
I La mina Petrila, un nou succes

raportat de brigada condusă
de FRANCISC KOVACS

ÎNDEPLINIREA
PLANULUI ANUAL
• Lucrări de pregătire executate peste 

plan 1070 mc în 1976, 1855 mc în 1977 și 
1790 mc în cele 9 luni din acest an • Depă
șirea constantă a productivității muncii — 
peste 30 la sută • Economie de posturi — 
5000 • Brigada execută importante lucrări 
de pregătire la mai multe fronturi de lucruReprofilarea unei galerii, atacarea frontului de lucru Ia 9 vest, lucrare de redeschidere la abatajul nr. 6... Firește, este vorba despre lucrările e- xecutate de o brigadă fruntașă care nu are ne- hvoie de prea multe prezentări: Francisc Kovacs, sectorul IV al minei Petrila, neîntrecut specialist în pregătirea viitoarelor capacități de producție. Prima grijă a brigadierului a fost să ne vorbească despre ortaci : Eugen Crasuc, Acoș 
Socaci, Alexandru Mar
ton, Zoltan Mavoi, Ște
fan Bereș, Ion Giol, Va
sile Giol, Alexandru Ko
vacs, Alexandru Biivte și, bineînțeles, cei. din

schimbul cu care a lucrat în acea zi, schimb condus de Ernest Fazekaș. Mineri vrednici, toți cei cîți numără brigada...Lucrările executate Francisc Kovacs sînt mare însemnătate pentru sector, pentru întreprindere. Este destul să a- mintim că sectorul avea săptămîna trecută un a- vans de 196,7 ml la pregătiri. Cînd apar aceste rînduri avansul este cu siguranță de peste 200 ml. Sectorul are în permanență linie de front activă, astfel îneît minerii din abataje pot raporta, la rîndul lor, depășiri constante la extracția de cărbune. (I.M.)

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI VĂ 1

(Steagul roșu ORGAN AL COMITET» MUNICH>AL PWROȘANI Al FtR

ANUL XXXIV, NR. 8119

SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

MIERCURI. 11 OCTOMBRIE 1978

Succese minerești
SECTORUL I AL

I.M. DILJA

coiul u- 
Zaharia,

Emil

Brigăzi cu depășiri de 
plan

Brigăzile sectorului I al 
I.M. Dîlja, colectiv care a 
încheiat fiecare din lunile 
trimestrului III cu depăși
rea seninilor la extracția 
de cărbune 
se de Vasile 
Constantin Buta și
Aionesei — însumează îm
preună, în perioada trecu
tă a lunii, 400 tone cărbu
ne peste plan, obținînd 
cote super;oare prevederi
lor la productivitatea mun

cii cu pînă la 0,5 tone/post.
SECTORUL INVESTIȚI^ 

j M VULCAN

O brigadă omogenă, specializată în pregătiri, care și-a clădit renumele pe dis
ciplină și o temeinică pregătire profesională. In clișeul nostru : brigadierul Francisc 
Kovacs și Ernest Fazekaș, șef de schimb, înconjurați de ortacii sch nibulu, I, Ni celiie 
I’opa, Stan Giol, Simon Adalbert și Fabian Iosif. Foto : I. LIClU
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Ho,
•E ȘANTIERELE 
LOCUINȚE
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Raidul nostru
• Blocul 50 A — trei termene de dare în

Azi, 
despre 

șantierul 
din Petroșani

*

folosință

• 42 de apartamente se află în pragul 
finalizării

• Se așteaptă o macara și două excava-
toare

... '

Una din scările blocului 59 A este deja finisată.
Alte două scări vor fi. terminale in următoarele zile.

Fo Io : Gh. OLTEAN U

Dintre blocurile aflate în construcție în centrul Petroșaniului, blocul 50 A va avea în final 16 scări a cile 14 și 15 apartamente. Din acestea, 7 .scări cu 98 apartamente sînt prevăzute să fie predate pînă la sfî teșitul acestui an. Inițial s-a stabilit că cele 7 scări să fie finalizate în luna septembrie •— cel puțin a- șa reiese din graficul de predare pe an.il: 1978, existent șr în prezent la Grupul de șantiere. In urma unei discuții cu ing. Constantin .Popescu, șeful- șantierului II Petroșani — Petrila,: aflăm că acest termen a fost replanifieat în noiembrie, pentru ca după o nouă analiză a situației să se ajungă la 15 decembrie. Va fi ultima dată de pfedare a blocului ? Punem această întrebare deoarece n-ar fi exclus ea și această dată să nu fie respectată din moment ce de la septembrie termenul a fost „împins" pînă în ultima lună a anului. Oricum. pe șantier poate fi consultată o tăbliță indicatoare din care rezulta

că termenul de predare este 15 decembrie, iar angajamentul constructorilor — 12 decembrie 1978, o devansare chiar și de nu mai 3 zile insemnînd mult, mai ales în situația în care se află șantierul.Lucrările sînt atacate la toate cele 7 scări. Prima scară est^. deja finisată, așteptîndu-se doar covoarele de linoleum pentru camere. Următoarele două scări se află și ele intr-un stadiu’ avansat de finisare. Ar însemna că în zilele ce urmează primele trei scări cu 42 de apartamente vor fi terminate, cu condiția să se urgenteze aprovizionarea cu covor P.V.C. Concomitent se lucrează la montarea altor două scări. In prezent se mon- ' .. tează etajul IU, ritmul de montare fiind de un nivel complet, pe ambele scări, într-o . săptămînă. ■ Deci, un apartament pe zi. Au fost și zile în care s-a , realizat mai mult. „Totul depinde de condițiile create de la o zi la alta pe șantier — r« spune' maistrul llie Catilina. Intr-unâ din zilele săptămînii trecute, în două - schimburi am montat 4 apartamente. A fost una din cele mai bune zile. Dacă ar fi toate așa...“ •Intr-adevăr, cu asemenea ritm de. construcție ar e- xista certitudinea recuperării, rămînerilor în . urțnă. ■ Maj ales că aprovizionarea '• cu prefabricate se face în
Constantin IOVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Funcționarea
Ireproșabilă 
a utilajelor 

și instalațiilor
condiție esențială

pentru

Recuperarea res

tanțelor la pro

ducția fizică

Pregătirea temei

nică a producției

anului 1979

1,2 milioane lei peste 
prevederi

In primele trei Irimestrs 
sectorul investiții ai I.M. 
Vulcan a realizat un vo
lum suplimentar de lucrări 
in valoare de 1,2 milioane 
lei. Această valoare se ma
terializează în depășirea 
cu 75 ml a planului lucră
rilor de deschideri și în
deplinirea integrală a sar
cinilor an .ale la montaj» 
Planul punerilor în func
ție a fost realizat, de ase
menea, în avans cu un tri
mestru.

Printr-o mai bună 
folosire a utilajelor 
și timpului de lucru 
Hotărîți să-și realizeze 

ritmic sarcinile de plan, 
harnicii miner, de la sec
torul IV investiții al mi
nei I’aroșeni au realizai 
planul in prmi-a decadă a 
lunii octombrie în propor
ție de 110 la sulă. Aceste 
rezultate remarcabile au 
fost posibile printr-o mai 
rațională folosire a utilaje
lor din dotare și a timpu
lui de lucru. Cele mai bu
ne rezultate le-au înregis
trat brigăzile conduse de 
Nicolae Huluță, Alexandru 
Laszlo, Mihai Bacoș și Ion 
Daniei.

