-democratic și 
republican au acceptat o- 
ficial să constituie un gu
vern cu democrația crești
nă — anunță agenția ita
liană de știri ANSĂ. Or
ganele conducătoare ale 
celor două partide au rati
ficat, în acest sens, rezul
tatul tratativelor purtate 
între delegațiile formațiu
nilor politice amintite ' și 
premierul desemnat, Giiî- 
lio Andreotti, ceea ce, în

opinia sursei citate, face i- 
minentă încheierea crizei 
guvernamentale declanșa
tă în urmă cu o lună și 
jumătate.

Luni dimineața se vor 
.reuni delegațiile demoerat- 
creștină, socialist-demo- 
cratică și republicană pen
tru definitivarea progra
mului și desemnarea mi
niștrilor, urmînd ca noul 
guvern să se prezinte, a- 
poi, în Parlament pentru 
votul de învestitură.

valanșe, care au tăiat mai 
multe șosele în cantonul 
sud-estic Grisons. Nu s-au 
semnalat victime.

DUMINICA ȘI LUNI, 
în Finlanda au loc ale
geri pentru desemnarea 
celor 200 de deputați ai 
.parlamentului unicameral 
al țării (EDUSKUNTA). 
Ultimele alegeri parlamen
tare s-au desfășurat în 
septembrie 1975. In actua
la componență a parlamen
tului sînt reprezentate 
nouă partide. Cel mai ma
re număr de mandate îl 
deține Partidul Social-De
mocrat (54).

IN NUMELE PREȘE
DINTELUI EGIPTULUI, 
primul ministru și minis
trul afecerilor externe, 
Mustafa Khalil, a inaugu
rat sîmbătă cea de-a 12-a 
ediție a Tîrgului internațio
nal de la Cairo, manifes
tare expozițională la care 
participă anul acesta 1270 
firmei din peste 30 de țări 
de pe toate continentele, 
între care și România.
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Fotbal divizia A: Chimia Rm. Vîlcea — Jiul 
3-0 (1-0)

Forma slabă a oaspeților 
și arbitrajul justifică scorul

Prefațată de egalul ju
niorilor (1—1, pentru oas
peți a înscris Popa), dis
puta dintre cliimiștii din 
Rm. Vîlcea și Jiul 
a fost tranșată
din start în favoarea gaz
delor, care au orientat a- 
tacurile — mai ales pe ari
pa dreaptă, surprinzîndu-1 
mereu pe P. Grigore între 
trei adversari. Primul gol 
a „căzut" destul de repede 
în min. 8, cînd în urma u- 
nui un-doi între Iordan și 
Stan Gabriel, fostul jiu- 
list a șutat în colțul lung. 
Raionul atins de Cavai a 
ajuns în plasă. Vîlcenii au 
inai ratat alte cîteva oca
zii clare prin Coca (35) și 
Carabageac (45), în vreme 
ce Roșea a „vegetat" între 
buturile sale, nederanjat 
de atacanții noștri.

După pauză, cînd Jiul 
3 ieșit la, atac — în acest 
sens semnificative sînt 
Schimbările operate de Oai- 
dă și Ene II (Cassai cu 
Boloș și Bucurescu cu Gu- 
ran) — a intervenit non
șalant brigada bucureștea- 
nă de arbitri condusă la 
centru de Nicolae Petri- 
ceanu. Astfel, cu toată că 

’au primit 5 cartonașe gal
bene (Dumitrache, Ciupitu, 
Stoica, Bădin și Boloș pen
tru abateri nesemnificative) 
și unul roșu (Bădin, pen
tru vina de a fi sărit în

ajutorul antrenorului Oai- 
dă, provocat într-o alter
cație pe pista stadionului), 
Jiul a evoluat cu Rusu, P. 
Grigore și Bucurescu ac
cidentați în acest gazon.

O pildă de dăruire, Stoi
ca, bandajat la cap, a lup
tat cu multă ambiție îm
potriva foștilor săi coechi
pieri.

