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Zilei de 1 Mai

9 400 tone de cărbune 
extrase suplimentar

Conferința organizației județene 
a Uniunii Tineretului Comunist

Zile de producție 
record

Minerii sectorului IV 
la I.M. Lupeni dornici 
întîmpine sărbătoarea 
menilor muncii de la 
Mai cu rezultate bune 
muncă și-au organizat i 
bine activitatea în această 
săptămînă, reușind^ zi de 
zi să-și îndeplinească sar
cinile de plan și să recu
pereze peste 300 tone de 
cărbune din minusul acu
mulat de la începutul lunii. 
In zilele care au mai rămas 
din această lună ei vor recu
pera integral restanța 
cheind luna aprilie cu 
cinile de plan

Rezultate deosebite 
muncă raportează brigada 
condusă de Eroul muncii 
socialiste, Constantin Popa, 
care prin depășirea ritmi
că a oroductivității muncii 
cu 1000 kg pe post a reu
șit de la începutul anului 
să cumuleze o producție 
suplimentară de 5000 tone 
de cărbune. Printre frun
tașii sectorului Se mai nu
mără și minerii din brigă
zile conduse de Aurel 
Manda și Mihai Nistor.
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Acum cînd ne mai des
part puține zile de marea 
sărbătoare a muncii, ziua 
de 1 Mai, minerii sectoru
lui IV de la I.M. Lonea 
și-au intensifica 
pentru a crește producția 
de cărbune extras. Prin 
realizarea unei productivi., 
tați mai mari în abataje 
cu 400 kg pe post, ei au 
extras de la începutul anu
lui suplimentar sarcinilor 
de plan 9400 tone de căr
bune. Frontal iști i 
găzile conduse de 
Anton și Grigore 
care exploatează 
frontale echipate 
de susținere individuală se 
află și în această 
dealtfel și de la 
anului, pe locuri 
în întrecerea 
pentru a da țării 
mult cărbune.

Prin depășirea 
vității muncii cu 
pe post ortacii lui 
Florea au extras de la în
ceputul anului suplimentar 
sarcinilor de plan peste 
3000 tone de cărbune. Pes_ 
te 1000 de tone au extras 
suplimentar și minerii con
duși de Grigore Mîndruț 
ca urmare a realizării unei 
productivități superioare 
sarcinilor planificate cu

se 
a--

din bri-
Florea

Mîndruț, 
abataje 

cu stîlpi

lună, ca 
începutul 

fruntașe 
socialistă 
cit mai

producti- 
1000 kg 

Anton

400 kg pe post. Incepînd 
din acest an brigăzile con
duse de Gheorglie Lipsa și 
loan Boteanu pregătesc 
două abataje frontale echi
pate cu grinzi îngropate în 
vatră, tehnologie care 
aplică în premieră la
cest sector. Cu toate aces
tea au reușit să-și înde
plinească ritmic sarcinile 
și să realizeze o producție 
suplimentară împreună de 
peste 650 tone de cărbune. 
Brigada condusă de loan 
Ilca de la pregătiri a con
tribuit la realizările secto
rului prin asigurarea liniei 
de front active. Minerii din 
această brigadă au realizat 
peste sarcinile de plan 80 
ml de lucrări de pregă
tiri. (Gh. B.)

Ieri, la Deva, a avut loc Conferința or
ganizației județene a Uniunii Tineretului 
Comunist, moment cu semnificații deosebi, 
te în viața tinerilor hunedoreni muncitori, 
țărani, intelectuali, participanți activi la 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congre_ 
sul al XIII-lea, a obiectivelor Programu
lui partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dez.voltate și înaintare 
a României spre comunism.

La lucrările Conferinței au participat, 
alături de delegații aleși în conferințele 
organizațiilor municipale, orășenești și 
comunale ale U.T.C., reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, cadre de 
conducere din unități economice și insti
tuții județene, activiști de 
stat, alți invitați.

Au luat parte, tovarășul 
prim-secretar al Comitetului 
nedoara al P.C.R., președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului popular jude
țean, membri ai Biroului Comitetului ju
dețean de partid și ai Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean. A 
participat, de asemenea, tovarășul Dinu

partid și de

Radu Bălan, 
județean IIu-

Drăgan, secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist.

Conferința a adoptat următoarea ordi
ne de zi :■

1. Darea de seamă cu privire la activi
tatea desfășurată de Comitetul județean 
Hunedoara al U.T.C. de la alegerile pre
cedente pînă în prezent ;

— Raportul Comisiei de cenzori ;
— Adoptarea Hotărîrii Conferinței ju

dețene Hunedoara a U.T.C. în vederea 
înfăptuirii sarcinilor ce revin tinerilor din 
documentele Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., din orientările și indicațiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele Republi
cii Socialiste România ;

2. Dezbaterea Programului tinerei ge
nerații din Republica Socialistă România.

3. Alegerea Comitetului județean al 
U.T.C., a Comisiei de cenzori, a delegați- 
lor pentru Congresul al XII-lea al U.T.C, 
precum și desemnarea candidaților pen
tru organele centrale ale U.T.C.

(Continuare în pag. a 2_a)
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Oamenii și ideile lor i
de milioane !

lea „divorțului" de colec- )

tiv. 1
Contabilul șef al fabri- 

cii, Vasile Băltăreții, deci ' 
un om al cifrelor, ne lă
murește de’ ce sînt „mi
lionari", mai degrabă oa
meni de milioane.

— De la meseriași „buni 
pentru lapte", cei mai 
mulți au ajuns meseriași 
de elită. Să vă dau un 
exemplu. Ca să putem 
pasteuriza materia primă 
în secția de preparat te_

în ur
la 

bălării 
ră- 

floa-

Cu două decenii 
mă, pe malul Jiului, 
Livezeni, printre 
și căsuțe de chirpici, 
sărise deja „prima" 
re a platformei industria
le Livezeni, Fabrica de 
produse lactate. Despre 
maturizarea și succesele 
colectivului, alcătuit în 
marea majoritate din fe
mei, s-a scris de-a lungul 
anilor, iată insă că, 
zilele trecute, 
organizației de 
Ana Fărcașu ne 
că i-am uitat pe 
narii" maistrului 
Samson — 28 de 
riași, împărțiți 
echipe, care asigură mon
tarea, întreținerea și 
pararea utilajului, 
canici frigotehniști, 
chiști, electricieni, 
gări.

— Oare de ce 
despre 
ne adresăm mais-

mai
președinta 

sindicat 
reproșa 
„milio- 
Sandu
mese-

în patrU(Continuare în pag. a 2-a)

Ion VULPE

DEMOCRAȚIA 
reală,

Congresul al IX-lea al 
partidului a inaugurat și
rul unor mutații calitative 
profunde și în conținutul 
democratismului orîndui- 
rii noastre. La baza evolu
ției acestui proces 
situat indicațiile 
de 
al 
Nicolae Ceaușescu, 
mina cărora s-a 
pentru dezvoltarea 
brată a tuturor zonelor ță
rii, orientare clarvăzătoare 
pe fondul căreia a fost 
creată șansa afirmării ega
le a personalității și valo
rificării potențialului uman 
creator de pe întreg cu
prinsul patriei.