Octombrie 3

j tf)ă in formămRedeschis recent după terminarea lucrărilor de igienizare și reorganizare, magazinul de țesături și tricotaje cartierul Braia — peni se prezintă părătorilor, într-o
I tă cu adevărat j Nota modernă a I o dau mobilierul l care a fost

i

ț

1

din
Lu-cum- ținu- nouă. unității, 

nou•cuînzestrată și

raionul de tricotaje organizat pe principiul utoservirii. (T.V.).
♦------ ——La clubul sanitar Lupeni a avut loc . consfătuire a secției medicină internă Valea Jiului.Maior Istvan, Radu Radu și Paul Bornemisza au prezentat comunicări științifice referitoare la tema „îmbolnăviri mai

a

dino de dinMedicii

Jiu-
bu- le-

mere.

17 și

fiecvente în Valea lui“. (T.S.).
♦------- -----Pentru asigurarea nei aprovizionări cugume și fructe în perioada sezonului rece, C.L.F. Petroșani a început însilozările. Pînâ în prezent au fost însilozate .3419 tone de cartofi, întreaga cantitate de ceapă, precum și

251 tone de
(V.S.).
♦---------- --Astăzi, la orele 20, orchestra „Doina Ilfovului" prezintă în sala Casei de cultură din Petroșani două concerte de muzică populară. Printre soliști se remarcă Maria Ciobanu și Angela Buciu. (T.S.).

. vă in formăm

Învăluit în doliul cetii, înlăcrimatul octorn-' brie, un prinț spre Danemarca, se întreabă dacă. merele toamnei sînt totuși soare. Dacă pă- mîntul, îrivîrtindu-se, împarte spectral în culori de rod și diamantul zăpezilor. Hergheliile mustului au zăbale de rubin, în cavalcada frunzelor sinucise la drumul mare, timpul nu-și mai încape în piele, ne readucem a- minte de zenit și totuși ne bucurăm că în corn ii abundenței strălucesc caldele cumpene de cer. In _____ ______, ..... ...... ......vremea belșugului măsu- maturi în vise și vîrste, răm înfrățirea stîrpei

trăiește deplinul cincinal al recoltei de lumină.înlăcrimatul octombrie se pregătește să părăsească alaiul diafanei toam- ■ ne, pentru a reînvia, > la anul, precum zeii strămoșilor noștri daci, binecuvântatele ale pămîntuluj Acum, ca Și ne-om număra plinirile și gândurile spre ma; bine m poverile de mană ale acestui cavaler care încalecă șaua timpului înfrigurat.Și va mai fi din nou octombrie, noi fi-vom mai

' din rădăcini românesc, atunci, anii, îm-

dar pururi tineri în cu- noastre cu natura și ma-. get, îl vom întîmpina cu aceleași emoționante așteptări. Fiindcă în octombrie se limpezesc mustul și mintea spre înălțimea visului.
șina, făurită de gîndlll și mîiriile lui, nelerea mân așaran,

în bărăga- de porumb și floa- soarelui, țăranul ro- conduce combina, cum, aici, în subte- minerul Văii Jiului Ion VULPE



2 Stec

Exemplul comuniștilor
permanentă forță dinamizatoareIn întreprinderile și instituțiile municipiului, în toate colectivele de mancă este pe deplin asigurat batirul organizatoric, democratic, pentru ea toți aceia care alcătuiesc activ j] de partid să participe sistematic la organizarea munci, pentru transpunerea -în fapt? a măsurilor proprii adoptate în adunările generale, a liotărîrilor organelor superioare, de partid și de stat. Comuniștii din organizațiile, de bază exercită o influență pozitivă în rîndul colectivelor pentru înfăptuirea hotărîrilor de partid și de stat, situ- îndu se în fruntea tuturor aeți inilor pentru întărirea disciplinei, fiind exemple față de ceilalți oameni ai muncii prin strădanii și abnegație în îndeplinirea Sarcinilor economice și sociale. Pot fi date multe exemple de membri de partid cu astfel de activitate cum sînt Marin Ciubăr, Viorel Negru, Ipan Latăr de la mina Lonea, Eugen Voieu și Viorel Corchiș de la mina Petrila, - Ioan Ciur și Ion Horga de ia preparația Petrila, Kal- . man Fazekaș, Ilie Filiche, Alexandru Laszlo, Mihai Agoston, de la 1. M. Pa- roșeni. Dumitru Săbău, Ilie Chiron, Balas Szabo, Constantin Popa "de la I. M. Vulcan, Alexandru Buruiană de la preparația Co- roaștî, loan Sălăgean, Constantin LipulescU, Emil Ban,ciulea de la I. M. Lupeni și alții. Metode eficiente pentru mobilizarea potențialului creator al colectivelor în îndeplinirea sarcinilor economice, pentru întărirea . disciplinei muneij și a disciplinei de partid, folosesc comuniștii organizațiilor de bază nr. preparația Pe- 4 de la mina 1, 5, 6 de la nr. 1, 7 8 de

și organizațiile de partid acționează permanent și au fost luate o serie de măsuri pentru conștientizarea comuniștilor în vederea cunoașterii, însușirii și aplicării în viață a hotărîrilor de partid și a legilor statului. Totuși, în. acest domeniu se manifestă încă o serie de neajunsuri. Există încă formalism și o slabă exigență în privința aplicării u- nor măsurj proprii, în folosirea -modalităților prin care unele organizații de partid își propun să aplice în, viață hotarjrile organelor superioare și a legilor. La întreprinderile miniere Aninoasa, Lupeni,
VUT* DE PARTID

nu la decu vederea lipsurile, sînt analizați și trași răspundere în ad mările partid, deși sînt sancționați Pe linie administra

5, fi de fa trila, nr, 3, Petrila, n r. mina Loneamira Pâroșeni nr. 5 de I. M. Lupeni, nr. 1 de I. M. Vulcan și altele, ale de cose ca- dis- dis- 
mă-care pro- sta- con-

la 
la 
ia
In adunările generale acestor organizații partid, în adunări ale le.tivelor de muncă dezbat cu regularitate wri de abateri de la ciplirka de partid și eiplina muncii, se ia 1 s»rj împotriva celor nu-și fac datoria în 4ncție, încalcă legile 
tuluj și normele de
duită și morală. Organele :l;

