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Mor din subteran

La I.U.M. Petroșani
Individ-colectivitate
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Noul bloc din strada Horea — Petroșani este în 
curs de finisare. In clișeu zidarii Petru Munteanu, Ion 
Ceaușu și maistrul constructor Franci'sc Filipescu.

■ La I.UJW. Petroșani a a- 
vut loc recepționarea de 
către beneficiar — mina 
Pelnla — a două utilaje 
miniere, de producție 
proprie, destinate meca
nizării lucrărilor din a- 

. bataj. -
La un prim utilaj, 

combina CA-2 (combină 
de abataj — 2), au fost 
executate probele tehno
logice și o recepție preli
minară in urma căreia 
colectivul de specialiști 
de la I.U.M. Petroșani cu 
sprijinul beneficiarului —; 
mina Petriia — a hotărit 
să realizeze, cu forțe pro
prii și piese românești, 
schema electrică a com
binei, care pînă acum se 
realiza cu piese- din im-

port. Combina va fi li
vrată cu transportor, 
construit tot la I.U.M.P. 
și adaptat special acestui 
gen de utilaj.

Scutul de susținere 
Petroșani — 3 (SSP-3)
este cel de-al doilea uti
laj care va fi recepționat 
de același beneficiar 

mina Petriia. Utilajul 
fi livrat, de aseme- 

Cu un transportor 
la

va 1 
nea, 
construit la I.U.M.P., 
transportor adaptat pen
tru folosirea, cind este 
necesar, a combinei CA-2. 
Partea hidraulică a com
plexului SSP-3 a fost e- 
xecutată la I.R.I.U.M. Pe
troșani. »

După recepție, aceste 
utilaje de mare produc
tivitate, realizate la

I.U.M.P. vor lua drumul 
întreprinderii miniere Pe
triia, sporind astfel zes
trea tehnică a minei.

Recepționarea și intro
ducerea in subteran a ce- . 
lor două utilaje constitu
ie încă un pas făcut pe 
calea mecanizării com
plexe a lucrărilor din 
subteran, pe calea trans
punerii neabătute în via
ță de către colectivul de 
constructori de mașini 

deopotrivă, a 
secretarului 

partidului, to-
N i c o 1 a e 

cU privire la 
de

și mineri, 
indicațiilor 
general al 
varășul 
Ceaușescu,
grăbirea procesului 
mecanizare a lucrărilor 
din subteran.

MINA PETRILA

Sporuri de producție 

și de productivitate
Primele trei zile ale lunii 

septembrie s-au dovedit 
rodnice pentru minerii Pe
tri lei și, în mod deosebit, 
pentru colectivele sectoare
lor II, III și IV care și-au 
realizat sarcinile planifica
te în proporție de 100, 
108,71 și, respectiv, 106,23 
la sută. Sporurile de pro
ducție au fost posibile pe 
seama depășirii productivi
tății muncii planificate în 
cărbune cu 50 kg/post la 
sectorul II, cu 501 kg/post 
la sectorul III și cu 1171 
kg /post la, sectorul IV.'

Aceste realizări sînt o 
confirmare și continuare â 
bunelor rezultate obținute 
pe primele opt luni ale a- 
nului, cind sarcinile de 
plan au fost depășite. cu 
20 Q59 tone de cărbune pe 
seama depășirii productivi
tății muncii planificate in 
cărbune cu peste 800 
kg/post. Producția netă 
a fost realizată în propor
ție de 122 la sută, reducîn- 
du-se cheltuielile la 1000 
lei producție marfă cu 
44,4 lei, iar cheltuielile 
materiale cu 56,5 lei, tot 
la 1000 de lei producție 
marfă.
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Deschizători ai noilor 
fronturi de cărbune

La unul din sectoare
le minei Lupeni, în- cău
tarea unor fapte demne 
să vadă lumina tiparu
lui, am asistat la rapor
tul de la sfîrșitul pri
mului schimb al zilei. 
Rînd pe rînd, fiecare 
maistru, fiecare -cadru 
tehnic își etala rezulta
tele muncii depuse de 
oamenii din subordine. 
„Am făcut cutare, cuta
re, și cutare... N-am fă- 
ctn cutare și cutare..." 
— suna lapidar rapor
tul. Fidcărui caz în par
te șeful sectorului III 
dădea calificativul cu
venit '

Intîmplător, schim
bul se încheiase fără 
rezultate spectaculoa
se. O zi obișnuită cu 
împlinirile și neîmplîni- 
rile ei. Totuși, 
sectorului dădea 
sarcini și indicații, 
mai trebuia făcut 
rezultatele să fie 
bune. Experiența a de
monstrat că oamenii nu

se 
cu 
la 
tot mai mult. Sectorul 
a înregistrat în primele 
luni ale anului linele 
rămîneri în urmă. Ulti
mele luni s-a redre*" 
însă, în prezent î
dîndu-se pentru i
perarfea restanței, 
posibil dacă avem 
vedere rezultatele ulti
melor două, trei 

După raport 
tăm șefului de 
să ne vorbească 
unul din șefii de 
dă cu rezultate 
cu un Stil de muncă și 
o experiență aparte, a 
căror popularizare -ar fi 
utilă atît pentru el cît 
și pentru alți ortaci. 
I-a luat pe . rînd ară- 
tîndu-le meritele. La un

• moment dat s-a oprit, 
fără însă a vorbi des-

pot mulțumi doar 
puțin, că de la o zi 
alta trebuie făcut

lupta 
rffcu- 
fapt 

în

luni, 
solici- 
sector 
despre 
briga- 
butîe,

La Lupeni s-a devansat 
planul de locuințe

• Constructorii de la patru trusturi ale M. C. M. au
preluat, din programul suplimentar, execuția a 320 noi apartamente

1
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— Ca o confirmare a 
indicațiilor date, de că- . 
tre secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul vizitelor de 
lucru în Valea Jiului, 
privind materializarea 
programului suplimen
tar de dezvoltare eco- 
nomico-socială a muni
cipiului, . Ministerul 
Construcțiilor Indus
triale 'a organizat aici 

*■ în ultimii doi ani un 
șir de șantiere de cons
trucții a obiectivelor e- 
conomice. Recent, toVa- 
r^|e inginer Mircea Po- 
pdvici, am făcut cu
noscut cititorilor ziaru
lui nostru o inițiativă 
nouă, îmbucurătoare, a- 
parținătoare aceluiași 
minister: preluarea e- 
xecuției a 320 aparta
mente nor la Lupeni.

— Materializînd sarcini
le deosebite trasate de că
tre tovarășul Nicolae
Ceaușescu privind înfăp
tuirea dezvoltării economi- 
co-sociale rapide în urmă
torii ani a Văii Jiului, pu
ternic centru carbonifer al 
țării-, patru trusturi de 
construcții industriale ca
re aparțin ministerului 
nostru — de la Onești, 
Cluj, Oradea și Pitești — 
vor ridica la Lupeni patru 
blocuri noi, cuprinzînd 320 
apartamente. Toate . cele 
patru trusturi și-au orga-

Convorbire cu ing. 
MIRCEA POPOVICI, co
ordonator pentru plat

forma Valea Jiului din 
partea Ministerului 

Construcțiilor 
, Industriale

LOCUINȚELE 
prioritate 

(n construcții

lea Jiului de o bază pro
prie de producție. Colabo
răm, de asemenea, cu suc
ces și cu alte întreprinderi

Lu-orașuluide pe raza 
peni.

