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TĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE •

Uricani — un oraș ti. 
năr, aflat in continuă 
modernizare și sistema
tizare, așa cum arată a- 
ceastă imagine din car
tierul Bucura este ro
dul pasiunii și muncii 
tinerilor săi locuitori, 
pentru o deplină înfru
musețare a localității in 
care trăiesc și muncesc.

TATAR

Intr-o veritabilă competiție de ocupa
re a unui loc fruntaș în întrecerea soci
alistă, minerii de la Petrila raportează 
zi de zi noi tone de cărbune extrase su
plimentar. Pe primul loc în întrecerea 
socialistă se menține în continuare sec
torul IV al minei, care și în luna aceas
ta a reușit să-și realizeze la zi sarcinile 
de plan, înregistrînd plusuri notabile. 
De la începutul anului și pînă în pre
zent, plusul înregistrat de minerii sec
torului IV se cifrează la 6500 tone de 
cărbune. Nu s-au lăsat mai 
minerii din sectoarele V și VI, care de 
la începutul lunii mai, printr-o amplă 
mobilizare a eforturilor, au reușit să 
extragă suplimentar planului 900 tone 
și, respectiv, 500 tone de cărbune.

In acest fel minerii din Petrila își 
aduc o contribuție deosebită la crește
rea producției de cărbune, rezultatele 
muncii lor înscriindu-se pe linia sarci
nilor ce le revin din recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R.

prejos nici

Sectorul VI 
pe calea afirmării

Sector nou înființat la mina Aninoasa, 
sectorul VI — după un început mai ti
mid, în care greutățile inerente și-au 
spus cuvîntul se pare, că a găsit calea 
cea bună pentru realizarea sarcinilor 
de plan. De la începutul lunii, printr-o 
mai bună organizare a muncii, printr-o 
responsabilă angajare-muncitorească mi
nerii din brigada condusă de Ilie Ștef, 
au extras suplimentar din abatajul 
frontal 14—15 și din abatajul cameră 
nr. 16 peste 480 tone dc cărbune. S-au 
evidențiat în mod deosebit minerii din 
schimburile conduse de Vasile Bendea, 
Ioan lordache. Ioan Filip, Gh. Nuțu, 
Radu Stoica și Radu Chiricea, care au 
realizat productivități pe post cu mult 
peste cele planificate. In curînd va intra 
în exploatare un nou abataj — 14—15, 
care va aduce o creștere substanțială a 
producției de cărbune în sector.

Gh. CHIRVASĂ 
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CALÎTATEA CÂRBUNELUil

Reducerea coeficientului 
de cenușa sarcină deosebită 

pentru minerii Văii Jiului
La recenta consfătuire de lucru 

P.C.R., pe lingă problema deosebit 
pusă în discuție și anume, realizarea 
cinilor de plan pe luna mai și întregul an, precum 
.și recuperarea cît mai grabnică a restanțelor acu
mulate in primele patru luni, a fost analizată și 
s-au stabilit măsuri privind îmbunătățirea continuă 
a calității produselor. Pentru minerii din Valea Jiu
lui calitatea cărbunelui extras trebuie să constituie 
o preocupare de prim ordin. Pe această temă am 
solicitat un interviu tovarășei inginer Imola Marto- 
nossv, șeful compartimentului C.T.C. din cadrul 
CJW.V.J.

de la C.C. al 
de importantă 

integrală a sar.

In cadrul minei Dil- 
ja. Ia sectorul III de 
producție, se remarcă 
schimbul condus de Ior- 
dache Neagu, din briga
da lui Laurențiu Bur- 
lui. Lucrînd intr-un a- 
bataj cameră, brigada 
amintită arc o revenire 
puternică. La cele 200 
tone extrase suplimen
tar de la începutul a- 
nului, minerii brigăzii 
vor să adauge, la sfîrși- 
tul acestei luni, noi 
cantităti de cărbune.
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Trepte ale modernizării și eficienței
Ain industria ușoară

Valea Jiului — mare 
bazin carbonifer al țării 
— își trăiește astăzi via
ța sa de o deosebită com
plexitate, în care practic 
nu a rămas nimic în a- 
fara modernizării. Obiș
nuita etichetare a aces
tor străvechi meleaguri: 
„Valea cărbunelui" — nu 
mai este actuală. Valea 
Jiului nu mai înseamnă 
astăzi doar Valea cărbu
nelui, ci înseamnă o via
ță economico-socială deo
sebit de complexă, 
trunsă pînă în cele mai 
sensibile sfere de efecte
le înnoirii. Cărbunele, 
extracția sa au rămas în 
continuare activitatea 
fundamentală, dar 
dezvoltat și s-au 
noi activități, între 
industria 
Ioc bine 
cîndu-și 
sențială 
planului 
conomico-socială în

fii teritorial a munici
piului. Activitate , deo
sebit de restrânsă cu ani 
in urmă, industria u- 
șoară din Valea Jiului 
era reprezentată doar 
de I.F.A. „Vîscoza" din
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însemnări de reporter

pă-

s-au 
impus 

care 
ușoară ocupă un 
conturat, adu- 
o contribuție e- 

la înfăptuirea 
de dezvoltare e- 

pro-

Lupeni care grupa cîte- 
va sute de femei, în ma
joritate soții și fiice ale 
minerilor. Prea puțin se 
punea accent pe această 
activitate, specific femi
nină, care reușea să 
gure doar în foarte 
că măsură locuri 
muncă pentru forța 
muncă feminină, 
puternic detașament 
re nu avea posibilitatea 
să-și materializeze 
pacitatea și energia 
atoare.

asi- 
mi- 

de 
de 

acest 
ca-

Vizitele de lucru 
treprinse 
general al 
varășul 
Ceaușescu, 
lui, au constituit de fapt 
adevăratul, act de naștere 
al actualei industrii ușoa
re a Văii Jiului, secreta
rul general al partidului 
— cu viziunea-i și cute
zanța-! revoluționară ca
racteristice — schițînd a- 
devăratul potențial in
dustrial ce avea să se 
nască în Valea Jiului, în 
acești ani din epoca cea 
mai fertilă 
României. , 
municipiul 
schimbat 
aspectul i 
dustria ușoară se 
în activitatea 
co-socială ca

în-
de secretarul 
partidului, to-
N i c o 1 a e 
în Valea Jiu-

i din istoria 
Astăzi, cînd 
Petroșani și-a 

fundamental 
dinainte, in- 

înscrie 
econom i- 

un sector
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— In prima parte a anu
lui, mai precis în cele pa
tru luni care au trecut 
multe colective de mineri 
din Valea Jiului s-au stră
duit să extragă și să li
vreze preparațiilor cărbu
ne de calitate superioară 
reușind să reducă pro
centul de cenușă și umi
ditate Un exemplu con
cludent în acest sens este 
cel al minerilor de la 
Vulcan, care prin reduce
rea procentului de cenușă 
cu 1,4 puncte față de me
dia realizată în anul tre
cut (an în care cărbunele 
livrat s-a încadrat în indi
catorii de calitate) a obți
nut în primele patru luni 
din acest an 7876 tone bo
nificații. De asemenea, 
procentul de cenușă reali
zat în primele patru luni 
de minerii de la Lonea, 
Petrila, Livezeni și Cariera 
Cîmpu lui Neag este 
media anului trecut 
1,8 puncte, 1,4 puncte, 
puncte și, respectiv, 
puncte și foarte aproape 
de limita admisă. Dacă a- 
ceste colective s-au stră
duit și au reușit în buna 
parte să îmbunătățească 
indicatorii de calitate și 
să se apropie de limita ad
misă, nu același lucru se 
poate, spune despre minerii 
de la Paroșeni și Aninoa
sa unde procentul de ce
nușă a crescut în acest an

față de media anului tre
cut cu 7 puncte și, respec
tiv, 2,2 puncte.