Bărbăteni, Lonea, Livezeni, la cooperativele „U- nirea" Petroșani și „Deservirea" Lupen,; la Grupul de șantiere de construcții Petroșani unde există încă manifestări de formalism, sînt frecvente cazurile de neritmieitate. în realizarea sarcinilor economice, mari rămîneri sub plan, se depășesc cheltuielile de producție, nu se folosesc rațional utilajele, mașinile, forța de muncă. In. aceste colective se întîlncsc cazuri de încălcare a disciplinei tehnologice și de partid, lipsă de răspundere chiar și la unele cadre tehnice cu funcții de răspundere. Există chiar unii membri de partid care mai sînt tributari mentalităților .înapoiate față de muncă și avutul obștesc, nu au o comportare demnă în . familie și societate, nu participă activ lai viața de orgahzație. Majoritatea organelor și organizațiilor de partid nu tolerează asemenea stări de lucruri, intervin cu hotărîre pentru înlăturarea lor, manifestă o atitudine fermă, intransigentă față de abaterile de la disciplina de partid și de stat. Nu trebuie neglijate însă situațiile în care comitetele de partid ca cele de la întreprinderile miniere Bărbăteni, Lupeni, Pâroșeni și Lonea manifestă indulgență față de unele abateri considerate, în mod greșit, „mărunte" comise de unii comuniști cărora li se trec

Unele cadre de conducere consumă mult timp ■ și energie pentru a găsi justificări la lipsuri și neajunsuri, sarcinilor deși, fireșc ar fj <buijpotrivit eticii muncii —, preocuparea susținută, creatoare pe linia mobilizării potențialului tehnic și u- man al unităților pentru înfăptuirea hotărîrilor' colective și soluționarea operativă a tuturor problemelor eu care se confruntă 'unitățile economice. Iată de ce organele și organizațiile de partid sînt datoare să acționeze eu mai multă fermitate și hotărîre pentru ca fiecare comunist să fie în colectivul din care face parte- un e- xemplu, de dăruire pentru realizarea sarcinilor . econo-, micp-sociale. Organele. și organizațiile de partid trebuie să-și îmbunătățească, permanent propriul știi și metodele de muncă în vederea perfecționării și creșterii eficientei activității Ă- de

la nerealizarea de producție, și ar tre- să-i caracterizeze —

politico-organiza lori cc. șigurarea unui Climat ordine și disciplină în colectivele întreprinderilor și instituțiilor cere din partea cadrelor, de partid, de stat eforturi stăruitoare de gîndire și acțiune ;x'n- tru cunoașterea concrete de la. muncă, pentru lor mai sig iresarcinilor ce le hotărîrile de legile, țării.deplini re a revin din partid, din
realităților locurile de găsirea ee-; căi de in

Văsile COCHECI,
activist al Comitetului 

municipal de partid

KLum.ărătoare inversă pe 
șantierele construcțiilor 

de locuințe
• (Urmare din pag. I)ritmul solicitat pe șantier și chiar în devans. Prel'a-■ iiricatele sînt aduse de . la iBîrcea, iar la nevoie, se asigură de la Livezeni.■ Luni, de exemplu, numai pentru construcția propriu- zisă au sosit pe șantier 25 transporturi cu diferite materiale. Așadar, s-au luat măsuri pentru asigurarea constructorilor cu ceie necesare, astfel îneît să nu se creeze goluri în timpul zilei.Necazul este insă altul. Lucrările, de canalizare, cum e și normal, ar trebui . să se desfășoare în paralel cu ■ construcția blocului. Dar... „Am totul pregătit-— ne șpunea inginerul Cons
tant'll Popescu, șeful șantierului—, dar stau degeaba pentru ca cele două excavatoare repartizate s-au defectat Și nu s-a putut săpa canalul. Păcat că defectarea lor a intervenit tocmai

ridică

acum cînd timpul este încă prielnic. Păcat. Aceste zile frumoase de toamnă ar putea fi folosite mult mai bine".Ultimele două scări din cele 7 au deja elevțiția făcută. Montarea lor ar putea (din nou ar putea !) începe spre sfîrșltul lunii dacă ar fi adusă cea de-a doua macara, pentru că cea de la blocul 69 la capătul brațuluidecît pînă la 1200 kg, or elementele de au o greutate de 5 tone.S-ar înscrie deci ca primă urgență, pentru blocul 50A, amenajarea căii pen- * tru cea de-a doua macara, aducerea și montarea acesteia, precum și atacarea grabnică a lucrărilor de canalizare, astfel îneît cel ma; tîrziu, dacă nu chiar mai devreme, la data de 12 decembrie 1978, așa cum s-au angajat constructorii blocul să fie predat.

prefabricate

din această va-

Din scrisorile sosite la redacție
Lemnul doborît 

de furtună 
a fost valorificatFurtunară a doborît în Coasta lui . Brad numeroși arbori: de rășinoase. Pentru , a. nu lăsa să putrezească lemnul atît de necesar economiei naționale, colectivul Ocolului silvie din Petroșani a întreprins în mod operativ măsuri de valorificare. Acesta a fost motivul pentru care șapte pădurari .au pobpsîtcpehtriț eîteva zile la cabana Aușelu.De cum se iveau zorile, înarmați cu fierăstraie mecanice și alte unelte, cei șapte o porneau la drum. . Timp de două ore au luat pieptiș muntele, pe cărarea șerpuitoare ce duce ■ spre cabana Șureanu. O- bosiți de urcuș, în jurul orei 9 au ajuns la locul unde brazii falnici erau doborîți de furtună. Nu e- ra însă timp de odihnă, . ci de muncă intensă pen-

tru recuperarea masei lemnoase aflată aici. Pădurarii Dan Răduca, Gheorghe Corbei, Ilie Cîmpeanu, Petru Stoica II, Dumitru Daj, Nicolae Codreanu și Ilie Scîrcei au muncit cu, vrednicie pînă cînd soarele a scăpătat spre asfințit. Cînd au ajuns la cabană

se întunecase de-a binelea. A doua zi, în zori, din nou la muncă. Prin hărnicia celor șapte pădurari, în eîteva zile, lemnul din do- borîturi a fost fasonat și pregătit pentru coborîre la calea de transport.
loan CIUR 
pensionar

La cantinele din Uricani

Calitatea mîncăril,Cantina l.M. Uricani, situată în noul cartier Bucura, funcționează într-o clădire-nouă, impunătoare. De ■Ia responsabilul , ’cantinei, Gheorghe Enaclie, am a- flat că aici servesc zilnic masa 150—200 persoane care muncesc. la I.M. Uricani, muncitori de la construcții și cei care vin să se încadreze la mină. „Dorim ca toți oaspeții noștri să fie mulțumiți, să fie serviți mai bine, Ca la ei acasă", spunea responsabilul cantinei.In bucătărie,. femei îm- . ybrăcate în halate albe pregăteau bucate gustoase. U- nele au stadii mari de muncă aici. Sabina Miliai-

curățenia șl ospitalitatea pe prim planIov, spre exemplu, lucrează aici din 1969. A adus-o aici pe fiica ei, Elena care s-a căsătorit cu tînărul Constantin Vo'ieu, venit la I.M. Uricani ca muncitor necalificat, dar dornic de afirmare s-a calificat mi
ner și a rămas aici. In general, toate femeile' care lucrează aici ; sînt șîrguin- cioase, muncesc cu multă tragere de inimă. Printre ele se numără Uc-ana Cojea, Otilia Căvescu și Ileana Angheloiu.Un alt popas l-am fă-, cut în sala de mese de . la l.M. Uricani. Aici servesc masa, în mod gratuit, în fiecare zi 1 200 de muncitori care lucrează în a-

dîneurile 'minei. .Sala este spațioasă și bine. întreținută. Era chiar oră de vîrf dar ne-am permis să deranjăm pe minerul Ambrozie Rusu, vagonetarii Gheor- ghiță Tudorancea, Aurel Pîrciu, pe minerii Gheorghe Onicaș, Liviu Moldovan și alții. Cu toții și-au expri- mat mulțumirea față de calitatea mesei, curățenia și felul cum sînt serviți. Sînt dovezi că acolo Unde există preocupare și responsabilitate profesională din partea personalului din cantină, masa este consistență, pe gustul tuturor.
Ilie COANDREȘ, 