La statornicirea clima
tului profund democratic 
ce caracterizează societa
tea noastră a contribuit în 
mod strălucit activitatea 
prodigioasă desfășurată de 
secretarul general al parti
dului — prin vizitele

șecretarul 
partidului.

s-au 
trasate 

general 
tovarășul 

în lu- 
acționat 

echili_

n-am 
oamenii

ani în urmă co- 
avea probleme 
dintre ei, care 

în_

scris 
dv ? — 
trului

— Cu 
lectivul 
cu unii
absentau nemotivat, 
călcau prevederile Decre
tului nr. 400. Minele, în
treprinderile mari luau 
„crema" meseriașilor, e- 
ram obligați să ne mulțu
mim cu cine batea la 
poarta fabricii. Trebuia 
să facem treabă și cu ei. 
Pînă la urmă am reușit, 
e drept, cei care nu s-au 
dat pe brazdă au ales ca_

îs

_____ SOCIALISTĂ
9

activă, reprezentativă
lucru întreprinse în toate 
zonele țării —' pentru cu
noașterea și soluționarea 
de la etapă la etapă și 
chiar de la un an la altul 
a problemelor construcției 
socialiste. Consultarea lar
gă a colectivelor muncito
rești, a cadrelor de specia
liști, dialogul direct cu 
producătorii bunurilor ma
teriale și spirituale au a- 
vut menirea să întărească 
și să stimuleze participa
rea activă și conștientă a 
oamenilor muncii la făuri
rea propriului viitor. In 
același timp, pe baza mă
surilor adoptate din iniția
tiva și la indicația tovară
șului Nicolac Ceaușescu au 
fost puse bazele trainice 
ale adîncirii democratismu
lui prin instituționalizarea 
adunărilor generale ale 
oamenilor muncii și promo
varea conducerii colective 
în toate unitățile producti. 

de cercetare-proiectare,

pe șantierele de construcții, 
in instituțiile sociale și 
organizațiile cooperatiste. 
Periodic, au loc dezbateri 
largi în plenul consfătuiri
lor și' congreselor — pe ra
muri, sau domenii ale cons
trucției socialiste — cu o 
participare largă și repre
zentativă, care încununează 
căutările novatoare și ac
tivitatea revoluționară des
fășurată de milioane de 
oameni ai muncii, călăuziți 
de dorința de a contribui 
cu forțe sporite la accele
rarea ritmului de dezvolta
re economică a patriei, la 
înflorirea științei și cultu
rii, la creșterea participării 
României socialiste 
schimbul mondial de 
lori.

Un principiu cu
valoare practic-aplicativă 
care a deschis noi perspec
tive și a contribuit într-o

la
va-

mare

In cadrul acțiunilor ute
ciste organizate în sprijinul 
producției la I.M. Vulcan, 
două echipe de tineri de 
la sectorul III participă în 
aceste zile la lucrările de 
răpire a stîlpilor, în timp 
ce colegii lor de Ia sectorul 
VI lucrează intens la des
congestionarea galeriilor 
de acces. Totodată, hotărîțî 
să întîmpine Congresul al 
XII-lea al U.T.C. cu re
zultate superioare în acti
vitatea de muncă patrio
tică, tinerii din Vulcan 
și-au intensificat eforturile, 
raportînd în cinstea confe
rinței județene realizarea 
a 80 la sută din planul, 
economic la acțiunile de 
muncă patriotică finanțată. 
Valoarea acțiunilor de în
frumusețare a incintei în
treprinderii organizate în 
colaborare cu elevii de la 
Liceul industrial din Vul- 
cal se ridică la peste 30 000 
lei.

strUn-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Vulcan

Energie electrică peste plan
Paroșeni au 
în
60 milioane 
fel 2 162 000

primele
Energeticienii de la Uzina electrică 

pulsat în sistemul energetic național 
două decade ale lunii aprilie aproape 
kWh energie electrică, realizînd în acest 
k\Vh mai mult decît sarcinile planificate. De re
marcat este faptul că energia electrică a fost pro
dusă în condiții de eficiență sporită. Consumul de 
combustibil convențional a fost mai mic cu 4400 
tone decît în aceeași perioadă a anului trecut, iar 
consumul de energie electrică a fost redus cu peste 
2 milioane kWIi. De la începutul anului au fost 
puși la dispoziția dispeceratului energetic național 
peste 303 milioane kWh. La aceste realizări 
edus prinosul faptelor de muncă muncitorii 
toate secțiile, laboratoarele și atelierele Iizinei
rîndul cărora s_au remarcat în mod deosebit secția 
transport combustibil condusă de maistrul Carol 
Golgoțiu, secțiile reparații cazane și turbine 
duse de maiștrii principali Iuliu Man și loan 
telichi .și laboratorul AMC condus de sin.ți. 2 
Schmit.

și-au 
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din
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„Zilele literaturii 
beletristice și poeziei 

în Valea Jiului"

Atestarea 

controlorilor 
de calitate

Conferința organizației județene 
a Uniunii Tineretului Comunist

(Urmare din pag. r

Consiliul municipal de 
educație politică și cultu
ră socialistă, Consiliile 
județean și municipal ale 
sindicatelor și Cenaclul 
literar „Panait Istrati" își 
propun în săptămîna ca
re urmează o amplă ma
nifestare culturală în
scrisă în suita de mani
festări din cadrul ediției 
a V-a a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". Timp de trei zile 
— 25, 26 și 27 aprilie — 
vor avea loc întîlniri ale 
scriitorilor invitați, Leon_ 
tin Stoica, Vasile Igna, 
Augustin Buzura, Mircea 
Opriță, Virgil Bulat. A- 
lexandru Căprariu, pre
cum și ale membrilor 
cenaclului „Panait Istra
ti" cu oameni ai muncii, 
mineri, studenți, elevi, 
din Lupeni, Vulcan și Pe
troșani, prilej pentru largi

discuții despre artă, des
pre literatură, despre 
viața cunoscută și necu
noscută a operelor lite
rare, despre felul de a 
fi al oamenilor de pe pla
iurile străvechi ale Văii 
Jiului.

O astfel de întîlnire va 
avea loc și la Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani în ziua de 26 
aprilie în cadrul ciclului 
de manifestări intitulate 
„Atelierul artelor" mani
festare deschisă v ublicu- 
lui larg, unde pe lîngă 
invitați, vor fi prezente 
formații artistice bine
cunoscute în viața cultu
rală a municipiului, ar
tiști amatori — partici
pant în etapele superioa
re de concurs ale festi
valului național al mun
cii și creației „Cîntarea 
României". (Al. Horațiu)

Elevii Școlii generale nr. 2 din Lupeni au parti
cipat Ia intense acțiuni gospodărești în noul centru 
civic al orașului.