— N-ați amintit 
piuă acum despre 
Lupeni.

— Intenționat nu 
abordat-o împreună 
lelalte, fiindcă ea
tuie o excepție. La această 
mină producția se extrage 
prin trei - puncte, iar pro
centul de cenușă este dife-

nimic
mina

am 
cu ce- 
consti-

Interviu realizat de 
Gheorghe ROTEA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Culoarea albului, des
trămată în oglinda pă- 
mîntului, aduce spre 
bulgăr vestitorul plă- 
pînd al cristalinului a- 
notimp, încărcat de cu
pele iubirilor reînnoi
te în fiecare an, cînd 
erupția soarelui depă
șește hotarnice înghe
țuri căzute plasă peste 
natură. Ochii brîndușe-

I N SCHI P Ț I I

Raid-anchetă q justificată întrebare a locatarilor noilor blocuri

Pornind pe urmele sesi
zărilor trimise redacției 
de cîțiva locatari ai noilor 
blocuri de locuințe cu pri. 
vire la nefuncționarea lif
turilor, pe teren am cons
tatat lucruri suprinzătoa- 
re. In luna octombrie a 
acestui an se împlinesc doi 
ani de cînd au fost date in 
folosință apartamentele 
din blocul 69 — tronsoane
le g și h, dar lifturile nu 
au fost încă montate. Stăm 
de vorbă cu cîțiva din lo
catarii acestui bloc (actual
mente numerotat blocul 
99, stfada Republicii) și

iată ce am aflat. „Locuiesc 
la etajul opt al blocului 99, 
împreună cu soția — ne-a 
spus tovarășul loan Călin, 
lăcătuș la I.U.M. Petroșani. 
Avem un copil de doi ani. 
Apartamentul este confor
tabil. Dar liftul nu 
montat de cînd ne-am 
tat în noua locuință, 
ginați-vă cît de greu
să urcăm cu copilul și că
ruciorul pînă la etajul opt. 
Am făcut împreună cu to
varășul loan Timofte, res
ponsabilul comitetului de 
locatari, nenumărate sesi
zări cerind *să ni se rnon-

este 
mu-

Ima- 
este

dacă nu funcționează ?
J

împreună cu respon 
bîlul comitetului de 
constatăm că nu sînt 
tate ușile spre puțul 
lui de la parter pînă 
ultimul etaj. In locul uși
lor există niște improvi
zații din placaje de lemn. 
Responsabilul comitetului 
de bloc ne solicită să-l 
lămurim de ce funcționea
ză lifturile din blocul 119, 
din cartierul Petroșani 
Nord, dat în folosință la

V stravț

teze și pună în funcțiune 
liftul. Dar am primit doai 
promisiuni că „în curînd 
liftul va funcționa". In
fața intrării blocului 99, 
o femeie aștepta un even
tual ajutor ocazional să-și 
urce butelia de aragaz în 
apartament. O cheamă 
Lucia Barton și ne-a re
latat că stă la etajul V, 
că are doi copii de vîrstă 
preșcolară și ne-a expli
cat, cu o justificată supă
rare că, zilnic urcă de eî- 
teva ori la etajul V fără 
ajutorul liftului, împreu
nă cu copiii.

mon- 
liftu- 

la

(Continuare in pag. a 2-a)

u ridicat, a mi
rare, spre slava ce le 
fură o tentă, experimeh- 
tîncl vopseaua cupolei 
sub care \ a așeza pri
măvara. Verdele, spălat 
în rouă, serie pastelate 
poeme peste crengi pre
sărate cu aurul muguri- 
lor-ciorchini, petale a- 
dăStînd în firul sevei 
urcată spre miezul zile', 
alungită în ploi, pînă 
dincolo, înspre brazdă. 
Boare transparentă, ca 
vălul iniresei, plutește 
peste ape limpezi nd ii
le, lumina livezi’or aș- 
teptînd fluturi. Reflexe 
albăstrii îmbracă negu
ra adunînd puteri doar 
în rădăcinile muntelui 
semeț încoronat cu alb. 
Aerul împrumută neîn
trecute miresme. Mires
mele. ce îmi umplu su
fletul cu proaspătul 
bucuriei recoltelor de 
mîine...

Maria DINCA
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Comitetului Politic Executiv 

al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român adresată tovarășului 
llie Verdeț cu prilejul împlinirii 

virstei de 60 de ani
Dragă tovarășe llie Verdeț,
Este deosebit de plăcut pentru noi ca, la ani

versarea virstei de 60 de ani, să te felicităm din 
toată inima și să-ți adresăm calde urări de sănă
tate, viață lungă și fericită.

Și cu acest prilej aniversar, dorim să-ți ex
primăm aprecierea noastră pentru rodnica activitate
desfășurată cu pasiune revoluționară în rîndurile 
gloriosului nostru partid, pentru dăruirea cu care 
muncești în vederea înfăptuirii sarcinilor de răs
pundere încredințate de partid.

In calitate de membru al Comitetului Politic 
Executiv și secretar al C.C. al P.C.R., de președinte 
al Consiliului Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, valorificînd expe
riența acumulată de-a lungul anilor în îndeplinirea 
diferitelor funcții de răspundere pe care le-ai avut, 
aduci o contribuție însemnată la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru, la controlul îndeplinirii hotăririlor, 
la transpunerea in viață a planurilor și programelor 
de edificare a României socialiste.

Astăzi, la împlinirea virstei de 60 de ani, iți 
urăm, tovarășe llie V erdeț, multă sănătate și pute
re de muncă, viață îndelungată, pentru a contribui 
și pe mai departe, împreună cu întregul nostru 
partid, la înfăptuirea cu succes a istoricelor hotărîri 
adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, 
a Programului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a României
spre comunism.

I.a aniversarea zilei tale de naștere, iți adresăm, 
cu cele mai calde sentimente tovărășești, tradițio
nala urare: „La mulți ani !“.

Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Trepte ale modernizării și eficienței

La ce sînt bune lifturile dacă nu funcționează ?
(Urmare diD pag. 1)

mai bine de un an după 
blocul 99 de pe strada 
Republicii, de aceeași cons
tructori din brigada 10 a 
A.C.M. In căutarea răs
punsului intrăm în atelie
rul secției de întreținere și 
reparații ascensoare a 
E.G.C.L. Petroșani, care, 
în treacăt fie spus, se a- 
flă la mai puțin de 200 
de pași de blocul 99. 
„Liftul de la blocul 99 
n-a fost montat deoarece 
ne-au lipsit glisierele, ca
re trebuiau, conform pro
iectului, să ne vină din 
import. De curînd (în ia
nuarie — n.n.) am început 
lucrul, fiindcă am primit 
o parte din echipamentul 
necesar montajelor, dar 
cînd am trecut la monta
rea suporților pentru ghi
daje — ne-a declarat to
varășul Mihai Neuhoff, șef 
de echipă în cadrul secți
ei de întreținere și repa
rații ascensoare — am 
constatat că 26 de găuri 
pentru suporții ghidajelor 
nu erau executate de 
constructori. Cine au fost 
constructorii? Oamenii din 
subordinea maistrului Ion 
Trantea, din cadrul brigă

zii 10 Petroșani a A.C.M. 
11 întîlnim pe maistrul 
Trantea la blocul 78, pre
ocupat de finalizarea lu
crărilor de la parterul 
blocului și ii adresăm în
trebarea: de ce nu s-a res
pectat proiectul la cons
trucția. puțului liftului de 
la blocul 99? „Noi am pre
dat lucrarea cu proces- 
verbal — ne-a spus meș
terul Ion Trantea. Ulteri
or, cînd beneficiarul ne-a 
solicitat am trimis oa
meni să facă rectificările 
necesare". Despre ce fel 
de „rectificări" era vorba, 
am văzut la fața locului. 
Doi oameni au muncit din 
greu, spărgînd betonul în
tărit cu șpițul și cu ba
rosul pentru a face cele 
26 de găuri destinate su
porților ghidajelor.