Uricani
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Cinstea, prețuindrighete ? Din cele șase puse la dispoziție ar fi luat și el două, de, căminul lui conjugal dispunea doar de două subțiri simbolur; din aur, care nu i-ar fi asigurat deplina-i durabilitate. Mersul afacerii, cam tenebros a fosț în cele din . urmă deșcîleit de lucrătorii de miliție, dar între timp, fiecare dintre parteneri își freca mîinile a cîștig. „Patronul" tîrgului a pus la bătaie, sub titlu de împrumut, 1900 de lei. Nu s-ar putea spune cu precizie dacă din portofelul său sau din casa unității, dilema confruntării buzunarului propriu eu sertarul magazinului' mai stăruie înoă și asupra altor vînză- tori camerciali. „Chilipir^. giul“ a avut inspirația să treacă pe la un ' bijutier

Intr-o dimineață de iarnă într-o măcelărie din Lupeni, lipsită un timp de cumpărători, gestionarul benchetuia în lege cu al său tată și cu amicii săi. Imnul dionisiac în jurul stielei de coniac a fost tulburat de apariția unei pămînțene, despre care se dusese vestea că ar*fi moștenit „vițelul de aur" —■ 
e drept tranșat în eîteva verighete, pe care vezi bine din motive foarte personale •— soț, inexistent realitate, dar bolnav poveștile spuse ilor — le vindea la preț de pricopseală.In. acea dimineață, nionul T. din ria eu Szado sub numele de Erika. Ve-

Cil

în în ebilipirgi- un
l-a împins Uricani în pricina. Pe o știa din

peniăcelă-Elena vedere,

o tinichea coclita...și astfel a aflat că... Elena Sz., de profesie „fără", este o escroacă „en gros" gata aricind să fraiereaseă pe primul credul întîlnit în cale. In numeroase rîn- duri „meseria" ei ■ s-a dovedit falimentară, un dosar ui travoluminos cu dente penale mărturie în sens — patru anidelapidare, 6 luni — abandon de familie, 2 an; — înșelăciune, 3. luni — fals, un an, doi ani ș.a.m.d., apoi 1,4 ani — furt calificat, 2,6 ani — speculă etc. Elena Sz.o vreme, pentru a duce în eroare organele de cercetare să amestece în afacere și pe Hilde K , o fostă „colegă de pension",;

antece- stă acest pentru

încercase

Profitmd de zilele însorite de toamnă.

dar aceasta a protestat vehement împotrivă lipsei ei de scrupule.— Nu.^pot să-mi imaginez ce a determinat-o pe Sz. E. să mă amestece, din nou, în afacerile ei mur
dare.Curat murdare, vorba unui erou varagialese, dar în goana după ghișetturi, căzute din părul mălăieț, mulți creduli s-au lăsat în
șelați. A fost și o poveste 
de-a dreptul ridicolă,- cu un ospătar de la restaurantul „Straja" din Vulcan, „orbit" de strălucirea unor tinichele de aramă, prezentate drept verighete de aur. Apo; un altul, dar mai bine să păstrăm discreție, să. nu facem oame
nii de rușine. Vrem doar să atragem atenția și altora să nu pățească la fel.. Obișnuită cu inele și verighete de alamă. Elena Sz. nu Va avea parte, nici de această dată, de metale nobile. Fapta ei, mai pre limba bunicilor, numită matrapaz.Lîc, a fost „recompensată1' in funcție de gravitatea ci. Știut fiind că dușmanii cinstei, ai muncii corecte, ai normelor de conviețuire socialistă nu pot sălășlui printre noi dacă nu-și schimbă funda- men’al optica de viață. Dacă prețuiesc, în conțin lare, cinstea la valoarea unei tinichele de aramă, pe care o oferă spre vînzore a- matorilor (păcăliți) de lipiruri. au de a face legea, care est • dară,dreaptă, paragrafele ci coclind.i-se" !a argumente de soiul celor invocate de Elena Sz.

chi-cu dar„ne-
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Luni, 9 octombrie, Ia sfîrșitul schimbului I 
am întreprins un raid la cîteva întreprinderi mi
niere cu tema — ■ calitatea reviziilor și reparați
ilor executate în ziua precedentă. Am ales între
prinderi miniere unde mecanizarea complexă a 
lucrărilor din subteran se-află într-un stadiu a- 
vansat și altele la care gradul de mecanizare 
este mai redus, întreprinderi miniere fruntașe, 
care își realizează ritmic sarcinile zilnice plani
ficate, și întreprinderi care înregistrează restan
țe la producția fizică. Redăm, în continuare, 
constatările noastre :

za’f, brigada lui Ilie Fili- 
che : „La panoul 13 revizia electrică și mecanică a combinei, schimbarea cuțitelor la tamburul dinspre , șpon montarea lateralelor la stația de întoarcere a transportorului au fost de bună calitate. Utilajele au funcționat fără întrerupere. Cele 35 tone de cărbune extrase în plus pe schimbul I sînt o dovadă că u- tilajele nu s-au oprit".

Vasile Rad, . șef de schimb la abataj mecanizat, brigada lui Francisc 
Fazakaș : „Reviziile și re-

lajele au funcționat fără întrerupere, rezultatele sînt pe măsură".- .Despre calitatea reviziilor și reparațiilor am discutat și cu inginerul • șef al minei Ion Besserman, care ne asigura că. „pe fiecare schimb, reviziile și reparațiile sînt coordonate de către un inginer electromecanic care urmărește lucrările ce se execută pe faze de operații pînă la punerea în funcțiune a u- tilajului“.Concluzia desprinsă este clară — dacă reviziile și

I.M. VULCAN :

Cum s-au efectuat reviiiile, așa a „mersi 
și producția

I.M. PETRILA :

Defecțiuni mărunte, 
necazuri mariDin preliminarul stabilit mina Petrila nu livrase la sfîrșitul schimbului 1 nici jumătate. Producția realizată la locurile de muncă | nu fusese încă extrasă din silozul subteran.I Mai edificatoare decît o- I rice statistică ni s-a părut discuția purtată de tehni- danul Vasile durea, dis-I pecer de serviciu, cu ingi- I ner.il șef al minei care, I din subteran, se interesa I de soarta producției. Dis- | cuția am surprins-o în bi- | roul dispecerului : „Ce să I fac tovarășe inginer șefAer comprimat nu este . benzile nu sînt strînșe.sortatorul se tot strică..,1 Stau cu silozul plin și nu pot să trag cărbunele... Defecțiunile sînt mărunte. Cîte 20 de minute, dar se țin lanț, una după alta. ȘiCîte 20 de minute,nu le ia nimeni în Sînt prea mici”Notăm. totuși, defecțiuni: un rol colector la sectorul II a fost înfundat o oră și jumătate ; aerul comprimat era foarte slab de la ora 7,30 și la ora 12,., tot așa ; sortatorul de la bandă a fost defect între orele 9,30 — 10,20 și 11,50 — 12,10 ; covorul de cauciuc al benzilor de la dozatoare a trebuit întins între orele 6 și 8.30.