— Am 
lejul să 
toate șantierele 
Ind. dispun de o boga
tă dotare tehnică, spe
cializată pentru activi
tatea de construcții. Ca
re este aportul mecani
zării la execuția obiec
tivelor in cauză ?

— Utilizînd constant ca
pacitățile tehnice ale cen
tralei noastre de mecani- 

, zare am efectuat săpături
le în fundații integral me
canizat. Structura de re
zistență a blocurilor va fi 
executată prin intermediul 
cofrajelor metalice plan- 
universale.. Trei blo
curi vor avea un număr 
sporit de apartamente — 
cîte 75, 90 și, respectiv, 95

avut deja 
constatăm

pn- 
că 

M.C.

(Cont. în pag. a 3-a)

șeful 
noi 
ce 
ca 

mai C. IOVANESeU
fiecare pas, în fie- 

colț al fabricii ace- 
muncă. trepidantă,

La Fabrica de mobila se fac reglările instalației la tunelul de uscare din secția finisaj.

■ ■
nizat deja punctele de lu
cru și au început execu
ția. Pentru trei blocuri 
fundațiile sînt terminate, 
iar la al patrulea stadiul 
fizic de execuție se află 
în faza de începere a tur
nării betoanelor.

— Cum și-au organi
zat activitatea cele pa- apartamente — în care scop 
tru șantiere ?

— Viitoarele locuințe au 
la bază proiectele întocmi
te deja pentru Grupul de 
șantiere al T.C.H., astfel 
că aprovizionarea materia
lă de început ne-o asigură, 
în principal, această uni
tate de construcții. Dar, 
în cadrul pregătirilor a- 
vem și o substanțială con
tribuție- proprie, avînd în 
vedere că dispunem'în Va-

am instalat deja, la* fieca
re ,cîte două macarale. Al 
patrulea bloc, cu 60 apar
tamente, dispune-de o ma
cara de mare capacitate. 
Am ales asemenea varian
te organizatorice pentru a 
ne putea desfășura munca

Convorbire consemnată de 
Anton HOFFMAN

La Fabrica de mobilă Petriia

Angajarg entuziastă 
pentru predarea obiectivului

(Continuare în pag. a 2-a) ■
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eași 
același ritm viguros.

ția de compresoare
pa de instalatori-montori 
condusă de Vasile Otvos 
regla instalația de aer 
a compresoarelor iar sus, 
la nivelul doi, în secția 

în insta- finisaj, instalatorii-mon- 
tori Florea Oprișor, Mi
hai Budai și Ion Ticușan 
reglau instalația la tune
lul de uscare. Alături, 
Rodica Bereș, laborantă 
chimistă, a venit tot din 
partea beneficiarului 
ajute 
cului.
tineri, 
să se 
rînd de rezultatele mun
cii lor — să vadă termi
nat un nou obiectiv eco-

I. LICIU

La parter, în hala de 
fabricație, electricienii 
Ion Bîlc și Vasile An
dras, împreună cu mais
trul principal instalații 
electrice Năstase Frățilă 

, erau angrenați î_. 1_
larea liniei de calibrare 
a utilajelor. In apropiere, 
echipa de întreținere, ve
nită în ajutor din partea 
beneficiarului, o echipă 
de tineri și tinere condu
să de Viorel Emil Lucoi 
executa lucrări de curăți
re a mașinilor în vederea 
punerii lor, cît mai 
rînd, în funcțiune.

In incintă, sudorul Ni
colae Todirel, instalatorii 
Nicolae Bujor, Vasile 
Cîmpeanu și Petru Voica 
racordau conducta de le
gătură de la stația de 
stins incendii la magazia 
de produse finite. In sta- (Continuare în pag. a 2-a)

cu-
să 

la șlefuirea mozai- 
Deci, majoritatea 

entuziaști, dornici 
bucure cît mai cu-

I
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Steagul roșu

Panoramă lupeneană.

Angajare entuziasta 
pentru predarea 

obiectivului

V La lupeni s

(Urinare din pag. 1)

(Urinare din pac. 1)

nomic care se va înscrie 
în curînd pe harta muni
cipiului nostru. Apoi, mai 
departe, vor partieipa la 
semnarea actelor de naș- 
tele ale altor obiective,

— Tinerii aceștia, ma
joritatea veniți din Timi
șoara de la T.C.L., dove
desc multă cunoaștere și 
sîrguință, ne spunea in
ginerul șef Ion Dragotă. 
Deși sînt departe 
sele lor, lucrează 
ruire și pasiune.

de ca- 
cu dă-

Dacă

-n-am mai avea greutăți 
din partea furnizorului, 
munca lor ar fi și mai e- 
ficientă pentru că .» de
seori puterea și elanul 
lor tineresc au dovedit-o.

Am părăsit viitoarea 
fabrică de mobilă cu cer
titudinea că rezultatele 
bune obținute în activi
tatea oamenilor acestui 
șantier vor determina 
consemnarea cît mai cu
rînd a ieșirii din liala de 
producție a primei garni
turi de mobilă fabricată 
în Valea Jiului, la Pe- 
trila.

eficient pe cîte două fron
turi de lucru la fiecare . 
bloc.

— Cum se poate a-
- precia, la ora actuală, 

ritmul execuției?
— Intr-o singură lună 

am terminat trei fundații 
de blocuri, ceea ce înseam
nă, deja, un avans cîști- 
gat față de grafice. Dura
ta normată de execuție a 
fiecărui bloc, numărul de 
apartamente fiind mare, 
depășește o jumătate de 
an. Ne-am propus, însă, să 
încheiem lucrările pînă la, 
finele acestui an, pentru 
a devansa darea în folo
sință a acestor apartamen
te suplimentare. Vom in
tensifica ritmul de lucru 
în continuare. Am stabilit 
grafice mobilizatoare, dar 
dispunem de resurse pentru

-a devansat 
locuințe

a le devansa.'^După cum 
ne-am pregătit, ca și după 
modul în care sîntem de
ja sprijiniți de către or
ganele și organizațiile de 
partid, de către conduce
rile unor întreprinderi din 
Vale și din Lupeni, avem 
motive temeinice să fim 
optimiști. De fapt, hotă
rârea fermă a constructo
rilor de la toate cele pa
tru trusturi, care participă 
la realizarea blocurilor, es
te aceea; de a da aparta
mentele în folosință cît 
mai devreme, de a preda 
în avans noile 
de locuit pentru 
și alți oameni ai 
din orașul care, 
Jiului, realizează

•• mare producție de cărbu
ne cocsificabil.

obiective 
minerii 
muncii 

în Valea 
cea mai

Anotimpul friguros se 
apropie încet', dar. sigur. 
Oamenii gospodari, care nu 
stau Ia încălzire centrală, 
se aprovizionează încă de: i 
pe acum cu combustibilul 
necesar - pentru iarnă. In 
dorința de a-i informa des
pre modul în care pot face 
acest lucru ăm avut 6 
scurtă convorbire cu tova
rășul Gheorghe Floi;escu, 
șeful, depozitului de com
bustibil din Petroșani.
■ ' — Aveți combustibil su
ficient în depozit pentru, 
satisfacerea cerințelor
populației ?

— Atît la lemne cît și 
la cărbuni sîntem cu livra
rea cantității repartizate, la 
zi. AVem’în stoc 1.300 tone 
lemne de fag destul de us
cate și- de calitate, iar căr
buni circa 7Q0 tone. De alt
fel în depozit intră în fie
care zi circa 10—15 mașini 
cu lemne. Dar... nu prea 
avem cumpărători !