De ce au fost tărăgăna
te lucrările la liftul din 
blocul 99? Evident că din 
lipsă de interes din partea 
beneficiarului — I.G.C.L. 
Petroșani. Secția din Pe
troșani a întreprinderii de 
fabricație și montaje „As
censorul" București pri
mește piesele și echipamen
tul necesare montajelor 
cu țîrîita. „Din cînd în 
cînd ne mai vin piese și

(Urinare din pag. I)

puternic, deosebit de 
complex, care întruneș
te în totalitate condiți
ile de modernizare și -e- 
ficiență.

Alături de I.F.A. „Vîs- 
coza", singura „ambasa
doare" pînă nu demult a 
industriei ușoare în Va
lea Jiului, ea însăși cu
prinsă de profundele 
transformări — noua ca
pacitate de 5000 tone de 
fire pe an constituind un 
argument deosebit de 
concludent în peisajul 
industrial al municipiu
lui, au apărut și s-au 
afirmat noi întreprin
deri ale industriei ușoare

Unitatea nr. 12 „Expo 
— mobilă" din Vulcan 
(gestionar Luiza Moță- 
ianu) a realizat un suc
ces remarcabil în pri
mul trimestru: vînzări 
peste plan de 600 000 
lei.

Foto: Robert TA VIAN 

avem de lucru cîte 2—3 
zile, ne spune tovarășul 
Alexandru Peter, din ca
drul secției, apoi din nou 
ne ocupăm doar de repa
rații și de revizii".

In cartierul Aeroport, 
după doi ani de așteptare 
a fost montat și echipat 
liftul din blocul 15. Dar 
nici acesta nu funcționea
ză încă, deoarece așteaptă 
să fie autorizat de către 
I.S.C.I.R. In ceea ce pri
vește liftul din blocul 119 
am aflat de la maistrul 
Petre Cosma, care a răs
puns de lucrările de cons
trucție, că glisierele au 
fost procurate nu din im
port, ci din țară, fiindcă 
se fabrică și la noi, nu 
numai în străinătate!

„Problema" tărăgănării 
punerii în funcțiune a 
liftului de la blocul 99 este, 
rezolvabilă deci. Se impu
ne doar preocupare din 
partea beneficiarului pen
tru procurarea echipa
mentului necesar monta
jelor. Este cu totul inadmi
sibil să .se prezinte loca
tarilor la nesfîrșit doar 
simple promisiuni că „pro
blema" liftului va fi solu
ționată.

care asigură locuri de 
muncă pentru 7000 de 
femei, soții și fiice de 
mineri.

Țesătoria de mătase din 
Lupeni, unitate modernă, 
cu o mare capacitate de 
producție, fabrica de mo
bilă din Petrila, abatorul 
și fabrica de produse din 
carne din Petroșani, fa
brica de pîine din Petro
șani, întreprinderea de 
confecții Vulcan și între
prinderea de tricotaje din 
Petroșani, realizate' la 
indicația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, sînt 
unități economice care 
întrunesc cele mai bune 
condiții de^ dotare mate
rială, beneficiază de un

Reducerea coeficientului 
de cenușă

(Urinare din pag. 1)

rit pentru fiecare. Produc
ția extrasă pe puțul cu 
schip — deci care trece 
prin trommel-conatisor are 
un procentaj de cenușă 
mai scăzut. De fapt aceas
ta a fost și rațiunea intro
ducerii instalației de trom- 
mel-concasor, iar rezulta
tele obținute se văd. Pro
centul de cenușă realizat 
la cărbune care trece prin 
instalație este de 44—45 
la sută. O îmbunătățire a 
calității cărbunelui se ob
servă și la producția ex
trasă pe galeria de coas
tă unde în trimestrul I 
procentul de cenușă a 
fost de 49,2 la sută, iar în 
luna aprilie acesta a scă
zut cu 2,4 puncte. Proble
ma acută rămîne produc
ția extrasă prin puțul est, 
unde procentul de cenușă 
depășește cu mult aceste 
limite (66,2 la sută).

— Totuși trebuie făcut 
ceva.

— Desigur, conducerea 
minei trebuie să ia măsuri 
urgente pentru repunerea 
în funcțiune a instalației 
de claubaj de la suprafață, 
mai ales că sortul de plus 
80 mm, la care cenușa a- 
junge pînă la 75 la sută, 
depășește 15 la sută din 
producția care se extrage 
pe acest puț.

— Intr-un viitor apropiat 
întreaga producție a minei 
va fi concentrată pe fluxul 
principal de transport și 
deci se va extrage pe pu

personal bine calificat 
care își demonstrează zi 
de zi priceperea și mă- 
estria profesională în 
produse de mare comple
xitate tehnică. Femeile, 
această puternică forță 
de muncă a Văii Jiului, 
prin existența acestor în
treprinderi, și-au găsit 
împlinirea idealurilor și 
aspirațiilor lor, încunu- 
nînd o frumoasă tradi
ție muncitorească ce își 
găsea pînă acum materi
alizarea doar în extracția 
cărbunelui.

Ba mai mult, ca o re
cunoaștere a competenței 
și măestriei lor profesi
onale, activitatea de ex
port s-a afirmat și dez

țul cu schip și va trece 
prin instalația de trommel- 
concasor. In acest caz mai 
are rost repunerea în 
funcțiune a instalației de 
claubaj?

— Da, deoarece prin a- 
ceastă instalație se va în
cărca în continuare pro
ducția din cariera Victoria 
și cariera Sud, deci repu
nerea instalației în funcți
une este o necesitate acută.

— După primele patru 
luni, cum apreciați calita
tea producției extrase?

— Dacă ne referim la 
aceeași perioadă a anului 
trecut, putem aprecia 'că 
s-a îmbunătățit calitatea, 
procentul de cenușă a scă
zut cu 0,6 puncte diminu- 
înd astfel penalizările cu 
16 000 tone. Dar dacă ne 
referim la sarcinile plani
ficate pentru acest an nu 
ne putem declara mulțu
miți deoarece procentul 
de cenușă realizat este cu 
3,1 puncte mai mare decît 
cel planificat, de 41,5 la 
sută. Penalizările sînt pe 
măsura nerealizării, adică 
aproape de 84 000 tone. A- 
vînd în vedere acest as
pect, conducerea C.M.V.J., 
împreună cu conducerile 
întreprinderilor miniere, 
toți factorii implicați în 
realizarea calității pro
ducției vor trebui să acți
oneze cu mai multă exi
gență, cu mai multă res
ponsabilitate pentru redu
cerea coeficientului de ce
nușă, cel puțin ia limita 
prevăzută prin plan. 

voltat continuu la între
prinderile de confecții 
din Vulcan și de tricotaje 
din Petroșani, produse
le fabricate în Valea Jiu
lui fiind foarte solicitate 
și apreciate în multe țări 
ale lumii. Industria u- 
șoară, acest domeniu 
deosebit de important al 
economiei naționale, prin 
grija partidului și statu
lui, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
și-a găsit aici, în Valea 
Jiului, un loc prielnic de 
afirmare și consolidare, 
devenind un exponent 
convingător al devenirii 
socialiste a Văii în acești 
20 de ani de împliniri is
torice ale României.