In cadrul compartimen
tului C.T.C. al I.U.M.P., 
condus de ing. Gh. Dogaru, 
a avut loc recent examenul 
de atestare al controlorilor 
de calitate din întreprin
dere. Această acțiune a- 
nuală, are ca scop verifi
carea cunoștințelor contro
lorilor pe linie de calitate 
și pregătire profesională. 
Avîndu-se în vedere com
plexitatea utilajelor mi
niere fabricate în întreprin
dere, desigur, examenul a 
fost deosebit de exigent, 
întrucît, prin buna pregăti
re a controlorilor de cali
tate, se asigură produse 
superioare și fiabile.

Președintele comisiei de 
examinare, inspectorul He- 
liade Rădulescu de la I.G.S. 
Deva, ne spunea că vine 
cu multă tragere de inimă 
la această întreprindere, 
care are făurari de utilaje 
miniere pricepuți și con
trolori de calitate compe
tent, care fac cins
te acestei întreprinderi. 
Buna pregătire a celor e- 
xaminați le-a permis însă 
acestora să depășească di
ficultatea probelor, reu
șind și de această dată cei 
mai buni controlori.

Ioan BALO!

Prezentînd darea de seamă, tovarășul 
Virgil Sicoe, prim-secretar al Comitetului 
județean al U.T.C., a relevat rezultatele 
dobîndite de organizațiile de tineret, sub 
conducerea organizațiilor de partid, pen
tru îndeplinirea obiectivelor ce revin ju
dețului Hunedoara din Programul parti
dului, a sarcinilor și orientărilor stabilite 
de Congresul al XlII-lea al P.C.R.

In cadrul lucrărilor conferinței a luat 
cuvîntul tovarășul Radu Bălan, prim-se
cretar al Comitetului județean de partid.

Pe marginea dării de seamă, a proiec
tului de hotărâri și a Programului tinerei 
generații din Republica Socialistă Româ
nia au luat cuvîntul tovarășii : 
loan Alexandru Toacă, Gheorghe Angiu, 
Luminița Ciucuriță, Lazăr Ocnean, Dănuț 
Sida, Elena Lia Brehar, Login Berende, 
Grațian Faur, Iosef Ambruș, Daniela So_ 
caciu, Remus Crăciun, Vasile Blendea, 
Nicolae Dincă, Sabin Avramescu, Iarosla- 
va Berey, Augustin Poenari, Silvia Ava-

siloaie, Ieronim Rusan, Olivia Mîclău.ș, 
Vasile Dragu.

In finalul dezbaterilor a luat cuvîntul 
tovarășul Dinu Drăgan.

Conferința a adoptat, în unanimitate, o 
hotărîre menită să asigure amplificarea 
întregii activități desfășurate de organi
zațiile U.T.C. pentru îndeplinirea sarcini
lor ce stau în fața colectivelor de oameni 
ai muncii din județ în acest an și în vi
itorul cincinal.

In continuare, în cadrul ultimului punct 
al ordinii de zi, a fost ales noul Comitet 
județean al U.T.C., biroul și secretariatul 
său, comisia de cenzori, delegații la Con
gresul al XII-lea al U.T.C. și au fost de
semnați candidații pentru organele cen
trale ale U.T.C.

In încheierea lucrărilor conferinței, în- 
tr-o atmosferă de puternic entuziasm, par- 
ticipanții au adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

Foto. Al. TATAR

Tea
Teatrul de stat „Valea 

Jiului" din Petroșani a 
montat o nouă lucrare din 
repertoriul dramaturgiei 
universale. Este vorba de 
piesa „Clopotele" a scriito
rului Ghenadi Mamlin.

Lucrarea, interpretată de 
Paulina Codreanu, Lerida 
Bucholtzer și Teodor Ma
rinescu, poate fi urmărită 
astăzi, începînd cu ora 19.

t r u
H-egia spectacolului 
semnată de Marcel Șoma, 
iar scenografia de 
Florea.

Amatorii de teatru sint 
așteptați cu aceeași căldu
ră, spectacolul cu piesa 
„Clopotele" fiind unul din
tre spectacolele care spe
răm să țină afișul teatru
lui cit mai mult timp. 
(Al. H.)

este

Aurel
Primăvara

în vitrinele
orașului

Democrația socialistă
Urmare din pag. i

măsură considerabilă la a- 
dîncirea 
orînduirii 
constituie 
muncitorească. In concep
ția secretarului general al 
partidului această originală 
modalitate de participare 
la actul conducerii a avut 
și are în permanență me
nirea să contribuie la în
tărirea și omogenizarea 
colectivelor de muncă, la 
dezvoltarea răspunderii in
dividuale și colective. Pe 
același plan se situează și 
principiul autogestiunii ca
re, în lumina noului me
canism economieo-finan-

democratismului 
noastre îl 

autoconducerea

ciar, stimulează 
rea colectivelor 
spiritul de bună gospodă
rire a avuției încredințate, 
asigură o strinsă îmbinare 
a intereselor individuale și 
colective cu cele generale 
ale societății.

Alegerile din toamna a- 
trecut, in organizați- 
partid, care au pre- 
Conai esul al 
partidului ca 
de deputați

răspunde- 
de muncă,

XIII- 
și ale- 
pentru 
și Ma_

nului 
ile de 
cedat 
lea al 
gerile
consiliile populare 
rea Adunare Națională din 
această primăvară s-au în
scris ca evenimente cu 
profunde valențe democra
tice, care au contribuit la 
întărirea partidului și, deo-

i otrivâ, a organelor locale 
și forului central al puterii 
de stat. In atmosfera 
profund democratică în 
care s-au desfășurat aceste 
alegeri a fost puternic ex
primată unitatea poporului 
in jurul partidului, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
dorința vie a comuniștilor, 
a tuturor celorlalți oameni 
ai muncii de a-1 avea me- 
mereu în frunte pe cel mai 
iubit și mai stimat fiu al 
națiunii, chezășie sigură a 
adîncirii și perfecționării 
în continuare a democra
tismului nostru socialist, 
revoluționar, a accelerării 
construcției socialiste 
înfloririi multilaterale 
patriei noastre.

Și
a

<

i
i

A fosl finalizat con
cursul vitrinelor „Nou
tățile primăverii", or
ganizat în Petro
șani de Direcția co
mercială a județului Hu
nedoara și Direcția co
mercială a municipiu
lui nostru. Au fost sta
bilite următoarele pre
mii: sector alimentar — 
1 I.C.S. Alimentara Re
șița; II I.C.S. Alimenta
ra Hunedoara; III I.C.S. 
Alimentara Deva; sec
torul nealimentar — 1 
I.C.S.M.I. Petroșani; 
I.C.S.M.I. 
I.C.S.M.I.
Au mai fost 
două mențiuni in secto
rul alimentar (I.C.S.A. 
—A.P, Petroșani și I.C.S. 
Mixtă Călan) și trei 
sectorul 
(I.C.S.
I.C.S.M.I. 
I.C.S.M.I.

II
Deva; Ill 
Hunedoara.

acordate

V

*

l 
i 
J
I

i

'Urmare din pag. I>

lemea și brînzeturi, pina 
nu demult consumam 516 
tone combustibil de ca
lorifer pe an. Maistrul, 
împreună cu Dan Chircu, 
cu alți colegi de muncă, 
au gîndit și realizat, din 
materiale recupei abile 
un aparat de preîncălzire 
a laptelui, care are 
consum foarte redus 
energie electrică.