In aceste^ condiții vîlcenii 
în superioritate numerică 
și-au surprins adversarii 
mai ales pe aripa dreaptă, 
înscriind încă două goluri 
prin Stanca (80) la o bîl- 
bîială a apărării noastre 
și Cornel Nicolae (89) prin* 
tr-o lovitură liberă para- 
bilă la care Cavai a scă
pat balonul între buturi.

Condițiile de joc afecta
te de arbitraj, nu pot jus
tifica, însă, slaba prestație 
a jucătorilor noștri din 
rîndul cărora s-a făcut 
simțită absența lui Mul- 
țeseu. Ca și în alte partide 
din deplasare, înaintarea 
Jiului a făcut figurație, 
iar în prima repriză apă
rătorii noștri au servit u- 
neori drept jaloane pentru 
un-doiurile înaintașilor 
chimiști. Alte comentarii 
sînt de prisos... Scor fi
nal 3—0 (1—0).

Ion VULPE

REZULTATE TEHNICE: Steaua — U.T.A. 2—0, 
C.S. Tîrgoviște — S.C. Bacău 0—0, Chimia Rm. Vîlcea 
— Jiul 3—0, Sportul studențesc — Politehnica Timi
șoara 1—0, F.C. Corvinul — F.C. Olimpia 4—1, Poli
tehnica Iași — F.C. Bihor 1—1, F.C. Baia Mare — F.C. 
Argeș 0—0, Gloria Buzău — Dinamo 0—0, A.S.A. Tg. 
Mureș — Universitatea Craiova 4—2.

CLASAMENTUL

1. F.C. Argeș 21 12 3 6 33-19 27
2. Steaua 21 11 4 6 37-22 26
3. Dinamo . 21 9 7 5 25-14 25
4. C.S. Tîrgoviște 21 10 4 7 26-19 24

■ 5. F.C. Baia Mare . 21 11 2 8 23-21 24
6. Sportul stud. 21 9 5 7 29-25 23
7. Univ. Craiova 21 7 8 6 26-18 22
8. S.C. Bacău 21 9 4 8 27-21 22
9. Politehnica Iași 21 8 5 8 22-23 21

10. Jiul 21 9 3 9 26-31 21
11. Olimpia 21 9 2 10 20-30 20
12. Corvinul 21 8 3 10 28-30 19
13. A.S.A. Tg. Mureș 21 7 5 9 27-35 19
14. Gloria Buzău 21 8 3 10 24-32 19
15. U.T. Arad 21 6 5 10- 27-29 17
16. Politehnica Timișoara 21 7 3 11 19-25 17
17. Chimia Rm. Vîloea 21 6 5 10 23-37 17
18. F.C. Bihor 21 5 5 11 22-33 15

ETAPA VIITOARE : Universitatea Craiova — 
F.C. Argeș, A.S.A. Tg. Mureș — Steaua, F.C. Baia 
Mare — F.C. Corvinul, S.C. Bacău — Chimia Rm. Vîl
cea, Politehnica Timișoara — Politehnica Iași, Gloria 
Buzău — F.C. Olimpia, Jiul Petroșani — F.C. Bihor, 
U.T.A. — C.S. Tîrgoviște, Dinamo — Sportul stud.

O Clubul sindicatelor din 
Vulcan găzduiește dumini
că, ora 10, o gală de box 
cu participarea pugiliștilor 
din Vulcan, Lupeni și Pe- 
trila. (C.D.)

• La Liceul de matema- 
tică-fizică din Petroșani, 
au loc duminică, ora 9, par
tidele etapei municipale 
din campionatul republican 
de sah al liceelor.-

FILMEI 
I
I
i

sodul 4. 10,00 Viața satu
lui. 11,30 Finalele turneu
lui internațional de box

12,30
13,00 

du-
^i 
a- 

lui

„Centura de aur". 
De strajă patriei. 
Telex. 13,05 Album 
minicab

DUMINICA, 18 MARTIE muzlcanimate :
Guliver.