IDar, după mărturiile maistrului principal și adjunct al șefului de sector.
Ide la IV Dumitru Liteanu: „Producția a mers bine.
INe-am realizat preliminarul zilei. Necazuri am mai■ avut, dar mărunte,care nu au afectat producția. Doar aerul comprimat este slab”.I Nu peste tot însă lucrurile au stat ca la sectorul IV. Minerul șef de brigadă Viorel C archeș de la V ne să dau 100 de tone, team, dar nu am dat nici măcar o singură tonă. A- tît de slab a fost aerul comprimat la front că niei lămpile nu au luminat. Alte defecțiuni nu am a- vnt. De fapt nici nu ne mai trebuiau altele. Aveam 50 de tone peste plan, dar așa..."Ce S-a întîmplat ? Cum de au apărut asemenea defecțiuni după o zi de revizii și reparații ?. Răs- pu®s la întrebări primim de la inginerul șef electromecanic al minei. Aurel Mariș : „Ieri s-au făcut revizii și reparații ca niciodată. La probele efectuate, toate utilajele au mers perfect. Numai că azi am

senin semnare căit slab

Cele constatate luni în schimbul I, pun în evidență aspecte de fond în problema urmărită — felul în care funcționează utilajele după o zi în care au fost efectuate (sau trebuiau să se efectueze) reviziile. Ambele situații la scare ne vom referi, culese de la sectoarele III și VII ale minei, deși con-
FUNCȚIONAREA IREPROȘABILA 

A UTILAJELOR Șl INSTALAȚIILOR
condiție esențială pentru

• Recuperarea restanțelor la producția fizică
• Pregătirea temeinică a producției anului 1979
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spunea : „Azj puteamPu-

găsit pe rețeaua de aer comprimat la două coloane ventilele deschise complet. Mergeau spre două lucrări miniere oprite. Probabil că măsurătorii de gaze, din comoditate, le-au deschis ca să aibă un aeraj ma; bun. Asta ar fi o justificare pentru o. parte din pierderile de aer comprimat. Pentru cealaltă parte nu știu precis care sînt cauzele. Cred că este vorba de suitorul central. Acolo avem mari privința benzilor de zatoare — covorul schimbat ieri și azi datoria șefului de și a maistrului din
necazuri. In la do- a fost era de sector schimbul I, de la transport, să pună un lăcătuș care să intervină operativ pe măsură -ce s© simțea nevoia acestej intervenții”.Prin urmare, defecțiunile nu sînt mari, dar într-un loc de 20 de minute, în altul o oră și... mina, deși a produs (silozul din Subteran era plin), nu a expediat preparației spre sfîrșitul schimbului I, repetăm, nici jumătate din preliminarul stabilit.

I.M. PAROȘENI :

Reparații de calitate — rezultate pe măsurăDotarea tehnică a minei Paroșenj situează această unitate în rîndul celor mai 'mecanizate întreprinderi din bazinul nostru. Această zestre tehnică bogată, presupune, pe lîngă o deservire exemplară, și o calitate superioară a reviziilor și reparațiilor. Acesta a fost, de fapt, și o- biectul discuției noastre cu cîțiva șefi de brigadă.
Titu Teacenco; șef de brigadă la abataj mecanizat >

„Reviziile și reparațiile e- feetuate duminică, 8 octombrie-, la panoul nr. 8 nu ne-au creat „dureri de cap", fapt ce a făcut ca brigada pe care o conduc să depășească pe schimbul I sarcinile cu 30 de tone cărbune. Și, dacă tot este vorba de reparațiile utilajelor aș vrea să vă spun că sîntem mulțumiți de modul cum se fac“.
Mihai Bărbăcaru-, șef de schimb la abataj mec.ani-

parațiile executate în ziua precedentă la panoul nr. 1 și nr. 5 nu ne-au probleme. Am extras în plus peste 100 tone de cărbune pe schimbul
reparațiile au fost de bună calitate, nici rezultatele nu creat au întîrziat. Mina Paro- șeni, la sfîrșitul schimbului I îșj realizase și depășise preliminarul.I. Uti-

I.M. LIVEZENI :

Preliminarul s-a făcut, dar stagnările 
lipsitda lui Vasile Rață, care a semnalat de vineri o defecțiune electrică, nereme

diată nici pînă luni la 04 a 12. „Există promisiuni din partea tovarășului maistru 
Gheorghe Toderașcu, ener- geticianul sectorului, — ne spune brigadierul Rață — că abia azi, în schimbul III, se va remedia".In abatajul în care lucrează brigada condusă de 
vasite Dăn&lacbe sîmbătă, în schimbul IV, s-a rupt lanțul la un transportor, defecțiune, de asemenea, neremediată pînă luni.Ajungem și ]a cartea; de comenzi pe care o consultăm împreună cu tovarășul Ștefan Puican secretarul comitetului de partid. Desprindem de aici că intr-adevăr reparația transportoarelor de. la brigada lui ' Dănălache a fpst prevăzută, dar nu. s-a ...efectuat. In blocul I, la brigada lui Rață a fost repartizat electrician, însă nici aici lucrarea nu s-a făcut. Se aduc justificări că notele de comandă semiercurea și nu se pot prevedea eventualele defecțiuni apărute pînă la sfîrșitul săptămînii. Numai că, așa cum se vede, comenzile se fac mai repede, reparațiile mai tîrziu, iar în acest timp se pierde producție.

n-auLa sfîrșitul primului schimb, după o zi de revizii și reparații, constatăm că mina și-a făcut preliminarul prevăzut, obținînd chiar o mică depășire. Cu toate acestea, bilanțul celor șase ore de muncă nu a dat satisfacție minerilor de la Livezeni. De ce? Pentru că vechea poveste 
a descensoarelor a intrat din nou „pe rol". Deși au fost desfundate și curățate cu o zi în urmă, luni dimineața s-au mai înfundat de două ori, oprind fluxul de transport,, fiecare oprire fiind de cîte 45 minute. Cele două opriri au făcut ca din blocul VI să nu fie. evacuată decît ju- • mătate. din producția extrasă, ...... ■Din discuțiile cu șefii de bțigadă am aflat și alte neajunsuri, generate de. e- fectuarea unor revizii și reparații de slabă calitate sau' neefectuate. Astfel, șeful de brigadă Gheorghe 
Chiriac ne spunea că a fost planificat prin comandă să efectueze lungirea unui transportor, dar „lăcătușul repartizat nu s-a prezentat nici astăzi" (luni — nn.), motiv pentru care tot schimbul a fost o- cupat cu reparația ce trebuia- terminată de duminică. O situație asemănătoare am întîlnit la briga-