In vederea reducerii ( 

consumurilor de energie

Soluția* 
merită aplicată

Pentru iluminatul noc
turn al casei scărilor unui 
bloc se consumă lunar 180 
kWh, media consumului 
de energie electrică folosită 
în acest scop numai în 
blocurile din reședința 
noastră, de municipiu este 
de 30 000 kWh, adică echi
valentul energiei necesare 
funcționării, pe această pe
rioadă, a Fabricii de pro
duse lactate Petroșani sau 
întreprinderii de confec
ții Vulcan. Automatul de 
scară reduce acest con
sum la 30 kWh de bloc. 
Automatul, costînd 220 lei, 
există în comerț și poate 
fi montat de electricienii 
cooperativelor meșteșugă
rești, bineînțeles la solici
tarea asociațiilor de loca
tari. Pînă acum însă prea 
puține asociații de locatari 
au adoptat această soluție. 
Că unii cetățeni nu-și dră- 
muie bugetele personale 
ne interesează mai puțin, 
dar de ce se scurge pe... 
apa Sîmbetei atîta energie 
electrică, știut fiind cit de 
greu se extrage cărbunele?.

Răsplata muncii
Ziua de 9 Mai, atît de 

bogată în evenimente poli
tice de largă rezonanță, a 
constituit pentru pionierii 
Școlii generale nr. 3 Vul
can, una dintre cele mai 
emoționante zile din viața 
lor de elevi. Cei mai buni 
pionieri ai școlii. în nu
măr de 12, au fost primiți 
în organizația revoluțio
nară a tineretului din 
România. Primirea în 
U.T.C., în această zi în 
care organizația a împli
nit 63 ue ani de glorioasă 
activitate, vine să le. răs
plătească în acest fel ele
vilor munca lor asiduă 
pentru însușirea cunoș
tințelor. Printre uteciștii 
nou primiți se numără și 
Daniela Gavrilă, Corina 
Vass și Simion Drăghina, 
ale căror medii pe prime
le două trimestre se si
tuează la cifra maximă.

Petru BREBEN, 
coresp, Vulcan

vo informam
- ■ —>-------- -----------

NOI APARTAMENTE 
IN PETRILA. In cartie
rul „Minerul", care con
turează zona noului cen
tru civic al orașului Pe
trila, constructorii au 
predat beneficiarului 20 
de apartamente în blo
cul 104. Alte 24 de

partamente, din blocul 107, 
se află în faza finală de 
construcție, la finisaje și

a-

a-

se 
de 
de

vor fi predate beneficia
rului pînă la sfîrșitul 
cestei luni. (V.S.)

ÎMPĂDURIRI. Azi 
încheie campania 
plantări și completări
arbori în teritoriul Ocolu
lui silvic Petroșani. După 
cum ne informează ing. 
Felician Becuș, șeful 
colului, zestrea de 
verde" s-a îmbogățit 
acest an cu 118 ha,
mareîndu-se în campa
nia de împăduriri briga
da a IV-a (Dealul Babii). 
condusă de brigadierul 
silvic Nistor Negoi. (I.V.)

o- 
„aur

în 
re-

INIȚIATIVA GOSPO
DĂREASCA. O frumoasă 
inițiativă s-a materializat 
în noul cartier Petroșani- 
Nord. De jur împrejurul 
terasei restaurantului 
„Bulevard" au fost plan
tați puieți de pin, care 
creează o ambianță și un 
aspect deosebit de plăcut. 
O inițiativă care merită 
toate felicitările și care 
ar putea fi luată ca e- 
xemplu și de alte unități 
ale municipiului. (G.C.)

APA DIN PIATRA 
SEACA. Nu ca în poves
tea lui Păcală, ci pe

strada N. Bălcescu 
Petroșani unde, 
simplu, mustește 
tul, semn că 
apropiere 
spartă curge, 
apelor de la 
fost sesizați, 
cred că se adeverește po
vestea lui Păcală, 
poftească să vadă 
nu se face o arteziană în 
mijlocul drumului. (S.P.)

CONDUCEREA cine
matografului „7 Noiem
brie" din Petroșani, la 
cererea mai multor spec-

din 
pur și 

asfal- 
undeva în 

o conductă 
Mai marii 

I.G.C.L. 
dar ei

au 
nu

Să 
pînă

tari, a reprogramat pen
tru astăzi și mîine după- 
amiază filmul „Drumul 
spre înalta societate", 
producție a studiourilor 
engleze. (Gh.B.)

PICTURA. O informa
ție care, cu siguranță îi 
interesează pe iubitorii 
picturii: ședințele de lu
cru ale cercului de artă 
plastică „Paleta" din Lu
peni se vor desfășura, în- 
cepînd de săptămîna ur
mătoare, în fiecare 
(și nu marți, ca pînă
cum), cu începere de la 
ora 17,30. (A.T.)

PROPUNERE. Pro
punem ca unitatea „Opti
ca", amplasată în cartie
rul Petroșani-Nord, să 
asigure servicii, cel puțin 
de două ori pe săptămî- 
nă și după-ămiaza, pen
tru a veni în întîmpina- 
rea cererilor populației. 
„Vede" cineva propune
rea noastră? (M.B.)

Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU

joi
a-

I
I
I
I
II l

feWoffliâw j



SÎMBĂTĂ, 11 MAI 1985 Steagul roșu 3

*CUI!LTWB<»rf1RT<fl«CUtTW Ri
Efervescență a actului cultural

Ca in fiecare an, la 15 mai se deschide la Petroșani 
„Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural- 
educative și sportive" — expresie vie a efervescenței 
spirituale a tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului, 
manifestări cu largi implicații culturale, ce se des
fășoară sub genericul „Laudă omului muncii și 
creației sale". Pentru ca marele public să cunoască 
din timp care vor fi cele mai importante momente 
ale acestei luni a culturii și artei dedicată făurarului 
epocii noastre, omul muncii — creator al noii vieți 
materiale și spirituale, constructor al societății so
cialiste multilateral dezvoltate — ne-am adresat to
varășei Cornelia Stănescu, președinte al Comitetului 
municipal de cultură și educație socialistă.

— Acțiunile pot 
pate pe mai multe 
Avem acțiuni care își pro
pun să vină în sprijinul 
creșterii calitative și can
titative a producției, în 
mod deosebit a producției 
de cărbune, contribuind în 
același timp la creșterea 
gradului de protecție a 
muncii. Intenționăm să or
ganizăm acțiuni de 
pentru o mai bună 
noaștere a politicii
ne și externe a partidului 
și statului. In acest sens 
vom organiza, atît la sedi
ile întreprinderilor cît și

fi gru- 
cicluri.

masă 
cu- 

inter-
tismului 
pectului 
de luptă, revoluționare ale 
poporului român, față de

res-socialist, al 
față de tradițiile

Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive

e- 
de 
a-

— Ce își propune să 
aducă nou luna manifes
tărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și spor
tive?