Printre primele între- 
prideri din platformă ca
re au renunțat la combus
tibilul lichid ca . agent 
termic, tn favoarea ga
zului metan s-a aflat, din 
septembrie anul trecut, 
Fabrica de produse lac
tate. Valoarea consumu
lui anual s-a redus cu 
4 496 000 lei. Dar pînă a

Oamenii și ideile lor de milioane

un 
de

ajunge la această realiza, 
re economisindu-se 1960 
tone combustibil lichid 
anual, s-au consumat 
multe nopți și zile de 
gîndire, pînă ce- s-a ales 
soluția cea mai eficientă.

— Cazanele vechi, re
marcă Dumitru Terteci, 
secretar adjunct al orga
nizației de partid, nu se 
mai fabrică azi, trebuiau 
deci înlocuite. Starea lor 
tehnică era însă bună. 
S-au gîndit mecanicii că 
e păcat de ele, s-ar eco
nomisi bani, dacă le-am 
adapta pentru gaz. Au fost 
in schimb de experiență în 
Maramureș. S_au convins 
că e posibil. In consecin-

vor
Și

s-au

ță le-au modificat, 
mai putea funcționa 
două decenii.

. In această reușita 
remarcat mecanicii Fran-
cisc Itu, Sigismund Ma_ 
teșoiu și Samoilă Tîrea, 
navetiști din Sălașul de 
Sus sau Rîul Alb, în tim
pul liber cooperatori a- 
gricoli. La cazane sînt 
însă pricepuți, dovadă su
tele de mii de lei econo
misite, datorită aportului 
gîndirii și muncii lor. 
„Milionarii" lui Samson, 
departe de a fi mulțumiți, 
n-au astîmpăr în 
nuare.

— Ne preocupa 
sificarea gamei

eonti-

diver- 
sorti-

mentale de produse, sub
liniază șeful fabricii sing. 
Valeriu Rădoi. Viem să 
punem în funcțiune o 
secție de patiserie, în spa
țiul ocupat acum de un 
laborator. Am procurat 
deja două cuptoare și un 
malaxor. Vom produce 
aluat pentru papanași, 
brînzoaice, gogoși etc.

Utilajele noii secții vor 
fi montate, normal, de 
mecanicii și meseriașii 
noștri. Intre timp, recon
diționează, adaptează pie
se la strungul casat de 
I.U.M.P., dar reparat de 
ei, repozează conductele. 
Au pus recent în funcțiu
ne o instalație de venti-

lație „tip Coandă", care 
a redus cu 90 la sută ex
cesul de abur. Ovidiu Tă_ 
năsescu, secretarul orga
nizației de tineret, Andrei 
Gjesine, Teofil Lase, Sil
viu Rahotă și ceilalți au 
găsit timp să amenajeze 
o hală pentru spălarea 
cisternelor. Instalațiile 
funcționează perfect. Cînd 
intervine vreo defecțiune, 
oamenii vin și noaptea de 
acasă, stau două chiar 
trei șuturi consecutiv. A- 
șadar. reproșul că n-am 
luat în seamă „oamenii 
de milioane" ai maistru
lui Samson ni se pare 
întemeiat, aceste rînduri 
de cinstire pun în valoa
re priceperea și abnegația 
lor în muncă, rezultatele 
lor deosebite.

A

*J
*
*
*
*

*
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I IN VEDEREA reactuali- 
I zării propagandei vizuale, 

la I.M. Petrila se pregă-

Itește o alee a fruntașilor, 
unde vor fi prezentate re-

Izultatele obținute în între
cerea socialistă și aspecte 
din munca și viața frunta
șilor întreprinderii .(Gh. S.)

CROITORIE. In atenția 
celor ce vor să fie în ton

cu moda ’85, croitoria 6A 
din Vulcan (pentru bărbați 
și femei) s-a mutat recent 
intr-un spațiu nou, la par
terul blocului C3-1, de pe 
bulevardul Victoriei (lîngă 
poșta). (A.T.)

IN CURSUL săptămînii 
viitoare cei mai mici iu
bitori de teatru se vor pu
tea reintilni cu „Motanul 
încălțat" și cu isprăvile sa
le nemaiîntîlnite, în cadrul 
spectacolelor pe care Tea-

trul de stat „Valea Jiului" 
le va susține în localitățile 
municipiului. (Al. H.)

să-și încerce undițele și 
să-și verifice reflexele.

PESCĂREASCA, 
mințim pescarilor 
că âncepînd din data 
22 aprilie se închide 
cuitul în 
colinare, 
pînd cu 
deschide
de munte la păstrăvul in
digen. In zilele de 1 și 2 
Mai pescarii amatori pot

Rea- 
amatori 

de 
pes- 

Și 
înce-

apele de șes 
în schimb 
data de 1 Mai se 
pescuitul in apele

EXCURSIE DE STUDII. 
Un grup de 
seraliști de 
șani au 
dimineață 
cursie de 
Ghelari și < 
daga. Totodată, ei vor vi
zita stațiunea turistică 
Geoagiu, urmînd ca în 
seara aceasta să se reîn
toarcă în Petroșni.

44 de studenți 
Petro- 

ieri 
ex- 

I.M.

la I.M.
plecat 

într-o
studii la 

cariera Chi.șcă-

CU CONSECVENȚA, la 
căminul muncitoresc din 
Uricani sînt organizate ac
țiuni educative. Semnalăm 
expunerea susținută de 
profesorul Ilie Pîrvan, din 
localitate, pe tema „Reli
gia, implicațiile ei și pozi
ția ateist-științifică a par
tidului nostru". Au fost 
prezenți numeroși tineri

a.

i|

in 
nealimentar 

Mixtă Brad, 
Petroșani și 
Deva). Valoa

rea acestui necesar con
curs (la care au partici
pat 10 colective de yi- 
triniori-decoratori) este 
că a creat o atmosferă 
de căutare a unor idei 
și soluții originale,
tractive in amenajarea 
artistică și comercială a 
vitrinelor de la magazi
nul universal „Jiul", a- 
limentara 428, de la alte 
unități din zona „Her
mes". Cîștigătorii con
cursului sînt de fapt 
locuitorii care se opresc 
în fața vitrinelor și le 
admiră noutățile și fru
musețea.

EXPOZIȚIE. De cîtevTX 

zile în foaierul teatrului de 
stat „Valea Jiului" se poa_ I 

te viziona expoziția de pic
tură a lui Gheorghe Stoi- I
can, artist amator din Cra- I 
iova.

căminiști de la I.M. Uri- 
eani, I.M. Valea de Brazi, 
cariera Cîmpu lui Neag, 
SUCTEC ș.a. (Florin Bejan)

Rubrică realizată de
Gh. BOȚEA
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r
Anul

N

international*
J)c la o duminica ia alta

al muzicii
Anul 1985 figurează in 

calendarul UNESCO sub 
genericul de „an interna
țional al muzicii". Se ur
mărește în primul rind 
întărirea prieteniei ■ po
poarelor prin schimburile 
de valori culturale, pro
movarea unor idei artis
tice profund ancorate în 
dorința fierbinte a ome
nirii de a trăi in pace și 
progres.