trarii, exprimă limpede că, fără, excepție, „căderile” de utilaje a* loc atunci și acolo unde întreținerea și revizia lor, dintr-o cauză sau alta, sînt deficitare.Dar iată faptele. Sectorul VII, fruntaș, cei mai mecanizat sector ai minei Vulcan,. în primul schimb al zilei de luni, preliminarul a fost depășit din nou, cu 20 tone. Ce fundament au asemenea reușite ? Fără îndoială că buna organizare a muncii, în cadrul căreia asigurarea funcționării neîntrerupte a utilajelor — combine, complex de me- loc zes-
mecanizat, flux transport de asemenea câni zaț — ocupă un central. Toată această tre bogată, luni, în schimbul I, a funcționat la parametri normali.Sectorul III a fost șl continuă să rămînă în a- cest an sectorul „problemă" al minei. Ziua de luni nu a făcut sub pect o excepție, ora 8 a zilei, s-a acest as- Astfel, la comun icat

din subteran că în două din abatajele frontale de bază ale sectorului nu se poate continua munca fiind defecte pompele de înaltă presiune. Iată de ce,; pînă la sfîrșitul schimbu-. lui, brigada condusă de 
Mihai Culea a produs doar 56 vagonețe, iar cea de-a doua, condusă de Costaehe Zaharia, nici măcar un va- gonet.Cum s-au desfășurat reviziile în ziua la fiecare din toare ?— Pe lingă mănunțite din conduse de loan Calotă șî 
Constantin Popa, efectuate în schimburile I și IV ale zilei de duminică. în schimbul- II și în continuare în III, am efectuat reparații și întrețineri pe toate fluxurile de transport — ne relata lăcătușul 
Gheorghe Popescu, de la sectorul VII. Sub coordonarea maistrului Pavel Se- 
cărea,x echipele de electro- lăcătuși conduse de șefii de schimb Petru Verdeș și Ion Dumitriu au înlocuit angrenaje și acționării de transportoare, au schimbat role, au gresat capete de acționare și au ridicat cabluri la benzile transportoare. S-a lucrat două ore peste program pentru ca orice defect care ar putea împiedica activitatea în zilele următoare să fie e- liminat. ’Discuția cu maistrul minier Nicolae Ungureanu și cu energeticianul sectorului, Ilie Diaconu, ne-a relevat o situație total ne-. corespunzătoare, sub același aspect, la sectorul III- al minei. Aici, în ziua precedentă, eu excepția unei echipe plasată la montajul unei combine și cu excepția activității din schimburile I și IV din abataje, revizia și întreținerea utilajelor și instalațiilor de pe traseele de transport, rețelele de aer comprimat, de energie electrică sau altele, care condiționează1 bunul mers al producției, nu s-a făcut. De altfel, re
marca precum că aici se acționează de cele mai1 multe ori pompieristic, ea. se intervine abia după ce 
apare defecțiunea am au-" zit-o de la mai multi nai* neri și tehnicieni din see-‘ 
tor, ceea ce explică starea de lucruri constatată.In loc de concluzie, reținem aprecierea tovarășu-- lui LivtM P»]»a, numit 
curînd la torului III că starea zentă va fi pînd chiar tămînă, cu .instalațiile de acționare hidraulică, cele care au provocat stagnarea de luni, vor fi așezate îh-> tr-o nișă special amenaja^ tă aflată în execuție, iau comenzile pompelor • vor fi automatizate. Acesta e primul pas în aplicarea unui program de măsuri elaborat în scopul îmbunătățirii activității de revizii și reparații a utilajelor, din. dotare.

anterioară aceste sec-reviziile a* abatajele

de conducerea see* al I.M. Vulcan, de lucruri pre* înlăturată. Inee* din această sap*

fac

y
In urina

\

raidului efectuat, 3 constatărilor făcute, 
concluziile sînt evidente: acolo unde reviziile șî re
parațiile s-au făcut cu toată răspunderea, rezultatele 
au fost, pe măsura așteptărilor, prelimin-aru-f a fost 
realizat și depășit, iar în unitățile und* reviziile șiF 
reparațiile s-au făcut de mintuială sau nu li s-a a- 
cordat întreaga atenție, producția realizată a fost sub 
nivelul posibilităților, creînd o stare de tensiune în 
mijlocul colectivelor de mineri, puțin propice unui 
climat de muncă optim atît de necesar în aceste zile 
ale ultimului trimestru al anului, cînd producția nu 
numai că trebuie realizată, dar trebuie recuperate, 
acolo unde este cazul, și restanțele față de plan.

Funcționarea ireproșabilă a utilajelor și 
instalațiilor este o condiție esențială pentru 
recuperarea restanțelor la producția fizică 
și pregătirea temeinică a producției anului 
1979.
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O. N. U Dezbaterile in comitetul pentru problemele
social-umanitare

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — De la trimisul special : In pro- . gramul complex al activităților desfășurate în cadrul celei de-a XXXlTI-a sesiuni a Adunării nerale a O N.U., în ceste zile un loc demă l-au ocupat dezbaterile din Comitetul al treilea, căruia i-a fost încredințată spre examinare vasta problematică social-umanitară, cuprin-

Cease a-

zînd nu mai puțin de 24 de teme.Inaugurarea din comitet s-a făcut punctul intitulat tici și programe tineretul", care gine o inițiativă nească.In ■ centrul atenției

discuțiilor cu „Poli- privindare }a ori- româ-de- legaților s-a aflat propunerea românească privind proclamarea Anului internațional al tineretuiui

și proiectul de rezoluțieprezentat de România.- In rezoluția adoptatăprin consens — prima e- laborată de Comitetul al treilea în lei sesiuniGenerală clamarea țional al tineretului înscrierea' acestui pe ordinea de zi a rei sesiuni, care ză să desemneze

îovarășul Hua Kuo-fen a primit delegația 
de activiști al P.C.R. și delegația 

revistei „Era Socialistă14

Lucrările Comisei O. N. U.

consens — prima de Comitetul cadrul uict.ia- —, Adunarea hotărăște, pro-Anului intern a- i Și punct viitoa- urraea- perioa- da cea mai potrivită pentru sărbătorirea evenimentului, să stabilească băile și mijloacele de marcare a acestuia..

(Agerpres). — Huă Kufl-Ien,Comitetului P.C. Chinez, Consiliului de Chineze, a octombrie, de-
PEKIN 10Tovarășul președintele Central al premierul Stat al R.P. primit, la 10legația de activiști ai Partidului Comuriișt Român, condusă de Ștefan Mo- cuța, membru supleant al Comtietiilui Politic cutiv al C.C, al vicepreședinte al prim-secretar al tului j'udețean P.C.R., și delegația tej „Era Socialistă", dusă de Ștefan membru al C.C.

Exe-P.C.R.,M A.N.,Comite-Cluj alrevis-, con- V oicu, al P

care au efectuat vizite în schimb de experiență în R.P, Chineză.In cursul întrevederii, a fost evșcntă evoluția ascendentă a raporturilor româno-chineze, importanța hotărîtoare a întîlniri- lor și convorbirilor din acest an dintre tovarășii Nieolae Ceausescu și Hua Kuo-fen, pentru dezvoltarea și aprofundarea pe multiple planuri a. prieteniei frățești și colaborării dintre, cele două partide, țări și popoare.