— Cea de-a VI-a ediție 
a acestei ample suite de 
manifestări politico-educa
tive, cultural-educative și 
sportive se înscrie în via
ța „Văii Jiului" ca un 
veniment major, plin 
semnificații. Această
devărată lună a educației 
se desfășoară la puțin 
timp după marele forum 
comunist al țării unde, 
în magistralul raport pre
zentat în fața delegaților 
la Congres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, a adresat vibrante che
mări tuturor oamenilor 
de știință și cultură de a 
face totul pentru dezvolta
rea continuă a conștiin
ței sociale a oamenilor, 
pentru educarea lor multi
laterală, în spiritul patrio-

valorile societății noastre 
socialiste. Edificarea unui 
nou tip de om, capabil a 
duce pe mai departe cu
ceririle întregului popor, 
iată idealul sub care, an 
de an, se desfășoară în 
municipiul nostru Luna ma
nifestărilor politico-ideo
logice, cultural-educative 
si sportive, „LAUDA OMU
LUI MUNCII ȘI CREAȚIEI 
SALE“, organizată de că
tre Consiliul municipal de 
educație politică și cultură 
socialistă.

— Unde vor avea Ioc 
manifestările și în ce cons
tau?

în cadrul așezămintelor de 
cultură, dezbateri, mese 
rotunde, simpozioane, cu 
participarea unor specia
liști din cadrul unităților 
și din afara lor.

Un loc aparte îl ocupă 
acțiunile de educație ce
tățenească, a tinerilor; pu
tem enumera cîteva dintre 
ele : „Dirigenția mun
citorească" la I.M. Vul
can, întîlniri - ale tinerilor 
cu șefi de brigadă, ingineri, 
maiștri minieri la I.M. 
Lonea, „Cunoașterea — di
mensiune a omului mo
dern", la căminul de ne- 
familiști al I.M. Dîlja.

— Ce personalități 
scenei își vor aduce 
contribuția la buna desfășu
rare a manifestărilor ar
tistice?

— La loc de 
situează vizita 
de compozitori 
logi a Uniunii 
rilor și muzicologilor 
R.S.R. 
de muzică „Ciprian 
rumbescu" din București. 
Delegația va fi condusă de 
prof. univ. dr. Nicolae Că- 
linoiu, rector al conserva
torului bucureștean și pre
ședinte al uniunii și va 
cuprinde creatori și inter- 
preți, între care un loc 
aparte îl ocupă corul „Ma
drigal" al Conservatorului 
de muzică „Ciprian 
rumbescu", dirijat de 
tistul emerit Marin 
stantin. Vom fi de aseme
nea prezenți la „zilele Tea
trului de comedie" din 
București, vom primi vizi
ta „Rapsodiei române" și 
a unor personalități lite
rare de prestigiu. Mani
festările artistice includ și 
prezențele formațiilor 
soliștilor amatori 
le“ a pionierilor 
lor, precum și a 
de stat „Valea 
Spectacolele vor 
atît la sediile unităților, în 
sălile de apel, cît și 
drul. instituțiilor de 
ră.

gătit de Florin Plaur, so
listul folk Antal Irnre,

frunte se 
delegației 

și muzico- 
compozito- 

din 
și Conservatorului 

Po-

Po- 
ar_ 

Con-

Și 
din „Va- 
și elevi- 

Teatrului 
Jiului", 

avea loc

în ca- 
cultu-

deInterviu realizat 
H. ALEXANDRESCU
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Spectacol festiv 
sala Casei de 
sindicatelor din 
a avut loc un 
festiv dedicat 
mai, ziua inde- 
României și 

fascis-

cultură a 
Petroșani 
spectacol 
zilei de 9 
pendenței
a victoriei asupra 
mulul. Și-au dat concursul 
formații artistice de ti
neret, oameni ai muncii 
în cadrul întreprinderilor 
minere: corul bărbătesc 
dirijat de Sebastian Bir- 
san, montajul literar pre-

taraful condus de Gheor- I 
ghe Busuioc, precum si |

(
)
i

montajul literar-muzical- 
coregrafic al casei de 
cultură. Coregrafia mon
tajului a fost realizată de 
Nicolae Zăblău, iar 
ducerea muzicală 
asigurată de 
Alexandrescu. 
spectacolului:
Plaur și George Negraru.

con- 
a fost 
1 lorațiu 

Regia 
Florin

Prin expoziții

Pictura — un document viu 
al timpului nostru

„Muguri piatră",
„Am crescut cu tine, Hu- 
nedoară", „Incandescențe 
subterane",- „Din adîncuri 
de lumină", „Cîntecul a- 
dîncului" — vol. I și II, 
iată cîteva dintre antolo
giile literare cu lucrări 
ale scriitorilor Văii Jiu
lui, apărute în cei peste 
30 de ani de cînd cena
clul literar al minerilor, 
astăzi purtînd numele 
lui „Panait Istrati" fi
ințează. Poeți, prozatori, 
dramaturgi, sînt oameni 
car° trăiesc în mijlocul 
oamenilor și pentru oa
meni, aduc lumină în i-

nimi și gînduri, tot așa 
cum minerul aduce lu
mină în case. Să amintim 
doar pe cei care au fă
cut sau fac parte din a- 
cest cenaclu: Nicolae Țic, 
Ion Băieșu, Dorel Dorian, 
Irimie Străuț, Ana Șoit, 
Vasile Brădescu, Maria 
Dincă, Corneliu Rădules- 
cu. Dumitru Velea, Victor 
Fuleși, Dumitru Dem 
Ionașcu — conducătorul 
de astăzi al cenaclului — 
Ion Pascal Vlad, Mircea 
Andraș, Mircea Bujores- 
cu, Rahela Barcan, 
tantin Cîmpeanu, 
Țigăntele, Silvian 
Dumitru Nechifor,

Cons-
Ion

Matei, 
loan

Dan Bălan și mulți alții. 
„De aici, de unde țîș- 

nește miracolul luminii, 
se aude poezia vie și cal
dă —■ un lung poem des
pre oameni, despre țară" 
— iată una din aprecie
rile apărute în cotidiene
le și revistele din țară, 
în decursul timpului; 
ceste cuvinte inserate 
„Scînteia tineretului 
1982, definesc poate 
mai bine viața cenaclu
lui „Panait Istrati" care 
activează pe lîngă Casa 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani.

Expoziția de pictură 
a Elizei Hirean, des
chisă la Muzeul mine
ritului.

Muzeul mineritului din 
Petroșani se dovedește a 
fi, în ultimul timp, o ve
ritabilă galerie de artă. 
Artiști plastici amatori 
din municipiul nostru 
au deschis expoziții per
sonale de pictură, în ma
joritate legate tematic 
de marile evenimente is
torice și politice din via
ța națiunii.

Cea de a doua expozi
ție personală a Elizei Hi
rean se înscrie, în acest 
context, ca un act de re
ală cultură, un omagiu 
fierbinte adus prin artă 
celor două mari eveni
mente; sărbătorirea a 
108 ani de la dobindirca 
independenței de stat și a 
40 de ani de la victoria 
asupra fascismului. De 
altfel expoziția poartă 
titlul „Primăvară eroi
că" și este completată cu 
o expoziție de medalii și 
plachete jubiliare și o 
alta de documente mine
rești, deschise simultan la 
sediul muzeului.