— In afară de lemne de 
fag și cărbuni, ce mai pu
teți oferi solicitanților ?

— Avem contract pentru 
deșeuri de brad și esență 
tare cu fabrica de mobilă. 
Țin să precizez că aceste 
deșeuri sînt la prețuri con
venabile fără cartelă și 
cotă de cărbuni. Deșeurile 
de rășinoase se vînd cu 
0,15’lei kilogramul, iar cele 
de fag sau stejar cu 0,28 
lei kilogramul. Aprovizio-» 
narea cu acestea se face, 
însă, doar atunci cînd de
șeurile respective există 
în cantități suficiente la 
fabrică. .. .

— Aveți posibilitatea de

a oferi oamenilor muncii 
și lemne tăiate?

— Desigur. Avem fierăs
traie circulare și un mun
citor pe care-1 plătim în 
acest scop. Diferența de 
preț.e minimă, doar 30 lei 
la ld00 kilograme, așa că 
este avantajos să se cum
pere lemne tăiate.

este asigurat— Cum 
transportul la domiciliu ?

— Există mașini 
servesc, contț-acost bineîn
țeles, pe oamenii 
care cumpără mobilă 
care transportă și 
bustibilul. Din. lipsă 
încărcători la aceste 
șini, șoferii se Iasă 
greu înduplecați să trans
porte combustibil, prefe- 
rînd mobila. In asemenea 
situație unii cumpărători 
se văd nevoiți să apeleze 
la căruțașii particulari, ca
re iau prețuri destul de 
piperate.

— Și cum vedeți rezol
varea problemei ?

— Soluția ? Asigurarea 
din partea I.G.C.L. Petro
șani a mășinilor-taximetre 
necesare.

In încheiere țin să su
bliniez încă o dată faptul 
că în depozit avem lemne 
și cărbuni în cantități su
ficiente. Ar fi de dorit ca 
oamenii muncii să se apro
vizioneze din timp cu com
bustibil. Acest lucru le-ar 
aduce o seamă de avanta
je. Să enumăr doar cîte
va : lemnele sînt mai us
cate, transportul 'mai ușor, 
în plus se evită aglomera
ția pe cînd vine frigul. 
Așteptăm deci cumpărăto-

care

muncii
Și 

com- 
de 

ma- 
mai

X
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Cronica filmului

Hercule cucerește Atlantida
Filmul acesta a fost 

turnat în 1961,'ț>e vremea 
cînd pe platourile de la 

. Cinecitta bîntuia moda 
ciudată a gigantomaniei 
spectaculare. Ei a vremea ■ 
superproducțiilor fantas
tice, care înghițeau tone 
de ghips, de mucava, ca
re voiau să facă ^»raf „In
toleranța" lui Griffith, 
dar — în majoritatea de
cisivă a cazurilor — a- 
veau parte de viața efe
meridelor. Pentru că, în 
timp ce Griffith a intrat 
în istoria cinematografu
lui universal, azi nimeni 
n-ar mâi putea spune ci
ne a regizat „Flăcările 
Cartaginei* (sau „Carta- 
gina în flăcări" ?!), de 
pildă.

Dar, fiindcă oricum — 
zice-se — trăim în epoca 
nostalgiilor, să încercăm 
vizionarea acestei pelicu
le trecute ca atare, nu 
prin lentila experiențe
lor acumulate de-a lungul 
anilor în materie de artă 
cinematografică (căci în 
acest caz am ajunge la 
concluzii catastrofale), 
ci prin prisma îngăduin
ței, care „ se cuvine, ere- . 
dem, acelor cineaști, ce, 
e'uforizați de posibilități
le cinemascopului, puse-

seră totul la bătaie, în 
vederea obținerii mare
lui spectacol vizual.

„ Hercule cucerește A-
tlantida" este un amestec 
bizar de proto și neomi- 
tologie, povestea fiind a- 
liată atit din elementele 
mitosului elin, cît și din 
elementele genului știin- 
țifico-fantastic. Dacă des
pre Hercule, eroul ve
nit din ficțiunea antichi
tății știm destule, despre 
soarta Atlantidei, despre 
fascinanta civilizație dis- 

doar 
Iată 

film 
liber 

de

părută deținem 
date 
că 
care — dînd frîu 
fanteziei — explică 
ce și-a găsit sfirșitul mi
raculosul ținut : Hercule 
Infringe puterea vrăjită a 
reginei Antinea, declan- 
șînd un cataclism de mari 
proporții, care distftige A- 
tlantida.

Chiar dacă admitem că 
Hercule acționează îm
potriva Atlantidei pentru 
a apăra Teba de un atac 
al atlantizilor, acoperirea 
intrigii pare șubredă. 
Este limpede că scenariș
tii au inventat conflictul 

, numai de dragul ulterioa
relor demonstrații de 
spectaculozitate. Și tre
buie să recunoaștem fap
tul că operatorul Carlo

prezumtive, 
vine acest

Carlini filmează inspirat 
aventurile lui 'Hercule, 
Androcles, Illos și Timo- 
teu. Așadar satisfacțiile 
vizuale nu lipsesc. Totul 
este grandios, cufundat 
într-o ceață fabuloasă, în 
care de la o picătură de 
sînge pietrificată a lui 
Uranus (avînd investituri 
magice), pînă la converti
rea motivului amazoane
lor după un criteriu 
c ă r u i caracter 
bitrar, t o t u ș i, 
jenează, totul își află lo
cul. Există chiar un anu
mit pitoresc barbar, am 
putea spune, în felul în 
care e construită acțiunea. 
Nu putem vorbi, firește 
de personaje în accepțiu
nea adevărată a termenu- 
lui@Figurile care se pe
rindă pe ecran sînt mai 
curînd reprezentări sim
bolice, viabile, și trebuie 
judecate doar în perime
trul basmului.

Este surprinzător cîți 
actori buni — azi nume 

- unanim recunoscute — 
fac parte din distribuția 
filmului. Enrico Maria 
Salerno, Gian Maria Va- 
lonte, Ivo Garrâni, Ettore 
Mani și frumoasa 
Spain. Reg Park, prota
gonistul, este mai curînd 
decorativ.

C. ALEXANDRESCU

D. CRIȘAN

Fay

j

ih
f-'-î •*

Tinerețea Vulcanului 
înseamnă atit noile uni
tăți economice, cît și su
tele de apartamente con, 
fortițbile, construite in 
ultimii ani p,entru oa
menii muncii.