Muzica, acest limbaj 
universal, are capacitatea 
de a uni oamenii în jurul 
acelorași idealuri. In a- 
cest context se afirmă în 
întreaga lume valorile 
componistice si interpre
tative ale artei muzicale 
românești, valori profund 
ancorate în spiritualita
tea noastră, în latinitatea 
ființei noastre, purtătoare 
de necontestat a ideii 
continuității noastre pe 
acest pămînt. Străbat în 
cîntecul popular ca și în 
creația cultă elemente 
aparținînd melosului an
tic dacic, peste care s-au 
suprapus în decursul se
colelor acele elemente la
tine și mai tîrziu bizanti
ne. De la colindă, de la 
dansul călușarilor sau

Cronica 
nerimată 

(149)
Nu e suficient să fii 

scriitor. Trebuie să și 
scrii.

★
Am crezut că nu are 

decit creierul mic. Par
don, mi-a răspuns; am 
unul și mai mic.

★
Mă calcă în picioare. 

Sînt omul lor de bază.
★ .

Evrika. Cufundă_te 
dacă vrei să fii împins 
de jos in sus.

★
Să nu te crezi clasic 

pină nu mori de tot.
★

Am îmbătrînit. Nu 
mai pot i ugeta decit in 
scris.

★
Legea biroului. Con

fortul este invers pro
porțional cu efortul.

★
Ce-a fost a fost. ba 

chiar și ce nu a fost a 
fost.

★
Ieri titan, azi Titanic.

B. VALERIU

Părăsiseră de mult ma
gistralul oraș al apelor. 
Inorogul se ridică dc la 
sol și pluteau acum intre 
două curente de ozon. Zbo
rul acestuia îl pui ta dea
supra unui peisaj de basm. 
Păduri nesfirșite se așter- 
neau la picioarele lor, o 
simbioză perfectă intre OM 
și NATURA. Se auzi ace
lași glas tunător, venit par
că de pe o altă lume:

— Privește, acum, ade
vărata față a lumii vege
tale 1 Fără dușmani înver
șunați ai „darului verde", 
fără...

Tabloul devenea din ce 
în ce mai variat. Orașe 
megalitice, perfect sincroni
zate în natura din jur, o 
lume fericită și plină de 

„jocul cuprei" și pină la 
creația muzicală contem
porană, oglindă vie a rea
lităților României socia
liste, angajate pe drumul 
dezvoltării sale multila
terale, întîlnim acea uni
tate spirituală, aceleași 
idei de bucurie, de pace 
și progres, un cîntec viu, 
veșnic tinăr, pe acest 
„plai de doină și dor".

Poate nu intîmplător 
1985 este atit „An inter- 
rațional al muzicii" cit și 
„An internațional al ti- 
neietului", poate nu in
tîmplător inițiativa orga
nizării A l.T. aparține 
României ; ce poate fi cu 
adevărat veșnic tînăr și 
mai angajant decit mu
zica, decît arta în genere, 
dorința omului de a co
munica cu semenii prin 
fenomenul artistic, în pa
ce și bună înțelegere.

Glasul artei românești 
se adaugă astfel întregu
lui florilegiu artistic al 
lumii, minunată „Odă a 
bucuriei", unde sîntem 
fericiți că putem să ne 
aducem contribuția crea
toare.

H. ALEXANDRESCU

Notații pe-un fond cu flori
^cronică rimată)

i Chiar de frigul mai 
persistă,

; chiar de, uneori, mai 
plouă, 

j observăm, toți, cum orașul 
j și-a pus o cămașă nouă.

| S-au. plantat noii copaci
î pe artera principală,
■ așteptăm să crească mari, 

falnici, în costum de gală.

Flotile au prins miros 
și amiezile căldură. 
Teatrul „scoate" pe afiș:
„SONI NOROASA

AVENTURĂ".

Iese floare lingă floare, 
păsări se adnnă-n plen, 
ies și fluturii la soare, 
ies și ulii pe... teren.

.................... ......... ........... ...........

Lecord mondial
Un record mondial in ceea ce privește prețul 

plătit pentru o pictură a fost consemnat la galeria 
londoneză de licitații „Christie’s"? Este vorba de lu
crarea „Adorația magilor", a pictorului renascentist 
Andrea Nantegna, achiziționată pentru suma de 7,5 
milioane lire sterline (9,6 milioane dolari). Recordul 
precedent — 7,3 milioane lire sterline — fusese de
ținut de lucrarea „Seascape" (Peisaj marin), a pic
torului englez Turner.

Trepte spre soare
dragoste. Se simți invadat 
de o bucurie fără margini. 
Se integrase total în atmos
fera dominantă care Stâpî- 
nea întreaga planetă. Ciu
dat ! Nu se simțea obosit.
«zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Literatură de anticipație
>zzzzzz/zxzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ«ZZZZZZ*<Z*»«rW«W>**ZWWI»l*ZZ»VZZZJ

Atunci cînd inorogul zbu
rător asoliză lingă un uriaș 
monument, nu mai avu ne
voie de glasul straniu pen
tru a și da seama de rea
litate.

„Monumentul ei oilor — 
gîndi. RÂUL Învins de 
BINE !...“.

Sculptura reprezenta un

In discursul său de re
cepție iu Academia Româ
na din 1880, matematicia
nul român, Emanuel Ba- 
caloglu (1830—1891) a a- 
rătat necesitatea reformă
rii calendarului gregorian. 
Parlamentul din acele vre. 
muri a aprobat propune
rea și a introdus stilul nou, 
după... 43 de ani I

☆

Pe marginea unei cărți 
de matematică din biblio
teca sa — marele matema
tician Pierre Fermat a 
scris : „Dispun pentru a- 
c.easta de o demonstrație 
eu adevărat minunată, dar 
marginile cărții mele sînt 
prea înguste ca să o pot 
scrie aici".

Se știe că celebrele teo
reme ale lui Fermat ne-au 
fost transmise fără de
monstrație. Pentru rezol
varea uneia din ele s-a ins
tituit la începutul secolu
lui nostru un premiu de 
100 000 mărci, care nu a 
fost nici pină în prezent 
încasat.

☆

In anul 1400, biblioteca 
Facultății de Medicină din

„Pe teren" e-un fel
de-a >pune, 

doar fiindcă așa
„se cere", 

fără de un gînd anume • 
îi găsim, pe toți, la... bere.

I.C.S.A.P.-ul oferă 
la al primăverii bal, 
sortimente spre vînzare, 
prin comerțul său, stra-.lal

Aprozarele aduc 
tone multe de spanac, 
sortimentul ce Iui POPEY 
îi este cel mai pe plac.

Gîndurile tuturor, 
chiar în plină primăvară, 
se îndreaptă, ca un dor 
spre... concediile de vară.

Mircea ANDRAȘ

OM. Un simplu .un, -dar 
măreț in același timp, care 
strivea în brațele-i puter
nice un obiect cilindric și 
negru; deosebit de negru. 
O armă termonucleară.