Cele 21 de lucrări ex
puse — pictură in ulei 
— abordează subiecte din 
cele mai diverse, înce-

pînd cu portretul și 
compoziția, continuînd 
cu peisajul și natura sta
tică; sînt lucrări care 
se apropie de tabloul — 
document, profund anco
rate în viața de zi c-u zi 
a Văii Jiului. „Petroșani 
— zona industrială", „Ve
dere între gară și Dilja", 
„Defileul Jiului", „Pe
troșani 1984", „Măsură-, 
tor de gaze", „Popas pe 
Valea Jiețului", iată nu
mai cîteva dintre tablou
rile care prin desen, prin 
culoare, redau cit se poa
te, de veridic oameni și 
locuri din Valea Jiului.

Fiecare imagine, domi
nată de lumină, de calm, 
rămîne in privirea vizita
torului, dindu-i, prin m- 
primarea meșteșugită a 
culorilor, o anume me
lancolie. Florile, aduse 
parcă anume pentru a lu
mina gîndul vizitatorului, 
îmbie pe trecătorul gră
bit, să zăbovească, fie și 
numai un-minut, pentru 
a desluși idei și senti
mente așezate, în trecerea 
culorii, peste pînză.

A. HORAȚIU

Vîrsta împlinirii 
adierea florilor de măr 
ești corola razelor de soare, 
neam viteaz, cu jurămînt de adevăr, 
gînd înalță și o sinceră urare.

Răsare peste-ntinderile-albastre 
efigia înaltului tău zbor 
zidire peste puntea vrerii 
lumina unui ev nepieritor.

In 
tu 
un 
un

noastre,

victorii 
urcat

Pastel în cărbune
In amforele umbrei,
Desțelenit și negru,
Se odihnesc cărbunii
Și somnul se destramă mirajului arhaic.

căzută sub cerdac 
ca țolul unui laic, 
din strimtul bivuac,

Opus, pe-un tond

Azi se-mplinește vîrsta de 
mai sînt destule trepte de 
Unde ești tu, se-mbracă-n fapte zorii 
la temelii de dor înrourat.
Te știm de cînd te-avem și veșnic vom 
iubi cuvîntul tău ca pe-un balsam 
asemeni cum, crescut din trup de neam, 
ne e stegar Conducătorul OM.

Și ridurile stîncii 
Și gemene petale, 
Omagiază munca,

de piatră, 
cresc muguri sinilii 

încep să singereze, 
săltate-n armonii, 
făcînd-o să vibreze.

înfiorat, pămintul, ca rodul pîrguit, 
Se-mbracă în lumina eternelor atracții, 
Privind, din orizontul închis, spre infinit, 
Cum crește bărbăția,din flori

de satisfacții.

Vasile COJOCARU Maria DINCĂ

Apus
S-au dezlipit molateci funigei 
păienjenișuri moi privirea îți resfiră 
de catifea ca miezul vișinei 
neliniștit petalele respiră.
pe arcul diafan adastă o boare 
fluidul străveziu înțepător 
pulSînd cu umbra în veșnică migrare 
senine curcubeie prelinse în cotor 
pe-ncercănatul drum cutreierat de febră 
bobocii grei corolele-și aprind 
sub clinchetele brumei cu alternări de zebră 
se stinge jarul rozei sub coama unui grind.

Doru ROMAN

Trei cuvinte
Atît imbold în muncă 
suprema dăruire 
spre viitorul, mare 
vor duce zborul nostru 
spre comunism — 

spre soare, 
strămoșii noștrii demni, 
au strîns în suflet glia 
să-și aibă libertatea. 
Știm trei cuvinte care 
vor fi eternitatea, 
Partidul, Ceaușescu, 

România.

lloria DOBROGEANU

Foto: Al. TĂTAR

In standurile librăriilor

Carte de istorie

5

i

a
va
a-

preum* 
printre

„Cîn- 
mon- 

literar-

■ Duminică, la 
de cultură din Deva 
intra în concurs, în 
drul etapei județene 
Festivalului național 
muncii și creației 
tarea României", 
tajele literare, 
muzicale și literar muzi- 
cal-coregrafice.

£

Rahela BARCAN

____________ 7
1

■ Fanfara reunită 
minerilor Văii Jiului 
fi prezentă în cadrul 
celeiași etape de concurș
la Simeria, tot în cursul 
zilei de duminică.

H Deși nu „Ia sfirșit 
de săptămînă", ci „la în
ceput de săptămînă", iu
bitorii muzicii se vor

putea întîlni cu bijuterii 
muzicale — pagini 
mare popularitate, în 
drul recitalurilor ce 
fi susținute la Casa 
cultură a sindicatelor 

orele 
către 

An
con- 

internaționa- 
,Jacques Thibaud" 

„Tibor Varga" 
Ludwig Spohr

Petroșani, luni, la 
16, 17,30 și 19 de 
violonista Cristina 
ghelescu, laureată a 
cursurilor 
le
(Franța), 
(Elveția),.
(R.F.G.) și A. Curci (I- 
talia), soprana Dana Fo- 
dor și pianistul Mihai 
Ungureanu. Prezentarea 
recitalurilor — Gheorghe 
Fabian. (AI.H.) E

I

E

Zilele trecute, 
blîndu-ne pașii 
standurile de cărți ale li
brăriei „Ion Creangă" din 
Petroșani, ne-am oprit în 
dreptul cărților de istorie. 
Dintre noutăți ne-a atras 
atenția volumul „Octavi
anus Augustus", volum de 
istorie apărut în Editura 
științifică și enciclopedică 
în acest an, sub semnătura 
lui Mircea Duduleanu.

Răsfoindu-i paginile, ci
titorii vor avea surpriza de 
a se întîlni cu o carte deo
sebi de atrăgătoare, auto
rul prezentînd faptul is
toric într-un stil accesibil, 
fără a face rabat informa
țiilor.

O carte de istorie pe ca
re, indiferent de vîrstă, o 
citești cu plăcere. (Al II.)
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Vizita oficială hi Malayezia

ii primtohii
Republic

SINGAPORE 10 (Aeer- 
pres). — Vineri s-a înche
iat vizita oficială în Re- 

' publica Singapore a tova- 
| rășului Constantin Dăscă- 

lescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii So-

mîiiisiru ai 
ii Socialiste 
cialiste România, efectu
ată la invitația primului 
ministru al țării-gazdă, Lee 
Kuan Ycw.

5.V
KUALA LUMPUR 10 

(Agerpres). — In aceeași

Guvernului 
România

zi, tovarășul Constantin 
Dăscă’escu a sosit la 
Kuala Lumpur într-o vizi
tă oficială, la invitația 
primului ministru al Ma- 
layeziei, Dato Seri dr. Ma
hathir Mohamad.

începerea convorbirilor româno-malayeziene
KUALA , LUMPUR 10 

(Agerpres). — Corespon
dență de la I. Erhan. Vi
neri după-amiază, au în
ceput la Kuala Lumpur 
convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, și Dato 
Seri dr. Mahathir Moha
mad, primul ministru al 
Malayeziei.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei Elena Ceausescu, 
primul ministru al guver
nului român a transmis 
primului ministru mala- 
yezian și doamnei Dâtin 
Siti Hasmah un salut prie
tenesc, împreună cu cele 
mai bune urări de sănăta
te și fericire personală, de 
prosperitate și pace popo
rului malayezian.