Foto : Gh. OLTEANU

Constructorii de la șan
tierul nr. 1 Petroșani al 
T.C.H. înșeriu noi reali
zări în construcția de 
locuințe. Concomitenț cu 
finisarea celui de-al doi
lea tronson de la blocul 
69 din noul centru civic 
al Petroșaniului, se mon
tează cel de-al treilea 
tronson, unde au ajuns

i______________________________ _______ _____

deja lâ etajul XII, peste 
care în aceste zile vor 
pune planșeele. (C.I.)‘★

Astăzi, de la ora 18, 
la Casa de cultură din 
Petroșani are loc progra
mul discotecii tineretului, 
în cadrul căreia se pot 
petrece cîteva ore plăcu
te, instructive și educa
tive. (T.S.) ’Jr

In luna august a.c. s-au 
efectuat pe drumul Slăti-

nioara din Petroșani lu
crări de reparații cons- 
tînd în aș temeri de pia
tră spartă și balast și cu
rățirea albiei pîrîuiui cu 
același nume în valoare 
de peste 30 000 lei. Lucra
rea, a cărei realizare 
tinuă, face parte din 
stabilite în 
vederilor
20/1971,
din contribuțiile cetățe
nilor. (T.V.)

con- 
cele 
pre- 

nr.
lumina
Legii 

finalizîndu-se-

Noi cărți social-politi- f 
ce, beletristice, tehnice și 
pentru copii, au 
zilele trecute în patrimo
niul bibliotecii clubului 
sindicatelor din Vulcan.
Astfel, fondul de 
al acestui lăcaș de cultu
ră însumează
28 732 volume, (Al. Cor.)

carte

acum

intrat

CONSILIUL CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE 
CENTRUL SPECIAL DE PERFECȚIONARE

A CADRELOR
Comisia specială pentru acordarea certificatului de 

traducător — București, sectorul 6, Bulevardul 
Schitu Măgureanu nr. 1„

Se aduce la cunoștința candidaților înscriși la 
examenul pentru obținerea certificatului de traducă
tor că sesiunea din 1979 a acestor examene va avea 
loc în București, în zilele de 8 și 9 septembrie, în 
localul ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE, din 
Piața Romană nr. 6 — clădirea veche — după urmă
toarea programare ;

— SÎMBATA, 8 septembrie — orele: 15—19, lim
bile : FRANCEZA, GERMANA ,și SPANIOLA.

— DUMINICA, 9 septembrie — orele : 8—12,
limbile : ENGLEZA. RUSA si TOATE LIMBILE DE 
MICA CIRCULAȚIE.

— DUMINICA. 9 septemorie — orele : 15—19 
— toate limbile programate în zilele de sîmbătă 
p.m. și duminică a.m. pentru candidați! înscriși la 

' patru examene la aceeași limbă sau la șase examene 
la limbi și domenii diferite.

In intervalul de 4 ore din zilele programate, can- 
didații pot susține cîte 2 examene (indiferent de 
domeniu, atît traducere cît și retroversiune) cunos- 
cînd că durata unui examen este de 2 ore.

La examene pot fi consultate dicționare.
Candidații vor avea asupra,lor buletinul de i- 

dentitate. ■
Sălile în care se vor desfășura examenele vor 

fi afișate la AJS.E. vineri, 7 septembrie a.c, orele 12.
Alte informații privind organizarea și desfășu

rarea examenelor de traducător se pot obține la 
telefon : 131173.
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Individ — Colectivitate • Individ — Colectivitate
care onorează titlul de miner--------

I
1
I
Să-ți faci 
datoria

I
I*
I*
I

cea mai mare 
satisfacție, cei mai 

călduros îndemn

I*
I
I«I
I
I*
I

I
I

Amiaza însorită de vi
neri a săptămînii- trecute 
va rămîne, cu siguranță, 
adine întipărită în memo
ria lăcătușului subteran 
Mircea Brașoveanu, din 
sectorul IV al I.M. Paro
șeni. A sosit ziua cînd 
neobositul lăcătuș de mi
nă a folosit pentru ulti
ma dată uneltele devenite 
atît de familiare într-o 
viață de muncă continuă.

Sărbătoritul zilei a fost 
felicitat după ultimul 
schimb de numeroși or
taci, marea familie mun
citorească din care a fă
cut parte. Printre aceștia 
șeful sectorului, ing. Ion 
Dăbuleanu, maistrul
principal Ștefan Pavlovs- 
chi, prim maistrul mi
nier Mihai Cîrșmaru, lă
cătușii Nicolae lușan, Ca
rol Pavlovschi, Eugen 
Vasiu, Petru Roșu, Mihai 
Honi, electricienii Mihai 
Sereș, Nicolae jfttuba, 
Petre Narițâ, Pgtre Dră- 
gan, Ion. Munteanu și 
mulți alții.

— Sînt cuprins de e- 
moții — mărturisește 
Mircea Brașoveanu, cu 
glasul gituit. Nu-mi vine 
să cred că mîine, deștep
tătorul nu mă va mai 
trezi la ora obișnuită. A-

mînâ și urări de bine pentru MirceaBrașoveanu, la terminarea 
adîncurile minei Paroșeni.

Stringer! -de 
ultimului șut în

de ani decum, după 34
muncă în subteran, mi
neritul mi se pare și mai 
atrăgător, plin de satis
facții. Azi lucrezi în mi
nă intr-adevăr cu plăce
re. îndemnul meu către 
cei ce-mi vor lua locul 
și-mi vor continua munca 
în adîncuri este de a nu 
precupeți nici un efort, 
pentru a-și face datoria, 
de a face totul cu conș
tiinciozitate 
îndeplini 
dînd numai 
foarte bună

De fapt, încă 
de feștivitate, aflasem de 
la șeful de sector Ion 
Dăbuleanu, că lăcătușul 
Mircea Brașoveanu a fost
. —________

de 
unul

mai veni să-i vadă, 
încurajeze .în efortul 
bărbătesc din adîn- 
pentru a folosi mai 
utilajele moderne

pentru a-și 
atribuțiunile 

lucrări de 
calitate.

înainte

pe parcursul anilor 
muncă în subteran, 
din cei mai conștiincioși 
și buni meseriași, un e- 
xemplu demn de urmat 
pentru toți tinerii. Toate 
tainele meseriei au fost 
împărtășite cu prisosință 
contingentelor de tineri 
care au crescut sub mina 
sa.

De acum înainte, pen
sionarul Mircea Brașo- - 
veanu se va bucura de 
pensia acordata de statul 
nostru. O merită deplin. 
La festivitate, în aclama
țiile ortacilor, după cor
dialele strîngeri de mînâ, 
Mircea Brașoveanu și-a 
luat rămas bun de- la 
ortaci cu promisiunea oă

• mmp a a a*taa a aaaa a ^aa^

va 
să-i 
lor 
curi 
bine
din 'dotare, pentru a con
tribui la succesele colec
tivului minei în sporirea 
producției de cărbune. Și 
încă un motiv îl va mai 
aduce la mină pe Mircea 
Brașoveanu : să vadă cum 
se descurcă, adică 
duce mai departe 
ția începută de el, 
său Mircea, căruia
predat ștafeta muncii 
subteran.

cum 
tradi- 

fiul 
i-a 
în

I*
I

Text si foto :
Ștefan NEMECSEK

0 obligație morală: 
să lași in urmă ceva durabil

...Uhdeva printre linii, 
printre vagoane, oamenii 
înfruntă întunericul, ploa
ia și viscolul, zăpada și 
vîniul. Sînt oameni Înfră
țiți în muncă, și la bine 
și la rău. Manevranții 
C.F.R., despre ei este vor
ba, știu ce înseamnă a 
înfrunta vicisitudinile na
turii. Aici, în mijlocul lor 
mpncește și șeful de tren 
Ștefan Timișan. In secția 
Petroșani — Lupeni el 
este deosebit de apreciat, 
de către toți cei cu care 
conlucrează, în timpul o- 
perațiilor de manevră. Cînd 
vine un tren la manevră 
avînd șef de tren pe „nea 
Fănică Timișan", senti
mentul de încredere este 
unanim. Dacă întrebi un 
impiegat de mișcare din ca
drul secției cu care echipă 
îi place să lucreze mai 
mult, răspunsul este „cu 
a lui Timișan". Cum a a- 
juns la aceste rezultate? 
Să-1 lăsăm pe nea Fănică ‘ 
Timișan să povestească :

— Am început cu calea 
ferată în 1964, la Lupeni. 
Aici, am lucrat ca mane- 
vrant pînă în 1969. Tot la 
Lupeni, în 1965, ani fost 
primit în partid. Din acel 
moment am înțeles mai 
profund că dragostea de 
muncă, de țară înseamnă 
să-ți închini întjeăgâ ca
pacitate propășirii patriei, 
înseamnă să cauți în a- 
cest șantier al devenirii 
socialiste locul în care poți 
contribui cel mai mult prin 
munca ta.