PETROȘANI 
iembrie : Animalul ; 
publica : Cianura și 
câtura de ploaie ; I 
rea : Jezebel.

PETRILA : Diamantele 
negre. ..

LONEA : O fată aproa
pe cuminte.

ANINOASA : Albine
le sălbatice.

VULCAN : Drumuri în 
cumpănă.

LUPENI — Cultural : 
Conspirația tăcerii ; Mun
citoresc : Polițistul pilot 
de curse.

13,05 Umor 
14,00 Desene 
Călătoriile

14,25 Drumuri
7 No- europene. 16,20 Stadion. 

Volei masculin.
— Steaua. Box 
te din finalele turneului 
internațional „Centura de ■. 
aur". Rugby : Țara Gali
lor — Anglia. 17,45 Film 
serial : Dickens la Lon
dra. Producție a televi
ziunii engleze. 18,40 Mi
cul ecran pentru cei mici. 
19,00 Campionatul mon
dial de hochei — grupa 
B. România — Danemar
ca. (ultima parte a me
ciului). 19,15 Telejurnal. 
19,35 Reportaj TV : Dimi
nețile orașului. 19,55 Ca-n 
filme — emisiune muzi- 
cal-distractivă. 20,55 Film 
artistic „Rîde Vaquero". 
Producție a studiourilor 
americane. 22.25 Telejur
nal. . 22,30 
mondial de 
grupa B.

Re- 
i pi- 
Uni-

Dinamo
- aspec-

I
I

I

LUNI, 19 MARTIE

URIC ANI : Cascadorii.
I PETROȘANI — 1 No

iembrie : Pasiența ; Repu
blica : Plopii de la mar
ginea satului ; Unirea : 
Vlad Țepeș, seriile I-II.

PETRILA : Diamantele 
negre.

LONEA : Adios mucha
chos.

VULCAN : Jezebel.
LUPENI — Cultural : 

‘ Hop:., și apare maimuța;
Muncitoresc : Polițistul pi
lot de curse.

URICAN1 : Cascadorii.

Campionatul 
hochei

LUNI, 19 MARTIE

TV.

I
18,35 Gimnasti 

miciliu. 8,40 Tc

I
I

DUMINICA, 18 MARTIE

ică la do- 
...........  8,40 Tot înainte! 
9.25 Șoimii patriei. 9,3 5 
Film serial pentru copii : 
Insula misterioasă. Epi-

16,00 Telex. 16,05 Emi
siune în limba maghiară.
19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal, 20,00 Panora
mic. 20,30 Roman foile
ton : Poldark. Episodul 
4. 21,25 Orizont tehnico- 
științific. 21,55 Cadran 
mondial.. 22,15 Telejurnal.
22.20 Campionatul mon
dial de hochei — grupa 
B : România — Ungaria.

Cooperativa „Deservirea44 
Lupeni

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

— 1 merceolog
— 1 tehnician principal

Condițiile de încadrare sînt cele prevă
zute în Legea nr. 12/1970 și Hotărîrea 
UCECOM nr. 5/1971.

Informații suplimentare se pot primi la 
serviciul personal-învățămînt al cooperati
vei sau prin telefon 112 și 140.

Școala de șoferi amatori 
Petroșani

RECRUTEAZĂ URGENT

conducători auto profesioniști pentru 

funcția de maistru-instructor.

, Relații se pc)t obține personal la sediul 

școlii, strada Republicii 26, Petroșani,

Mica publicitate
VÎND Fiat 600, stare bu

nă, Lupeni, Viitorului Bloc 
L2, ap. 10. (192)

VÎND CASA nouă, gos
podărie, grădină. Vulcan, 
Plesnitoarea, 32, Lupsa Ioa
na. (191)

OFER locuință, gaz me
tan, Blaj, doresc Petroșani. 
Informații telefon 4Î797, 
după ora 20. (185)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Drăgan 
Nicolae, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(187)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nemeș 
Carol, eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. Se declară nulă. 
(189)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