Mulțumind cu căldură, 
premierul Dato Seri dr. 
Mahathir Mohamad a ru
gat să fie transmise pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, din par
tea sa și a doamnei De
țin Siti Hasmah, un salut 
cordial, împreună cu cele . 
mai bune urări de sănăta
te. fericire personală și - 
succese, iar poporului ro
mân — urări de progres și 
de prosperitate.

In cadrul convorbirilor 
s-a apreciat că există o 
gamă largă de produse 
care pot face obiectul 
schimbului dintre Româ
nia și Malayezia, sublini- 
indu-se necesitatea rea
lizării între întreprinderi 
românești și firme mala- 
yeziene a unor convenții 
și aranjamente pe termen 
lung, care să asigure

schimburi comerciale e- 
chilibrate, stabile.

Un spațiu larg a fost 
consacrat problemelor co
operării în producție, care 
reprezintă partea cea mai 
dinamică a raporturilor bi
laterale.

In cadrul convorbirilor, 
desfășurate intr-un spirit 
deschis, constructiv, de 
stimă și înțelegere reci
procă, prim-miniștrii ce
lor două țări au efectuat 
un larg schimb de păreri 
asupra unor probleme strin
gente ale actualității inter, 
naționale.

☆
Dato Seri dr. Mahathir 

Mohamad a ofe
rit, vineri, un dineu 
oficial în onoarea tova
rășului Constantin Dăscă- 
leScu. Cei doi prim-miniș- 
tri au rostit toasturi.

Vizita oficială a tovarășu
lui Constantin Dăscăles- 
cu în Malayezia continuă.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Din nou împreu
nă; Unirea: Lupii mări
lor; Paringul: Iubirea are 
multe fețe, I—II.

LONEA: Acordați cir
cumstanțe atenuante.

ANINOASA: Amurgul
fîntînilor.

VULCAN — Luceafărul: 
Omul și fiara, I-II.

LUPENI — Cultural : 
Iubirea are multe fețe, 
I-II.

V \URICANI: Runda a 6-a.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
schimbarea programării 
filmelor aparțin între
prinderii cinematografi
ce județene.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" : Pe
troșani —• „Clopotele" ; 
Lonea" — „Somnoroasa 
aventură".

TV.

PARIS 10 (Agerpres). — 
Un val de aer rece s-a a- 
bătut asupra unor regiuni 
ale Franței. Ca urmare a 
ninsorilor căzuta în regiu
nea Alpilor și Pirineilor, 
grosimea stratului de ză
padă a atins o jumătate de 
metru. Chiar și în însorita 
Corsica, plantațiile de pomi 
fructiferi înfloriți au fost 
acoperite de un strat de 
zăpadă. Datorită intem
periilor, circulația rutieră 
a fost îngreunată și chiar 
paralizată pe multe șose
le ale țării. Traficul prin 
tunelul de sub Mont Blanc

Pe tot globul
a fost complet întrerupt. 
Nivelul apelor în multe 
rîuri a atins cotele de 
inundație.

ADDIS ABEBA 10 (Ager
pres). — Etiopia, victima 
unei puternice secete și a 
foametei de mai mulți ani, 
este amenințată în pre
zent de ploi torențiale ,și, 
inundații, care au cauzat 
deja pagube în provinciile 
din nord ale țării, a anun
țat Agenția meteorologică 
națională. Potrivit meteo
rologilor etiopieni, care ci

tează date obținute prin 
satelit, un front de nori 
formați deasupra Ocea
nului Indian se îndreaptă 
spre Cornul Africii și ar 
putea declanșa ploi- ex
trem de abundente în su
dul și estul Etiopiei. La 
sfîrșitul săptămîniî trecute, 
ploi torențiale au dus la 
inundarea străzilor orașu
lui Asmara și a portului 
Assab, la Marea Roșie, 
perturbînd traficul și cau- 
zînd pagube locuințelor. A- 
cestea au fost primele ploi 
căzute la Assab în ultimii 
doi ani.

13,00 Telex. 13,05 La 
sfârșit de săptămînă: 
„Drag. îmi e să cînt, să 
joc" — melodii populare; 
Gala desenului animat; 
Micile povești ale ma
relui ecran: „Cenușă
reasa", partea a 10-a; 
Melodia săptămînii în 
primă audiție; Interviul 
emisiunii; Cîntecul cu
vintelor — moment poe
tic; Lumină de mai pe 
străzile orașului — re
portaj; Atlas muzical; 
Telesport — rubrică de 
actualități sportive șl 
șah; 14,45 Săptămînă po
litică. 15,00 închiderea 
programului. 19,00 Tele
jurnal. 19,15 Teleenci- 
clopedia. 19,35 Antologia 
umorului românesc (co
lor). Episodul 5 „Umo
rul fantastic". 20,30 Film 
artistic: „Zbor de luptă". 
Prima parte. 21,30 Mie 
îmi place a cînta — me
lodii îndrăgite (color). 
21,50 Telejurnal. 22,00 
închiderea programului.
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CONCURS NEDORIT

I Intr-un nedorit concurs 
■ al ad&pților lui Bachus 
Is-au aflat în această săp

tămînă conducătorii auto 
profesioniști cu cei a-I matori. „Juriul" constL 

Ituit din agenți ai biroului 
circulație al Miliției mu-I nicipiului Petroșani au 

1 dat cîștig de cauză de 
I această dată profesioniș- 
’ tilor cu scorul general de I 5—4. S-au acodăt și I „premiile" de rigoare: 
| permisele de conducere 
I suspendate, amenzi de

500 de lei și posibilitatea 
Ireîntîlnirii lor la o nouă 

întrecere, dar de data a- I ceasta în sală pentru sus
ținerea testelor. Echipa 

■ profesioniștilor a fost J formată din Clement Ma- J rian (31 IID 7821); Ioan I Bumb (31 IID 6169), Do- 
I rin loan Cătinean (31 
> IID 7931) toți de la auto- 
| baza de transport a. I' C.M.V.J., Constantin Ni- 

ca (31 IID 6528) de la 
| I.A.C.M.M. Petroșani și I Marcel Muntean (37 B

3124) de la I.U.G.C.C.F.
■ București, iar cea a ama-

I’ lorilor a fost compusă 
din Nicolae Fueri (2 TM 
3667), Ion Pănoiu (1 IID

I 3875), Dumitru Niță (1 
IHD 9334) și Albert Am- 

broziu Becsi (1 HD 4872).
I Ii întrebăm pe toți a- 
■ cești conducători auto I profesioniști și amatori 
' dacă și-au pus întreba- 
| rea la ce pericol se ex

pun? Dar îi expun și pe 
ceilalți participanți la tra
ficul rutier pornind la 
drum sub dulcea aromă 
a alcoolului!