în anii ce au urmat, via
ța lui Ștefan Timișan —a 
fost plină de împliniri. 
Din 1969 și pînă în prezent 
este șef de tren în stația 
Petroșani, însoțind • trenu
rile locale de marfă pe 
distanța Petroșani — Lu
peni. Â compus și descom
pus mii de trenuri și a 
manevrat vagoane de ordi
nul zecilor de mii. Nicio
dată nu s-a primit vreun 
raport de eveniment în 
care să se consemneze că 
„partida" lui Timișan nu 
și-a făcut datoria. Despre 
el și despre cei doi frați, 
Ion' și Victor Gheorghe, 
manevranți din echipa lui, 
întotdeauna s-a vorbit în 
termeni de stimă și pre
țuire. Unul din frați, Vic
tor, ni ’ s-a destăinuit: 
„Realizările noastre sînt 
legate de hărnicia și de 
ambiția noastră. Este da 
datoria fiecăruia să lase 
în urmă ceva durabil".

„Cu „partida de mane
vră" condusă de comunis
tul Ștefan Timișan nu a- 
vem probleme. Este o par
tidă model care se carac
terizează printr-o discipli
nă desăvîrșită și care ob
ține rezultate bune lună de 
lună". Sînt cuvintele șefu
lui adjunct al stației Pe
troșani, Marin Pera.

Cuvinte despre un om, 
despre faptele lui care 
constituie rodul organiză
rii exemplare a muncii, a 
disciplinei desăvîrșite î» 
această echipă.

Alexandru TATAR •

Pentru salvarea 
unei vieți

La C.R.C.S. Petroșani 
s-au prezentat zilele tre
cute șase colege de mun
că ale Anei Venczel,, 
muncitoare la șantierul 
energo-construcții Vul
can. Cătălina Simo, Mar
gareta Tudoran, Irina
Szabo și celelalte au răs
puns cu promptitudine la 
solicitarea secției de chi
rurgie a spitalului din 
Vulcan, unde tovarășa 
lor de muncă se afla 
internată, oferindu-se să 
doneze sînge pentru sal
varea vieții colegei și 
prietenei lor.

Cu acest ultim grup 
de femei, înrolate în miș- 
carțg umanitară de sal
vare a vieții semenilor 
aflați în pericol, rîndu- 
rile donatorilor de sînge 
onorifici din municipiul 
nostru a ajuns în acest 
an la 3832. (T.V.).

Deschizători ai noilor fronturi
(Urinare din pag. 1)

pre toți cei cu care sec
torul, pe burtă dreptate, 
se mîndrește. Insist și 
tînărul inginer Alexan
dru Blaj, pentru că 
despre el este vorba, 
mai pronunță un nume 

" — Constantin Proteasa
— însă despre acesta 
n-ar dori să scriu, de
oarece a fost promovat 
de el, în urmă cu mai 
bine de un an, cînd a 
venit la conducerea 
sectorului. Insistăm și 
aflăm -mai multe des
pre acest om ; o mare 
parte din meritele lui 
ne erau deja cunoscute, 
dar urmăream să le au
zim din gura șefului de 
sector.

Aflăm astfel eă, deși 
tînăr, 28 de ani, Cons
tantin Proteasa este u-

nUl dintre șefii de bri
gadă cu care 
se poate deja 
Este un bun 
stăpînește bine tehnolo
gia de lucru, nu se spe
rie de greutăți, mînu- 
iește cu^multă- iscusu - 
ță tehnica din 
Nu mai departe 
aceste două luni de va
ră, cînd obligată de niș
te condiții deosebite — 
lucrează în pilierul de 
pe stratul 15, umidita
tea mare facilitează 
infiltrații masive de apă 
— brigada lui Proteasa 
a obținut înaintări me
dii lunare de 100 ml, 
uneori acestea ajungîim. 
pînă la 107 ml. Oame
nii brigăzii au înțeles 
că au o misiune foarte 
importantă — pregăti
rea unui panou ce va 
fi dotat eu un complex

sectorul 
mîndri. 

meseriaș,

dotare, 
•decît

mecanizat. De felul cum 
ei vor munci, noua ca
pacitate de producție 
va intra mai repede în 
funcție. De aceea-nu se 
dau înapoi chiar în ca
zul unor eforturi mai 
mari ; traseele fiind 

- foarte lungi, aprovizio
narea se face greu. Cu 
toate acestea, harnicul 
colectiv s-a angajat ca 
în luna septembrie să 
realizeze o înaintare de 
120 ml, ceea ce va per
mite un avans conside
rabil pentru lucrarea 
aflată în pregătire^

Este și aceasta 
motiv să
„filonul" descoperit 
timp în persoana tînă- 
rului miner Constantin 
Proteasa și modelat cu 
grijă în timp, a început 
să dea rezultatele scon
tate.

credem
un 
că 
la

••••••••••••••••••♦••••••••••••••••«••••••••••••••••••••«
Sinceritatea tardivă a unui parazit social

Ziua de 18 ianuarie a.c.
a rămas de pomină în a- 
mintirea tinerilor, din Că
minul I.C.M.M. Petroșani. 
Dintr-o cameră, din buzur 
nărui hainei unui om, dis
păruse o sumă de bani. 
„Printre noi se află un 
hoț", ziceau cu amărăciune 
în suflet acești oameni ti
neri și onești, care cunoș
teau prețul banului cîști- 
gat cu trudă. Cine să fie? 
Trebuie să-1 dovedim, și-au 
zis eîțiva, mai hotărîți să 
acționeze fără zăbavă. Cel 
păgubit, tînărul Constantin 
C., a anunțat miliția. A- 
vea o bănuială vagă, dar 
nu și-o exterioriza. In ca
meră, „locuia" și un „tată 
a 3 copii", care susținea în 
fața colegilor că ar fi avut 
..divergențe cu familia". 
’ ocuia în mod clandestin

în cămin, speculînd senti
mentele de milă ale unor 
tineri mai puțin experi
mentați în ale vieții, Fi
indcă „tatăl a 3 copii", 
Gheorghe Dosza... nici mă
car riu»M5Ta încadrat în 
muncă.

La scurt timp după „ins
talarea" sa în cămin, o- 
dată ce avea asigurat locul 
de dormit, Gh. D. în loc 
șă-și .caute un loc de mun
că, un cîștig cinstit • din 
care să trăiască în rînd 
cu oamenii, a lunecat pe 
panta traiului parazitar. 
Furtul banilor' din cămin 
constituia doar un început. 
Căci, imediat după „termi
narea" banilor furați, o 
săptămînă mai tîrziu, la 
26 ianuarie, a furat un... 
cojoc de la Emeric E., din 
Petroșani. După încă o zi.

./seara, a spart un geam la 
bufetul „Unirea" din A- 
ninoasa, încercînd să pă
trundă înăuntru cu scopul 
de a fura. Vigilent, a in
tervenit la timp paznicul 
de la paza contractuală.