Zîmbi fericit. Dacă visa, 
și-ar fi dorit din toată ini
ma să nu se mai trezeas
că niciodată Dar...

Cu ochii umezi privea 
crispat monumentalul ade
văr. In aceeași clipă simți 
cum îl trece un fior ciu
dat. Avu senzația că spa
tele gîrbovit redevine drept, 
chipul i se destinde într-o

Anecdotele științei (XXVIII)
Paris numără nouă vo
lume !

Regelui Franței, Carol al 
VI-lea i s-a împrumutat o 
carte, dar numai după ce a 
depus o sumă enormă de 
bani drept garanție că o 
va restitui I

☆

Unul dintre cunoscuții 
marelui naturalist german 
Alexander Humboldt (1769 
—1859) a luat de la acesta, 
pentru a citi, al doilea vo
lum al unei cărți i are : 
„Lumea păsărilor din Ame
rica de Sud". Cartea i_a 
plăcut atît de mult celui 
ce a împrumuțat-o, că a- 
cesta, neținînd seama de 
repetatele aduceri aminte 
ale savantului, a refuzat 
să o mai înapoieze. Atunci 
Humboldt i-a trimis și pri
mul volum cu însemnarea:

Cititorii fotografiază

„Țărăncuță".

Foto; Vasile POLAK

expresie tinerească, părul... 
ochii... Atunci ÎNȚELESE: 
întinerise brusc. Nu se 
miră. Totul i se părea atît 
de fin si De ce ' Răspun
sul era ușor de dat; prin 
propi ia sa putere, prin 
prop:,a sa rațiune, OMUL 
râmine veșnic tinăr în fața 
eternității...

Un alt bărbat se întoar
se acum spre inorogul care 
se imobilizase lîngă el, eu 
bateriile scoase din func
țiune și cu capul aplecat.

In aceeași clipă zări, 
TREPTELE...

Lit iu PIRȚAC, 
Cenaclul de literatură 

de anticipație 
tehnico-științifieă 

„Miner Club ’2001"

„Fie <a măcar unul dintre 
noi să aiba ambele vo
lume".

☆
Marele fizician Gibbs e_ 

ra unul dintre oamenii cei 
mai taciturni; colegii săi 
se obișnuiseră cu tăcerea 
lui absolută pină și la dez
baterile furtunoase din con. 
siliul universității Jn care-și 
ținea cursul. Totuși, la ti
na din ședințele de consi
liu cînd se discuta noua 
programă analitică în legă
tură cu problema dacă să 
se acorde mai mult spațiu 
universitar matematicilor 
sau limbilor străine, Gibbs 
n-a mai răbdat și ridieîn- 
du-se a rostit următoarea 
cuvîntare :

— Matematica este un 
limbaj !

Culese <le 
ing. Ilie BREBEN

Reflecții

Despre dreptele paralele
După secole de dispute, 

savanții au ajuns la con
cluzia ea dreptele para
lele au două mari cali
tăți : sinV drepte și sînt 
paralele. Jn marea lor sin
gurătate colectivă, dreptele 
paralele nu se intîJnese 
niciodată. Optimiștii sus
țin eă ele s-ai întilni to
tuși la infinit Pentru o- 
i izontui a sirii de form* 
cadranului solar acest lu- 
eru .este egal eu niciodată.

-S-au făcut încercări de 
a apropia dreptele parale
le in vederea obținerii ți
nui compromis. Cuvîntul 
„niciodată" sună atît de 
trist și feminin. Rezulta
tele au fost slabe. S-a mic
șorat distanța dintre ele 
dar totul a încremenit in
tr-un sărut asimptotic.

Atunci s_au luat măsuri 
ferme, în urma cărora pa
ralelele s-au suprapus du
ios pine la confundare. S-a 
renunțat imediat, întrunit

Știați că...
...cuvîntul „algebră" vine 

de la titlul tratatului lui 
Abu Abdala Muhamed Ibn 
Masa al Havarizmi al Mad- 
jusi al Horezmi, matemati
cian și astronom uzbec din 
secolul al IX-lea ?

Titlul tratatului era „Hi- 
sab al Iabr W-al-Mugaba- 
lah" adică tradus „Re
constituire și reducere".

☆
...Sir Alexander Fleming, 

descoperitorul penicilinei 
era un pasionat grădi
nar ? Cea mai mare plă
cere a lui era să obțină 
aranjamente florale for- 
mînd numele celor mai 
buni prieteni ai săi.

☆
...Elveția este singura ța

ră din Europa care are cea 
mai mare suprafață din 
zone interzisă pentru cir
culația autovehiculelor ? 
Scopul ? Păstrarea purității 
aerului și asigurarea unor 
condiții mai bune pentru 
turiști.

☆
...un tînăr din localitatea 

Avon Park — Florida — 
Harley Davidson poartă 
la pantofi nr. 88 ? Bineîn
țeles făcuți la comandă, 
deci dublu cît este nor
mal, din cauza unei dez
voltări anormale a picioa
relor.

☆
...în Japonia conform u- 

nei vechi tradiții care a re
zistat pînă în secolul șapte, 
de fiecare dată cînd deceda 
un împărat, succesorul său 
era obligat să schimbe ca
pitala statului ? Măsura 
aceasta avînd semnificația 
trecerii puterii de la un 
împărat la altul.

☆

...barza este una din cele 
mai fidele vietăți din lu
me ? Masculul își caută 
altă tovarășă de viață nu
mai după ce el s-a convins 
că vechea lui tovarășă nu 
se mai poate întoarce la 
cuib.

☆
...un record original este 

deținut de francezii Char
les Cantard și Ivel Descus 
care cu ajutorul unei mo
tociclete s-au urcat și co- 
borît pe scările Turnului 
Eiffel în numai 25 de mi
nute și cinci secunde î 
(Culese de B. ILIE)

una din drepte dispăruse, 
orbita de prea mai ca a» 
propiere.

Încă din antichitate, Eu
clid a dat o dispoziție prin 
care raționaliza sever nu
mărul de paralele duse 
pi intr-un punct la o dreap
tă : una și numai una. Mai 
tîrziu s-a făcut precizarea: 
una pe zi. In felul acesta 
s-au terminat două milenii 
de istorie eu un , consum 
satisfăcător de drepte.

Pe aceasta axiomă se 
bazează întreaga geome
trie conjugală; Femeia este 
punctul exterior,- iar băr
batul (cu treizeci de kilo
grame mai capabil) e 
dreapta dată (dat fiind că 
dă cu dreapta).

Impresionant este sacri
ficiul dreptelor paralele. 
Pentru o întîlnîre merg 
piuă la... infinit

Valeria BUTULESCU
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MEMENTOManifestări peste hotare 
consacrate „Zilei

Independentei României"
In numeroase state ale lumii continuă să fie or

ganizate manifestări consacrate evidențierii aportu
lui deosebit, uman și material, al țării noastre Ia 
victoria finală asupra fascismului și marcării „Zilei 
Independenței României”.