PREȘEDITELE LIBA
NULUI, Elias Sarkis, a în cea de-a a turneului pe care-l întreprinde în Uncie țări arabo după întrevederile pe care le-a ' avut cu președintele Siriei, Hafez Al-Assad.

INSULA CARAIBIA- 
NA DOMINICA, aflată sub . administrație britanică, își va proclamă la 3 noiembrie a.c. independența politică. Dominica este situată în Marea Caraibi-

Elias Sarkis, sosit marți la prînz Abu Dhabi, doua etapă

Guadelupa Martinica. are o suprafață de 751 kmp, o populație de 7.4 000 locuitori. ' ,

NAȚIUNILE UNITE ♦»’>' (Agerpres). De la trimisul special : La New York au început lucrările Comisiei O.N.U. de dezarmare.Crearea unuj cadru mai democratic pentru soluțio- riarea problemelor dezarmării, precum și întărirea răspunderii O.N.U. în a- ceastă direcție au constituit un obiectiv pentru a cărui realizare România socialistă militat și militează cu perseverență.Laînd cuvîntul în ședința inaugurală a lucrărilor comisiei secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a spus că aceasta 
chează înainte pe calea spre traducerea în viață a decizii
lor sesiunii. speciale, a A- diinării Generale consacra
te dezarmării. S-a oferit,astfel, tuturor membrilor

„mar-un important pas

definirea, preci- elaborarea ele- unuj program dezarmare, care Comunicat comun

al

pentru dezarmareorganizației prilejul să participe la zarea sau mentelor global devor fi supuse Adunării Generale și, prin aceasta, vor fi trimise organului de negociere, care este Comitetul de dezarmare".Secretarul generalO.N.U. și-a exprimat convingerea că, îndeplinindu- și mandatul, Comisia de dezarmare va fi unul din principalele instrumente ale comunității internaționale pentru accelerarea î- naintării spre lichidarea spectrului unei continue, escaladări a cursei înarmărilor.paceIn te al re a (India).
contribuind astfel la în lume.calitate de președin- Comisici de ilivwnli- fost ales M.A. VclbxJi

laU.R.S.S. general Comunist
încheierea ..■■S6- .al Ita- Enrico Berlinguer, și , avute cu secretar ge- al P.C.U.S., reprezen- și P.C.I. au larg schimb

MOSCOVA 10 (Agerpres) — Comunicatul comun dat publicității vizitei în eretarului Partidului lian,a convorbirilor L,I. Brejnev, neral al C.C. informează că tanții P.C.U.S. procedat la unde păreri în probleme-che- ie ale actualei ternaționale, între altele, soluționării internaționale te pe caleapolitice pe baza în drepturi și echității, cunoscindu-se dr-'-pluri Iclegitime ale fiecărui po-

situații in- subliniind, „necesitatea problemelor nerezolva- convorbirilor egalității re-

un fel de
Declarație în 

problema Rhodesiei
.WASHINGTON 10 (A- gerpi’cs). — Secretarul de stat american, Cyrus Vance, anubasadorul britanic în S.U.A., Peter Jay, și reprezentantul nent al Statelor O.N.U., Andrews-au întîlnit la Washington cu liderul regimului desian, Ian Smith, întrevedere a fost publicității o

LA ZAGREB s-au încheiat lucrările unei reuniuni , a Consiliului Internațional .- al Muzeelor consacrate păstrării și îngrijirii numentelor culturale, peste 400 specialiștilumea întreagă au luat în dezbatere diverse metode de restaurare și conservare bazate" atît pe folosirea u- . ...te- tradiționale unor tehnici . și < .Participan-

mo-Cei din
perma-rUnite la
Young,

în po- ■con- să îm- extin- soli-

al P.C.U.S. șl P.C.I.por și fără nici amestec din afară".In comunicatul ■ comun se arată, în continuare, că „conducătorii P.C.U.S. și P.C.I. au confirmat punctul de vedere potrivit căruia unele deosebiri zițiile partidelor nu travin și nu trebuie piedice întărirea și derea colaborării șidarității internaționaliste a partidelor comuniste și muncitorești. din toate țările, și continentele".Reprezentanții P.C.U.S. și P.C.I.', se arătă în în- . cheierea comunicatului, au apreciat pozitiv relațiile dintre cete două pclitede, exprimîndj-și năzuința de a contribui si de acum înainte la dezvoltarea lor.

rho-După dată declarațiecorn una an g 1 o-america n ăîn care, menționîndu-se că întâlnirea a prilejuit discutarea situației — „în deteriorare rapidă" — din Rhodesia, se reafirmă prevederile planului celoi- două țări de reglementare a problemei . : respective. Purtătorul de cu vi nt aldepartamentului de Stat, Hodding rat însă cutiilor zat nici
Carter, a declară ■'în" ■ cursul dis- nu a fost reali- un progres.

nor materiale cît și a materiale noi. ții au insistat asupra necesității pregătirii cadrelor de tehnicieni pe baza unor criterii internaționale.
PREȘEDINTELE Partidu- l .ii Uniunea Națională ,A- fricană din Kenya, Daniel . Arap Moi, a fost proclamat marți președinte al țării, succedîndu-j lui Jomo Kenyatta, decedat recent. Noul președint depune , jurămîntul 14 octombrie, după ceasta date el urmînd numească pe vicepreședintele țării și să constituie noul guvern.

valaa-să
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Arcașii din 
din nou

Aninoasa s-au dovedit BASCHET, DIVIZIA B

In perioada 5—8 bt ne a.c. poligonul cu arcul „Olimpia" București a găzduit etapa finală a campionatului republican din cadrul „Da- ciadei" juniori,, tineret și seniori, la care au partici
pat peste 100 de țintași reprezentând 9 cluburi și a- speiații sportive din țară.Primele 2 zile au fost rezervate juniorilor mari ș( mic; și tineret (1'4 b), iar . 
în următoarele două zile 
s-au întrecut seniorii.. După consumarea întrecerilor la simplu F.f.T.A., clasamentul final la juniori si li

la
3

țlntași de valoareoc to nade tir din respectiv 825' La succesul ninoseni, . o și-au adus-o și fete și băiețigoria juniorilor mici, a-u cucerit medaliile
puncte, arca.șiior a- contribuție echipele de de la cate- care debronz. Din aceste . două e- cliipe au făcut parte următorii sportivi : Mariana Habian, Ana Cadar, Elena Da- Vla-Va-

Jiul—Știința Petroșani — Automatica 
București 97—95 (44—48)