Din sălile 
tribunalului

Nu a reușit să-1 prindă. 
Dar și-a făcut datoria, pu- 
nîndu-1 pe fugă pe infrac
tor și impiedicîndu-1, ast
fel, să săvîrșească furtul. 
Purtat de gîndul de a 
trăi „ușor" din munca al
tuia, nouă zile mai tîrziu 
hoțul a furat din fața res
taurantului „Mignon" din 
Petroșani... o raniță a u-

<

nui om care poposise la o 
bere, după o coborîre de 
lă munte. Trei zile mai 
tîrziu, Gh. D, fură din ma
gazinul „Alimentara" nr. 
8 din Petroșani... o sticlă 
de țuică de' Zalău...

Mergînd pe firul infrac
țiunilor, organul de mili
ție a .descoperit autorul. In 
timpul anchetei penale, 
Gh. D. a dat dovadă de 
sinceritate, recunoseîndu-și 
spășit faptele. In instanță 
a cerut să fie tratat cu 
blîndețe, promițînd, vorba 
românului, „marea cu «sa
rea". Dar legea e lege, 
chiar dacă e aspră, întot
deauna e dreaptă.

Reținîndu-se gravitatea 
faptelor comise, precum și 
gradul de periculozitate a

Răspundere față de ca
litatea pieselor, iată ce 
îl caracterizează pe strun
garul Alexandru Ilieș de 

S.S.H. Vulcan. (Șt. N.).
••••••••••••••
mentalității acelor indivizi 
care își mai închipuie că 
pot trăi în mod parazitar, 
fără să muncească, în ins
tanță s-a pronunțat sentin
ța de 3 ani închisoare. O 
pedeapsă pe , măsura gra
vității unor astfel de fap
te condamnabile, cum sînt 
furtul calificat din avutul 
obștesc și personal.

Sinceritatea parazitului 
social dovedește că acesta 
a înțeles abia în ceasul al 
doisprezecelea că a apucat 
pe o cale , greșită'' în viață 
și că își regretă faptele. 
Dar cît de bine i-ar fi 
■prins această sinceritate în 
instanța conștiinței sale î- 
nainte de a începe să pă
șească pe calea greșită a 
parazitismului social.

Viorel STR A UT

Atențiune,
| cad... sticle!
i Nu, nu este vorba de ! 
i parafrazarea cunoscu- 
î telor indicatoare rutiere 
t care avertizează asupra 
î pericolului pe care îl 
J reprezintă pentru trecă-, 
| tori pietrele în cădere.
■ Trist, periculos, dar 
î adevărat că parcurge-

i rea drumurilor care
; trec în preajma căirtf- 
; nelor studențești din 
; Petroșani a devenit o 
ț întreprindere mai mult 
: decît riscantă la orice 
î oră din zi sau noapte. 
: Nu din pricina caprici- 
: ilor naturii ca în cazul 
! căderii stîncilor, ci din 
i motive absolut delibe- 
: rate, la intervale im- 
: previzibile, iresponsa

bili (în înțelesul cel mai 
strict al cuvîntului) — 
în ultima vreme cămi
nele s-au populat din 
nou — azvîrl pe geamu
rile deschise, de la mai ; 
toate etajele căminelor 
studențești, borcane, sti
cle golite de băuturi ;
sticle de toate dimensiu- ! 
nile și culorile, a că- ’ 
ror conținut, odată în- | 
gurgitat, îndeamnă la > 
porniri greu de califi
cat.

Invers ca în povestea 
meșterului legendar, 
personalul de serviciu 
strînge și mătură cio
burile cît este ziua de 
mare, iar noaptea „co
vorul" sclipitor este re
făcut.

Indiferent de mobilul 
acestui mod de a „săr
bători" evenimentele 
din viața studențească, 
gestul nu are nimic co
mun cu caracterul aca
demic al institutului de 
învățămînt pe care-1 
frecventează studenții 
în cauză. Dimpotrivă ! ș

T. KARPATIA*’ ;
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Convorbirile

HAVANA 5 — Trimisul 
Agerpres, A. Dumitrescu, 
transmite: După discursu
rile. inaugurale și soluțio
narea problemelor cu ca
racter organizatoric, fa 
Havana au început, marți - 
seara, dezbaterile genera
le; inaugurate prin cuvîn- 
ta'rca președintelui Iugos- 
slăviei; losip Broz • Ti io. 
care a arătat că esența po
liticii de nealiniere constă 
în „opoziția față de poli
ticile de bloc șî dominație 
externă, față de orice for
mă de hegemonie econo
mică și politică, în spriji
nirea drepturilor fiecărei 
țări la libertate, indepen
dență și dezvoltare suve
rană, la adoptarea de de
cizii proprii în probleme
le care o privesc", 

i In cuvîntul său, 
ședințele Irakului,

de nealiniere, Hafez Al 
Assad a subliniat îndeo
sebi importanța luptei pen
tru asigurarea respectării 
drepturilor tuturor popoa
relor fa suveranitate și 
dezvoltare independentă. 

Președintele Consiliului
- Miliar Administrativ Pro

vizoriu ăl Etiopiei, ■ Haile 
Mengistu Mariam, s-a pro- : 
nunțat pentru acțiuni efi
ciente în vederea respec
tării principiilor de bază 
ale nealinierii, pentru creș
terea unității și solidarită
ții statelor nealiniate.

pre-
Sad- 

dam Hussein, a arătat că 
Mișcarea de nealiniere co
respunde aspirațiilor 
turor popoarelor de

tu-
rea- 

lizare a independenței de
pline, de eliminare a ori
căror forme de presiune 
politică, economică sau 
culturală. Vorbitorul s-a 
pronunțat pentru respec
tarea Strictă a principiilor 
autentice ale nealinierii 
care — a spus el — nu 
pot fi interpretate în di
ferite feluri. *

■ Președintele Siriei, 
fez Al Assad, a atras a 
atenția că au existat

Ha

mo-
. mente cînd principiile ne
alinierii au fost violate și 
a lansat participanțilof la 
conferință apelul de a ac
ționa într-o manieră urgen
tă și eficientă pentru a se 
evita, pe viitor, încălcarea 
obiectivelor de bază ale 
mișcării.

- Referindu-se la obiecti
vele majore ale mișcării

TEL AVIV 5 (Agerpres). 
— Președintele R.A. Egipt, 
Anwar El adat, a avut, în 
orașul israelian Haifa, două 
runde de convorbiri cu pri
mul ministru ai Israelului, 
Menahem Begin — relatea
ză agenția M.E.N.

în cadrul unei conferințe 
comune de presă, organiza-

Sada t-Begin
tă miercuri, președintele 
Sadat și premierul Begin 
au subliniat că obiectivul 
acestei noi întâlniri a fost 
de a se continua procesul 
de normalizare a relațiilor 
dintre cele două țări și 
convorbirile privind instau
rarea unei păci globale în 
Orientul Mijlociu.

I
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FILME

Congresul P. S. Desturian
TUNIS 5 — Trimisul A- 

gerpres, Nicolae Vamvu 
transmite : La Tunis au 
început, miercuri, lucrări
le celui de-al X-lca Con
gres al Partidului Socia
list Desturian.

Conferința Consiliului Mondial al 
Alimentației

OTTAWA 5 (Agerpres). 
— TLa Ottawa s-a deschis 
cea de-a V-a conferință mi
nisterială a Consiliului 
Mondial al Alimentației, la 
care participă aproximativ 
400 de reprezentanți din 
36 de țări.