In localitatea 
Kralove din R.S. 
slovacă a avut loc 
festivă consacrată 
niei, în cadrul căreia 
fost prezentate 
poporului român in cons
truirea societății socialiste 
multilateral <‘ 
fapte din istoria 
aspecte din viața 
culturală a țării

Manifestarea a 
de asemenea, un 
pentru elevi pe tema: 
cunoaștem țara prietenă — 
România" și proiecția unui 
film românesc.

&
La ambasada țarii noas

tre din Praga au fost or
ganizate o conferință de 
presă și expoziția fotodo- 
cumentară „Contribuția e_ 
roică a României la victo
ria asupra fascismului".

&
La universitatea Karl 

Marx din Leipzig (R.D.G.) 
a avut loc o manifestare în 
cadrul căreia au fost pre
zentate expunerea „Con
tribuția eroică a României 
la victoria finală asupra 
fascismului", un film do
cumentar și un recital de 
poezie contemporană 
mânească.

☆
La Palatul Barberini din 

Roma a avut loc vernisa
jul unei expoziții documen
tare de fotografii și al u-

Acțiuni în favoarea păcii

ITradec 
Ceho_ 

o seară 
Româ- 

au 
succesele

dezvoltate, 
patriei, 

î socială și 
noastre.

i cuprins, 
concurs 

„Să

ro

neia de carte românească, 
reflectând contribuția Ar
matei române în lupta îm
potriva fascismului și eve
nimentele legate de 
rirea independenței 
stat a României.

La manifestare au 
cipat deputați,
tanti ai partidelor politice, 
ai organizațiilor antifascis
te și de masă, ofițeri, oa
meni de artă și cultură, 
membri ai corpului diplo
matic, ziariști, un numeros 
public.

cuce.
de

parti- 
reprezen-

OSLO 20 (Agerpres). In- 
tr-o declarație dată publi
cității la Oslo, organizația 
norvegiană, pentru pace 
„Nu, armelor nucleare!" a 
cerut autorităților închide
rea porturilor țării pentru 
navele militare străine ca
re au arme nucleare la bord. 
In document se arată că 
această măsură ar consti
tui un pas important pe 
calea formulării unui sta
tut denuclearizat pentru 
zona nordului Europei.

TOKIO 20 (Agerpres). 
Congresul mamelor nipone, 
organizație de masă care 
se pronunță pentru înlătu
rarea pericolului unui nou 
război, a adresat un apel 
în care se cere interzicerea

FILME
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se

In 
E-

armei nucleare și înceta
rea cursei înarmărilor. As
tăzi, principalul nostru scop 
este de a asigura un viitor 
pașnic copiilor noștri, 
spune în apel.

PARIS 20 (Agerpres). 
cursul ședinței Biroului
xecutiv al Uniunii interna
ționale a sindicatelor mun
citorilor din-construcții, in
dustria forestieră și cea 
a materialelor de construc
ții, care a avut loc la Pa
ris, a fost adoptată o de
clarație în care se cere în
cetarea cursei înarmărilor, 
lichidarea totală a arme
lor nucleare, realizarea de
zarmării generale și inter
zicerea folosirii spațiului 
cosmic în scopuri militare.

NoPETROȘANI — 7 
iembrie: Legenda călăre
țului singuratic ; Unirea: 
Salamandra; Parîngul : 
Nemuritorii.

PETRILA: O afacere 
murdară.

LONEA: Mitică Popes
cu.

ANINOASA : Singur de 
cart.

VULCAN — Luceafărul: 
Undeva, cîndva.

LUPENI — Cultural : 
Vraciul, I-II.

URICANI: Amurgul
fîntînilor.

12,40

13,00
15,00

19,00
19,20

19,40
20,20

La Institutul de cadre al 
Uniunii sindicatelor din 
metalurgie și construcții de 
mașini din Finlanda a fost 
deschisă o expoziție docu
mentară de fotografii, în- 
fățișînd aspecte din lupta 
eroică a Armatei române 
pentru eliberarea țării, an
gajarea României, cu toate 
forțele ei armate și între
gul potențial economic, la 
războiul antihitlerist, sem
nificația revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia. 
listă de la 23 August 1944.

☆
In capitala Zimbabwe, la 

Harare, a avut loc o gală 
de filme documentare ro
mânești, între care și peli
cula „România, Ceaușescu, 
Pace !“, care a fost primi
tă cu viu interes de parti- 
cipanți.

Ședința Comitetului CAER
MOSCOVA 20 (Agerpres). 

La Minsk a avut loc șe
dința a 35-a a Comitetului 
CAER pentru colaborare în 
domeniul activității de pla
nificare, la care au parti
cipat delegații din 
membre ale 
Iugoslavia.

Delegația 
condusă de 
fan Bîrlea, președintele Co
mitetului de Stat al Plani
ficării, reprezentantul țării 
noastre în Comitet.

Au fost examinate sta
diul lucrărilor de coordo
nare a planurilor economi
ce ale țărilor membre ale 
CAER pe 1986—1990 — care 
se desfășoară în conformi
tate cu hotărîrile Consfă
tuirii economice la nivel 
înalt a țărilor membre ale 
CAER — propunerile de 
colaborare la construirea 
conductei magistrale de 
gaze Iamburg — Frontiera

țările
CAER și R.S.F.

română a fost 
tovarășul Ște-

de Vest a U.R.S.S., de fo
losire a gazelor comprima
te și lichefiate drept car
burant pentru motoare in 
transporturi, precum și al
te probleme concrete de 
colaborare în domeniul 
activității de planificare.

■ir
Cu prilejul prezenței la 

Minsk, șeful delegației ro
mâne a avut convorbiri e- 
conomice cu președinți ai 
organelor centrale de pla
nificare din țări membre 
ale CAER și R.S.F. Iugo
slavia. Au fost examinate 
probleme ale coordonării 
bilaterale a planurilor e- 
conomice și dezvoltării în 
continuare a colaborării 
economice și schimburilor 
de mărfuri ale României 
cu țările respective în cin
cinalul viitor, precum și 
alte probleme de interes 
reciproc.

I 
I
I
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cireșarii; Unirea: 
Insula; Parîngul: Vraciul, 
I-II.

PETRILA: O afacere 
murdară.

LONEA: In așteptarea 
lui Filip.

VULCAN — Luceafărul:
Duminică zbuciumată.

LUPENI -
Călăreții de
I-II.

URICANI: 
Cristina.

TV
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Fotbal, divizia A Jiul — Steaua 2-3 (1-1)
Mai multe cauze, un singur efect: infringere pe teren propriu!

1 Interes enorm față de 
derby-ul etapei a XXVI-a 
a diviziei A, dovadă fap
tul că meciul s-a jucat în 
fața unui stadion arhiplin. 
Un meci cu miză, un meci 
de mare luptă în care mai 
multe cauze au avut, în fi
nal, un efect nedorit: în_ 
frîngerea Jiului pe teren 
propriu, situație critică, e- 
chipa aflîndu-se acum Ia 
minus 4 în clasamentul a- 
devărului.