APUCAT DE 
MANIA VITEZEI

de cîteva zile în 
pentru a-i 
torul. Cit 
ducătorul 
nicală că 
frîu liber 
s-a văzut 
ieșit cu 
să-i facă probele de 
cercare. Fără să țină cont 
că lingă el Se afla impie
gatul de mișcare Zita 
Kertesz (sau poate.și ei 
îi plăcea), a călcat ac
celerația pînă la podea și 
a pornit pe ruta 
zeni — Iscroni cu. 
km/h. Pentru a-și 
veleitățile de 
auto s-a angajat 
depășire destul de 
cântă, din care a scăpat 
cu bine numai datorită 
prezenței de spirit a ce
lorlalți doi conducători 
auto pare s-au retras de 
pe partea carosabilă 
pentru a lăsa „bolidul" 
să treacă. Acum condu
cătorul auto de. la 
I.T.S.A.I.A. va fi cel care 
va sta „pe dreapta" pînă 
își va redobîndi permisul 
de conducere. Rodajele 
mașinilor de 
I.T.S.A.I.A. se fac 
numai în forță și 
teză de 100 km pe

Tot pentru 
periculoasă (în curbă cu 
vizibilitate redusă) a fost 
reținut și permisul con
ducătorului auto Iosif 
Bob (21 IID 3051) de la 
autobaza de transport a 
C.M.V.J.

☆
Duminică, 12 mai a.c., 

au drept de circulație 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr FĂRĂ SOȚ.

garaj 
fi reparat mo- 
suferea con- 
auto Tudor O- 
nu putea da 
cailor putere 
în ziua cînd a 
„mastodontul" 

în

Live-
100 

etala 
conducător 

într-o 
ris-

Ia 
oare 

cu vl- 
oră ?

depășire

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani
Autotractorul cu șa 

j 21 IID 2606 s-a aflat timp

I
I
I
I

Pentru victoria „Jiului“!
Odată cu sunetul ulti

mului fluier al partidei de 
la Baia Mare, dintre F.C. 
din localitate și Jiul, gîn- 
d urile tuturor celor ce-și 
leagă pasiunea de mersul 
divizionarei A, Jiul Petro
șani, s-au îndreptat spre 
partida cu Universitatea 
Craiova. K

In etapa trecută, „Jiul" 
a încercat la Baia Mare 
să lupte pentru unul sau 
două puncte puse în joc. 
Au fost însă condiții (o- 
biective, dar și subiecti
ve!) care au împiedicat-o 
să se întoarcă neînvinsă. 
Echipa a jucat bine — do
vadă comentariul radio, din 
care am reținut o repriză 
secundă foarte bună pen
tru fotbaliștii noștri. A 
lipsit însă șansa, au lipsit 
doi jucători-cheie ai apă
rării, a fost gafa de la 
golul doi. Dar, din păcate 
a fost și nervozitatea, ur
mată de un gest nesportiv; 
drept urmare Lăsconi va 
fi mîine... spectator! Și, 
zicînd aceasta, ne aducem 
aminte, că, în meciul cu 
Steaua, una din cauzele 
înfrîngerii a fost neputin
ța domolirii nervilor. Iar 
aceasta este o armă favo
rabilă.... a adversarilor!

Mîine, echipa noastră 
întîlnește nu numai o ad
versara din campionatul 
nostru, dar și o mare pu
tere fotbalistică europea
nă (la nivelul echipelor de 
club, bineînțeles). Un 
meci cu echipa ce s-a mă
surat cu Fiorentina, Bor-

Avancronica etapei cu nr.
28 — Divizia A, de fotbal

deaux, Kaiserslautern, O- 
lympiakos, Zeleznicear sau 
Benfica, cu echipa ai cărei 
componenți au fost cei mai 
buni în recentul meci Ro
mânia — Anglia, rămîne 
— întotdeauna — un MECI 
MARE !

Pentru a se impune în 
fața unei asemenea echipe, 
formația noastră are ne
voie de mobilizare totală, 
de la primul și pinii Ia 
ultimul fluier al arbitru
lui partidei. Șr mai ■ are 
nevoie de dăruirea exem
plară a tuturor jucătorilor 
ce vor îmbrăca astăzi tri
coul „Jiului", de sportivi
tatea deplină, fără de care 
nici un fotbalist adevărat 
nu se poate impune in fa
ța adversarului său.

Pentru că a venit vorba 
de sportivitate, dacă cerem 
jucătorilor noștri să lupte 
sportiv,’cu toate șansele în 
meciul de mîine, nu pu
tem omite aportul publicu
lui la victorie. Așa cum 
s-a manifestat, în această 
primăvară, publicul pre
zent la meciurile Jiului, 
încurajînd cu căldură și 
elan echipa condusă de 
Viorel Mateianu și Iosif 
Cavai dorim ca și mîine 
în cel mai dificil examen 
al acestui final de campi
onat, publicul din tribune
le frumosului stadion „Ji
ul" — public numeros și 
entuziast desigur — să-și 
susțină cu frenezie și spor
tivitate jucătorii favoriți.

Mîine, în această difici
lă confruntare numai în
tr-o strînsă unire — jucă
tori și public — printr-o 
sportivitate deplină și 
dăruire totală cele două 
puncte mari, puse în joc, 
vor trece în contul celui 
mai bun. Și dorim, din 
toată inima, ca mîine cei 

mai buni să fie fotbaliștii 
jiuliști. Pentru ei, pentru 
victoria ce o dorim cu to
ții, „Haide, Jiul!".

Alexandru TATAR

Mica
CUMPĂR bloc-motor 

Dacia 1100. Informații.stra
da Merișori nr. 31 Vulcan 
(Crividia). (3625)

VIND apartament 3 'ca
mere, gaze, termoficare. 
Deva, Micro-15, bloc 46, 
sc. II, ap. 26, telefon 28205. 
(3657)

SCHIMB apartament do
uă camere Petrila 8 Mar
tie (teracote) cu Petroșani, 
zona Nord sau Hermes. Te
lefon 42682, orele 16—20. 
(3659)

SCHIMB garsonieră con
fort 1 strada Unirii, bloc 
4, sc. III, ap. 2 Petroșani 
cu apartament 2—3 camere, 
preferabil zona Nord. (3656)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Luca 
Elena, eliberată de I.C. 
Vulcan. O declar nulă. 
(3662)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Dreghici Cristina, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (3560)

PIERDUT foaie matrico
lă 8 clase pe numele Moi- 
siuc Dumitru, eliberată de

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

Baza de aprovizionare Petroșani
strada Mihail Eminescu nr. 22 

încadrează direct sau prin transfer 
următorul personal :

— un sudor
— un lăcătuș

încadrarea se va face în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 57/1971,

publici
Școala generală nr. 6 Lu- 
peni în anul 1972. O de
clar nulă. (3652) .

PIERDUT carnet de stu-

ANUNȚURI

late
dent pe numele Gheorghe 
Emil, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (3654)

DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu adincă durere încetarea 
din viață a scumpei lor soție, .mamă, fiică și soră 

MOȘIC SUSANA (32 ani)
Inmormîntarea va avea loc azi, 11 mai, oră 

14, de la domiciliu. (3561)

SOȚIA Maria amintește rudelor, colegilor șj 
cunoscuților cu aceeași durere împlinirea unui an 
de la fulgerătoarea moarte a soțului

Ing. HOMORODEAN NICOLAE
Recunoștință celor care îi vor păstra o clipă 

de aducere aminte. (3655)

FAMILIA îndurerată amintește că se împlinesc 
6 luni dc la dispariția prematură din viață a bunu
lui si iubitului nostru

SINK LUDOVIC
pe care nu-1 vom uita niciodată. (3653)

FAMILIA amintește cu tristețe împlinirea unui 
an de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna bunul 
nostru tată, socru, bunic

BIRO MARTIN
Amintire veșnică (3658)
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