Breviar

I, arăta astfel : locul I 
campion R.S.R. Aurel 
rițescu 1225 pet ; urmat 
o diferență de numa; 
puncte de Petre Feier, am
bii de la Minerul Aninoa
sa; iar mai tînărul lor co
leg, Gheorghe Pop cu 1079 
puncte s-a clasat pe locul 
V. Rezultatul total de 3526 ■ pu.ncte, realizat de com- ponentii echipei Minerul Aninoasa, constituie și un npu record al R.S.R.. Dealtfel, . rezultatul de 301 puncte obținut de Petre Feier la 50 m ca și cele realizate . la distanța de 30 
și 60 in 
cu 339 puncte, 
cord uri aceeași
ces deosebit l-au obținut 
și concurentele Țurache și Raveca 
șan, ambele eleve trenorului Vasile care în final au locurile 2 și 3 cu

de Aurel Urițescu și respectiv 318 constituie noi re- republicane. categorie un

Gheorghe -și Dorica mian la fete, Virgil sin, Ion Pagnizer și sile But la băieți.Dar succesele arcașilor aninoseni, nu s-au oprit aici, pentru că și antrenorul acestor speranțe, Vasile Tămaș, a demonstrat că în ciuda celor 45 de anj printr-o pregătire temeinică din toate punctele de vedere, poate depăși acest obstacol. După ce în prima reuniune avans la distanțele de 90 și 70 m, duminică, ■și-a mărit a- vansul și astfel a cucerit cea de-a treia medalie de aur pentru Valea Jiului.La tineret, Dumitru Co- drea și Ionel Petric s-au clasat pe locurile 10 cu 2115 puncte și respectiv puncte la dublu

In sala de sport â I.M.P., în fața a 21 (!!) de spectatori, Jiul—Știința a întil- nit o echipa bucureșteană, venită la Petroșani cu gîn- dul categoric de a învinge. Planurile oaspeților păreau că se vor îndeplini întocmai, ei reușind să conducă la pauză cu două numai apărâ-

a luat un ușorîn reuniunea de și a mărit astfel

co.șurj diferență, conștiinciozitatea rii . gazdă, op.mîndu-se unei - diferențe mai categorice. Testată, tactica . impusă de antrenorul Teodor Silaghi — jocul om la om — a dat roade, înmiii. 15 reușindu-se prima egalare 32—32 !Jocul, în prima lui parte, a fost stereotip, contraatacurile oaspeților, au înfruntat timpul nizată, lat (în
o apărare.. nu tot

înain- scorul Ghiță pleacă în atac și. este, faultat ! Bucureștenii câștigă balonul, dar se pripesc sub panou, pierd avantajul atacului și poate întâlnirea. Mingea repusă cu rapiditate în joc: ajunge la Manolescu, faultat însă, la încercarea lui de pătrundere spre panou. Mai erau 11 secunde și tot egalitate! A fi sau a nu fi victorie era întrebarea care ridicase la maximum tensiunea nervoasă a „băncii" locale. Manolescu nil greșește însă aruncările la coș: 97—95 pentru Jiul—Știința .și fl.i- ier final, care a adus oatentă si bine orga- victorie prețioasă baschel- de la care a esce- atac). și duminică G. Ghiță (52 puncte marcate), coșgeterul echipei din Petroșani.Repriza secundă ' (după o pauză... necesar mai nervoasă) schimbă radical maniera de joc a echipei noastre. Acțiunile prind viață, Brăgan și Manoles- cu încep să-și intre în mî- nă, aruncările lor de la însemnînd trecuteMișu

tic. Cu 55 de secunde te de fluierul, final, era :. 95—95 ! G.
• FOȚBAI,. Campiona

tul național Jiul -- „U" 
Campionatul 
juniori: Gaz

Easuc-. bilanțul strălucit de arcașii din A-

Eeaterina Andri- ale an- Tămaș, ocupat 931 și

2068F.I.T.A.La realizatninoasa, un sprijin au a- dus conducerea organele locale, Școlii generale noasa, precum Grupului școlar Petroșani .
asociației, direcțiunea din Ani- și cea a minier din

Staicu BALOI

semidistanță puncte prețioase în foaia de arbitraj, Buzdugan (alătur; de Gelu Minișca eliminat pentru 5 greșeli personale) a depus mai mult ca niciodată un efort mobilizator pentru coechipierii. săi. Finalul întîlnirii la. fost drama-

bali.ștllor din Valea Jiului.
.Ștefan MINDRCȚ

de juniori: Craiova 2—4. • 
republican de metan Mediaș <— C.S.Ș. Petroșani 3—1,Jiul.— Gr ipui școlar Mîr- *șa 4—0. Divizia A, „Cupa 

ligii": Politehnica Timișoara — Jiul 1—3,' Campio
natul municipal : Sănătatea Vulcan ■—Fabrica de oxigen • 3—4, E.G.C.L. Pe- - trila — Energia Păroșeni3— 0. Cupa de toamnă (ne
legitimați) : ComerțI.CP.M.C. .3 15. B.A.T.— I.U.M.P. 0—6, Campio
nat republican licee : Liceul ' industrial minier' Vulcan — G.S.M. Lupeni4— 2 (15—17 ani)/ 1—2 (17 —18. ani).; Liceul de., informatică și matematică- Petroșani — Liceul industrial minier Petrila 1—-2 (cate- garia 15—16 ani) 1—3, ‘

• HANDBAL, divizia B: A-.S.A. Tg. ■ Mureș — Uti- la-jul—Știința 17—1.3. Dacă în prima -reprize gazdele

au avut; un avans <!<• 4puncte, ii repriza a II a echipa noastră a jucat, mai bine. dar ratările lui Ben- > ’ i l ngui ean ,> tac it că scorul; final să ne fie nefavorabil. S-a 'evidențiat: Gliga, Pali și Ungtireanu. 
Cupa de toamnă : Jiul Petrila — Minerul Vulcan 21—21, Preparatorul /' Lupeni — C.S.S. - Petroșani 0—6, C.S.S. — Ji il Petrila 20—26, Minerul Vulcan — Preparatorul Lupeni 6—0.

• POPICE, divizia A. Vpința,Cluj-Napoca — Jiul Petrila-5540 — 5080 p.r. De la. echipa noastră, ce- mat buni jucători au fost -Mihai Ernest 878 p.ci., .. loan Scorțea 872 . p.d. și Rudolf Kozma 867. p.d. .
• RUGBI. divizia B : Minerul Li.vezeni — Dacii Sibiu 3—7, Minerul: L upeni — C.F.R.20—8. Cluj-Napoca

A. SLABII

Oaspeții la un pas de egalare

Minerul Aninoasa—Parîngul Lonea 2-1In campionatul județean, derbiul echipelor din Vale a avut loc la Aninoasa între Minerul din localitate și Parîngul Lonea. Deși aninosenii trec pe lingă deschiderea scorului în min. 17 și 19, cînd mingea întîlnește bara, oaspeții e- chilibrează jocul și in min. 30 marchează un gol a- nulat pe drept de arbitru pe motiv de ofsaid.

In repriza secundă, min. 46, Ceteraș de gazde, primește o pasă, în suprafața de pedeapsă a oaspeților și . marchează. Oaspeții nu se descurajează și joacă din ce în mai bine. Cu toate echipa gazdă își avantajul la 2—0 75 prin Ceteraș, transformat un penalty.

în 
la

ce acestea, mărește în miri, care a

Ullimele 15 minute a- parțin oaspeților care reușesc să înscrie prin Nyu- laș în min. 78 un gol foarte frumos. In Fercu C. de la Lonea expediază la circa 20 m șitarul gazdelor nu era pe faza meciul s-ar fi încheiat la egalitate.
min. 88,Parîngul un ș ut de dacă por-

M. CAVALERII
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