în cadrul unei ședințe 
speciale, desfășurată înain
tea celei inaugurale, mem
brii Consiliului l-au reales 
pe Arturo Tanco (Filipîne) 
în funcția de președinte al 
acestui organism.

Partidul Comunist 
mân este reprezentat 
tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cuvîntarea de deschi
dere a Congesului a fost 
rostită de Habib Burgui- 
ba, președintele Partidului 
Socialist Desturian, 
ședințele Republicii 
siene.

Secretarul general 
Partidului, primiil

Ro- 
de

pre- 
Tuni

al
minis

tru al Republicii Tunisie
ne, Hedi Nouira, a ■ pre
zentat raportul de activi
tate a partidului între ce
le două congrese.
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PETROȘANI — 7 
iembrie Furtuna 
zăpadă ; Republică : 
Vis de ianuarie; Unirea 
Alibi pentru - n 
ten, seriile I-II.

PETRILA : La noi era 
liniște,

LONEA : Matriarhat.
ANINOASA : Să

prinzi o stea căzătoare.
VULCAN; Fortăreața 

invizibilă.
LUPENI — Cultural: 

Alibi ' pentru un prie
ten.

. IJRICANI : Vacanța 
tragică.

No
de

-prie-

la

ță-
de

1 
I 
I 
I
I 
I 
i

9,00

9,30
9,40

10.00

10,50
16.00
16,05.

TV
Itinerar muzeistic 
tomifan.
Șoimii patriei.
Album folcloric.
Film serial : „Cal
varul".
Telex.
Telex.-
Volei masculin : 

România — R.F. 
Germania în com

petiția dotată cu 
„Trofeul Tomis44. 
Transmisiune de 
la Constanța.

18,00 La fața locului — 
emisiune de infor
mații, reportaje, 

/ corespondențe.' '
18,15 Reportaj pe glob: 

Brazilia — de 
Rio la Rio.

18.35 . La volan.
18.50 1001 de seri. 

. 19.00 Telejurnal.
19,20 îș dezbaterea 

iii:’ Proiectele
Directive ale' Con
gresului <al XII-lea 
al P.C.R. „A • con- ' 
duce a hotărî, a 
face44.

- 19.35 Ora tineretului.
20,25 Teatru, filmat: 

„Drumul spre 
'să". Premieră 
țară.

21,35' Telejurnal.'

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii din 

5 septembrie 1979
Extragerea 1 : 2 43

22 8 29
Extragerea a II-a :

■25 32 3 37 31.
FOND 755 697 lei.
REPORT 102 244 lei.

ca
pe

28
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„ANUL 1980 VA FI DI
FICIL, chiar foarte dificil44 
pentru exporturile italiene 
— a apreciat ministrul co
merțului exterior al Italiei, 
Gaetano Stammati, într-un 
interviu acordat săptămâ
nalului „L’Espresso44. „în 
anul viitoț-, a adăugat el, 
vor fi simțite și mâi preg
nant efectele negative ale 

■ situației petroliere44.
CONSILIUL DE MINIȘ

TRI al Franței, întrunit 
miercuri la Paris, a adop
tat proiectai de buget al 
țării pe anul 1980.

După cum informează a- 
genția Frânce Presse, vi- 
iitorul buget este puternic 
dezechilibrat, prevăzînd un 

.deficit de 31 miliarde franci.
LA INVITAȚIA minis-

trului bulgar al afacerilor 
externe, Petăr Mladcnav, 
ministrul afacerilor exter
ne al Turciei, Gunduz Ok- 
cun, a efectuat o vizită de 
lucru în R.P. Bulgaria. Cei 
doi miniștri, informează a- 
genția B.T.A., au examinat 
o serie de probleme ale co
laborării 
țări.

ALTE 
au fost 
talia în legătură cu răpirea 
și asasinarea lui Aldo Mo
ro, președintele Consiliului 
Național al Partidului De- 
mocrat-Creștin.

dintre cele două

Trei persoane
incriminate în I-

LA DELIII A AVUT LOC 
ședința Secretariatului Cen
tral al Partidului Comunist 
din India în cadrul căreia 
a fost analizată situația 
creată în țară în urma se
cetei puternice care a a- 
fectat statele de nord.

ÎN STATUL INDIAN 
UTTAR PRADESH, după o 
îndelungată perioadă de 
secetă a căzut ploaia muso- 
nică.

Agenția A.P. precizea
ză însă că în statele din 
nordul și din alte părți ale 
Indiei, ploile au fost foar
te reduse cantitativ sau 
prea tîrzii, Pierderile înre
gistrate de India, pînă în 
prezent, la recolta de ce
reale se 'cifrează la 750 
milioane dolari.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Pop 
Viorel, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(759)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Simion 
Spiridon eliberată de 
C C.S.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (763)

PIERDUT act de califi
care nr. 278/1958, eliberat 
de I.C.M.M. Petroșani, pe 
numele Ursu Mircea. Se 
declară nul. (76^

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele'* lovă- 
nescu Mihai, eliberată de 
I.M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (764)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stcți 
Mihai, eliberată de LM. A- 
nino^a. Se declară nulă. 
(765)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA dr. Fărca- 
șiu anunță că în aceste 
zile s-a împlinit un an 
de la pierderea celui 
care a fost bunul tată

FARCAȘIU Ml HAI 
și doi ani de la pierde
rea scumpei mame

FARCAȘIU CATIȚA
Le vom păstra o veș

nică amintire. (755)

SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT’SPORT* SPORT •SPORT • SPORT

JIUL - C.S. TÎRGOVIȘTE 1-0 (1-0)

După primul gol marcat, după un penalty ratat

V . • , ....

După 367 de minute scur
se în acest campionat, „Ji
ul" a reușit performanța 
de a înscrie un gol. Este o 

dar 
mai

Acum începe greul...!

performanță... rară, 
rămine performanță, 
ales pentru cei peste 3 000 
de spectatori din tribune
le stadionului de la poa
lele bătrînului Paring. 
Victoria de ieri, revirimen
tul echipei noastre se 

. numesc Miculescu, de la 
care nimeni nu se aștepta 
ea în -primul său joc ofi
cial sub culorile „Jiului" 
să maree în min. 7 un 
gol atit de așteptat, dar 
mai ales, atît de necesar. 
Jocul de ieri a fost greu, 
plin de durități, extenu
ant (și datorită terenului 
desfundat), fără faze 
fotbal „academic!4,

1 semnul unei continue
; tonări. Totul a dovedit 
! lipsa acută a unei orien- 
j țări tactice în teren a am- 
, belor echipe. S-a recurs la 
> „speculații fizice", la jocul 
țpe metru pătrat, la în- 
’ cercări neizbutite întot- 
’•deauna de â lega proaspe- 
’ tele cunoștințe tehnico- 
? tactice primite de Ia V. 
: Tălmaciu cu situația rea- 
■ lă de pe gazon. Am cîști- 
gat două puncte 
costă mult efort, 
rită. Am marcat 
dar puteau să
Ce să fi fost în sufletele

de 
sub 

ta-

care ne
dar me- 
un gol, 
fie două.

Azi, la Aninoasa, începe

Campionatul național de tir cu anul
Azi la ora 9 va începe, pe poligonul de tir cu arcul 

din Aninoasa, Campionatul național ,de tir cu arcul, 
pentru juniori I și II, care se va desfășura între 6—9 
septembrie. „ .