Vorbind despre cauze 
.să le numim: 1. lipsa unei 
forme de vârf a tuturor 
componenților echipei; 2) 
neexploatarea momentului 
psihologic al meciului, ce
ea ce a dus la ratarea u- 
nui penalty în minutul 66 
de către Varga; 3; arbitra, 
jul slab, în dese’ mo
mente în favoarea... lide
rului, al arbitrului de cen
tru Florin Popescu; 4. 
nervozitatea excesivă a u- 
nora dintre componenții 
formației noastre.

Meciul a avut un ritm 
infernal și tocmai de ace
ea doar un „film" al prin
cipalelor faze poate fi edi
ficator pentru 
Iată-1.

Min. 1, corner 
Jiul, la o acțiune 
tă a lui B. Popescu: 
4, șut același B. Popescu, 
din poziție bună, lîngă 
poarta lui Ducadam; min. 
10 prima „seînteie" a me
ciului la o contră... nere
gulamentară a lui Lăcătuș 
(care avea să fie „cocoșul"

cititori.

pentru 
penetran- 

min.

a

partidei, de la el pornind 
majoritatea incidentelor !); 
min. 14 „aduce" primul 
gol : centrare perfectă Bă_ 
luță și B. Popescu (avea 
să fie cel mai bun jucător 
al Jiului în meciul de ieri), 
înscrie cu capul, 1—0; min. 
30 situație favorabilă pen
tru Steaua (singura de 
pînă atunci !), dar Majaru 
ratează; min. 41, greșeală 
în lanț a apărătorilor noș
tri și (nemarcat ?), Tătă- 
ran înscrie — din „foar
fecă", egalînd, 1—1. In re
priza a doua evenimentele 
se succed cu și mai multă 
repeziciune. Min. 49 B. Po
pescu salvează, din propriul 
careu, o situație-limită ; 
min. 50, oaspeții iau con
ducerea: corner Lăcătuș și 
Balint singur la 10 metri, 
înscrie cu capul sub bara 
transversală, 1—: 
te șapte 
Szekely egalează, 
tînd necruțător, la 
ierbii, de la 22 metri, 2—! 
min. 58, Florin Popescu își 
dă „examenul", eliminând 
pe nedrept pe M. Popa care 
doar l-a agățat pe 
Balint lîngă
careul de 16 metri; min. 
66, momentul psihologic al 
meciului; fault în careu a- 
supra lui B. Popescu (dacă 
mai aveam ieri vreo trei 
ca el...), execută Varga și 
Ducadam respinge ! ■; min.
73, ocazie imensă... „Stea
ua", prin Pițurcă ! ; min.. 
88, Radu II înscrie saneț!o_

nînd uluiala (și oboseala!) 
jucătorilor Jiului, la o 
fază pornită — la centra
rea care a precedat golul 
— de la limita ofsaidului !

In concluzie, o victorie a 
oaspeților, care o merită 
pentru simplul motiv că

au știut să profite 
șelile jucătorilor 
o victorie care însă 
prisma arbitrajului
fost ușurată și de ajutorul — 
uneori evident — al arbi
trului Florin Popescu !

de gre- 
noștri,

— prin
— le-a

Alexandru TATAR

etapa, a XXVI-a :
Hunedoara 1-—0, Ra-

REZULTATE TEHNICE, 
Sportul studențesc — Corvinul 
pid — Chimia Rm. Vîlcea 3—0, A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Timișoara 2—0, F.C. Bihor — F.C. Ar
geș Pitești 2—0, Politehnica Iași — Dinamo 1—2, 
Gloria Buzău — F.C.M. Brașov 3—0, F.C. Olt — U- 
niversitatea Craiova 1—0, Jiul Petroșani — Steaua 
2—3, S.C. Bacău — F.C. Baia Mare 3—0.

•2 ; . pes- 
minute, 

șu- 
firul 

•2;

CLASAMENTUL

1. Steaua 26 20 5 1 58--14 45
2. Dinamo 26 16 9 1 47—23 41
3. Sportul stud. 26 16 7 3 53--19 39
4. Univ. Craiova 26 13 5 8 48--34 31
5. Corvinul 26 12 2 12 44—37 26
6. Gloria Buzău 26 9 8 9 39—41 26
7. A.S.A. Tg. Mureș 26 10 6 10 22—24 26
8. Poli Timișoara 26 9 7 10 24—36 25
9. Rapid 26 8 8 10 29—30 24

10. F.C. Bihor . 26 10 3 13 29--35 23
11. F.C. Olt 26 10 3 13 26—37 23
12. F.C.M. Brașov 26 9 4 13 25—33 22
13. JIUL 26 9 4 13 26—40 22
14. F.C. Argeș 26 8 5 13 33—32 21
15. Chimia 26 8 5 13 22—39 21
16. F.C. Baia Mare ’26 8 4 14 22—37 20
17. S.C. Bacău 26 7 5 14 22—30 19
18. Poli Iași 26 3 8 15 24—49 14

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DU BEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

rator (color). Pro
ducție a studioului 
de televiziune ceho
slovacă. Premieră Pe 
țară. Episodul 1.
Din cununa cântecu
lui românesc (color). 
Album duminical, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Aniversarea a 40 de 
ani de la victoria a- 
supra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei 
independenței Româ
niei". Drumuri de 
jertfă și glorie (II). 
Cîntarea României. 
Film artistic: Prizo
nierul 
(color).
te.
Pagini
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

din Castel 
Ultima
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20.00
20,15

20,30

Cultural : 
dimineață,

Locotenent 21,10

21,50
22,00

Telejurnal.
Priorități în econo
mie.
Spiritul revoluțio
nar — trăsătură de
finitorie a socialis
mului științific.
115 ani de ia naște
rea lui V.I. Lenin. 
Povestiri despre I- 
vanov.
Film realizat de stu
diourile sovietice. 
Român foileton > 
Verdi. Premieră pe 
țară. Episodul 10. 
Telejurnal.
închiderea progra
mului.

I 
I 
I

I
I 
I
I
I

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor. 

Telefilmoteca 
ghiozdan. Micul zbu_
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cu sediul în Petroșani

strada 30 Decembrie 1A,

încadrează de urgență,

direct sau
Electronist, pentru funcția de 

unitate reparat radio și

prîn transfer personal calificat 
responsabil de 
televizoare.

Condițiile de încadrare și 
cele prevăzute de legile nr. 
12/1971 și nr. 57/1974 republicată.

retribuire sînt
22/1969, nr.

Doritorii se pot adresa la biroul perso
nal și la telefon 42763.

întreprinderea minieră Uricani
încadrează

direct sau prin transfer

2 frezori

un tinichigiu.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Vasiu 
Petru, eliberată de ■- I.M.

Paroșeni. O declar nulă. 
(3583)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL, fiul, nora și nepoțelul amintesc cu a- 
ceeași durere în suflet că se împlinesc 6 luni de tris
tețe și singurătate de cînd a trecut tragic în 
ființă aceea care a fost soție devotată, mamă 
bunică iubitoare

ne.
Și

BULDUR MITRA MIOARA

Veșnică amintire prin lacrimi și flori pe mor- 
mîntul ei. (3584)
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