Participă un număr de peste 80 de arcași din toa
te secțiile afiliate la federația de specialitate. Dorim 
arcașilor de la Aninoasa, ca de altfel tuturor colegilor 
de întrecere, să țintească numai rezultate bune.

TIR CU ARCUL

(și jucătorii noștri să ia 
seama) la faptul că adu
năm cartonașe galbene (ieri, 
Miculescu și Licsandru). 
Campionatul e lung și e- 
chipa are nevoie de fie
care dintre băieți!..,

E bine , că am cîștigat 
încă două puncte, * bine, 
e foarte bine, că avem am
biții dezvăluite sau nedez- 
văluite de a redresa situa
ția în care ne aflăm în 
clasament, dar o idee tre
buie să ne însoțească an
trenamentele, . pregătirea 
fizică, viața în limitele 
deplinei sportivități pen
tru perioada următoare. 
Este vorba de o expresie 
„de suflet44 a muncitorului 
Mihai Butuza de la 
I.UM.P. : „Ei; de acum în
cepe greul... !". Așa este, 
avem în continuare me
ciuri grele, ne așteaptă 
confruntări cu echipe care 
„nu iartă44 acasă, dar... să 
vedem cîtă ambiție poate 
să aibă Moise, P. Grigor?, 

Rusu, 
Stoica,

plus de clarviziune, trebu- 
—»- | eă

avem nevoie de lin cap 
limpede acolo. Și ar putea 
să fie el acela, calitățile 
sațe nu-1 defavorizează in 
sensul enunțat. Ne-au 
plăcut evoluțiile lui Stoica, 
Rusu și, mai ales, Petre 
Grigore care, dovedesc din 
plin că lecția cu „patru 
etape și șapte goluri pri
mite" i-a învățat multe.

Bădin a fost, ieri, un 
xemplu de dăruire, cu 
personalitate care ne-a a- 
mintit de vremurile lUi
bune, cu un „tupeu44 la
minge caracteristic mari
lor apărători.

Și acum mulțdiscutata 
„problemă" Sălăjean. A- 
postrofările spectatorilor 
sînt și nu sînt îndreptăți
te. Toată lumea cunoaște 
„clasa44 deosebită a lui/ 
Sălăgean ; e de neînțeles 
„pasa rea" prin care aces
ta trece, e poate vorba de 
considerente morale pe 
care numai el însuși le 
poate depăși. .

Ar trebui să ne referim

oa- i
, care*!» ie să înțeleagă faptul 

și-au pus capul între mîini
......  ' a 

penalty-ului din min. 80? 
Dar în' pieptul lui Ciupi
tu ? Să nu căutăm țapul 
ispășitor, se putea întîm- 
pla oricui...

In ansamblu, echipa a 
muncit mult, dar ne mai 
bintuie încă impresia că» 
„Jiul44 nu prestează uu— 
joc colectiv, că spiritul de 
echipă mai suferă „pe ici 
pe colo, prin părțile esen
țiale". Așadar, s-a jucat 
„non multa, sed multum...” 
Aviz amatorilor de dri-‘ 
blinguri prelungite (Var- 

' ga, Bucurescu și alții).
Licsandru continuă să 

confirme încrederea ce i 
s-a creditat, muncește 
mult șt trăiește pentru 
echipă, atenție însă, 
mai mare lacună a 
sportiv e vedetismul! „Ca
pul44 său din min. 40, 
cînd, de pe linia 
numai piciorul lui Pitaru, 
ne-a privat de up gol, pa
sa ideală pentru Ciupitu 
din min. 68 sînt argumen
te care ne îndreptățesc să

- avem încredere în acest 
tînăr ambițios.

Ciupitu, în noua formu
lă de joc, a fost .un bun 
dispecer la mijlocul tere
nului, dar i se cere un

celor peste 3 000 de 
meni din tribune

la incredibila ratare 
penalty-ului din

e- 
o

cea 
unui

40, 
porții,

Bădin, Miculescu, 
Ciupitu, Sălăgean,
Licsandru, Varga, Bucures- 
cu (care au evoluat ieri) 
și ceilalți colegi ai lor, 
conduși de V. Tălmaciu 
și Gogu Tonca. Să vedem 
și să auzim de bine! Dixit!

Mircea BUJORESCU
ALTE REZULTATE

Politehnica Iași — Politehnica Timișoara - 3—2 
(+—2) ; Olimpia Satu Mare — F.C. Baia Măre 0—1 
(0—0); Steaua — Viitorul Scornicești 4—1 (2—0); U- 
niversitatea „Cluj „Napoca — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 
(0—0) I F.C. Argeș — Dinamo București 1—1 (1—1) ; 
Gloria Buzău — S.C. Bacău 1—2 (0—1); Sportul stu
dențesc — Universitatea Craiova 3—0 (2—0); Chi
mia Rm, Vîlcea — F.C.M. Galați 1—0 (0—Q).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teleloane 4 16 62 (secretariat), 4 24 61 (secții).

„Cupa minerul*4 a devenit 
arcașilor din Aninoasa

Cochetul poligon de tir 
cu arcul al Asociației spor
tive Minerul Aninoasa a 
găzduit în perioada 1—4
septembrie ediția a Xl-a 
a „Cupei minerul44. între
cerea a constituit o con
fruntare palpitantă între 
seniori și o ultimă verifi
care a juniorilor înaintea 
concursurilor republicane. 
Buna organizare, timpul 
excelent, comportarea su
perioară a coneurenților 
au condus la obținerea u- 
nor rezultate tehnice su
perioare edițiilor preceden
te.. Echipa din Aninoasa, 
deși lipsită de doi. seniori 
favoriți, (A. Urițescu și P. 
Feier) plecați să-și • sa
tisfacă serviciul miliar, In 
frunte ■ cu antrenorul și 
conciyentul ’ Vasile - Ta- 
rhaș a ieșit d n nou învin
gătoare, cucerind și aceas
tă ediție și, desigur, tro
feul mult dorit. Dar iată 
cîștigătorii concursului : • 
Seniori: (dublu fitaj ‘ Va
sile Tămaș (Minerul) .2335; 
senioare:' (dublu fita) Da
niela Bălescu (Olimpia) 
2158 p; juniori I: (sim

plu fita) Gheorghe Pop 
(Minerul) 1075, Juniori II: 
(simplu fila) Jean Anton 
(A.S.A. Cluj Napoca) 1051; 
Junioare II: Dorina Da
mian (simplu fita) (Mine
rul) 1021 p; Echipe : se
niori Olimpia 4612 p; Șe=„-J 
nioare A.S.A. Cluj Napo
ca 5777 p ; Juniori I Mi
nerul Aninoasa 2839 p; 
Juniori II Minerul Ani
noasa 2628. Clasament ge
neral : 1. Minerul Aninoa
sa — 11831 p; 2) AJS.A. 
Cluj Napoca 10940 p; 3.
Olimpia București 4612 p.

Primilor trei clasați li . 
s-au oferit premii și di
plome din partea organi
zatorilor.

In cadrul concursului, 
tîriăra Dorina Damian da 
lă Minerul Aninoasa a do
borî t două recorduri re
publicane la juniori H — 
556 puncte la 2 x 3® metri 
și simplu FITA cil 1021 
puncte> Adresăm felici
tări și le- urăm noi succese 
tuturor arcașilor din A- 
ninoasa. ’ ' , '

Aurel SLABÎI

TUNARUL: Tipografia Petroșani, sir. Republicii, nr. 67.


