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teaqulroșu
ANUL XXXVI, NR. 8 522 MIERCURI, 30 IANUARIE 1980 | 4 pag

înfăptuim hotărîrile Congresului al XII-lea

C.M. V.J.Plus 3064 Arhitectură nouă în peisajul Peiroșaniului.

Să dăm economiei naționale 
tot mai mult cărbune cocsificabil!

cu

supe pro- Am 1300

Minerii Lupeniului s-au angajat să realizeze peste sarcinile de plan ale primei luni a anului, 5 000 tone de cărbune cocsificabil. Angajamentul care deja a fost du- .blat prin realizarea a 10 000 tone de cărbune, avea o bază trainică, realizări ie anului precedent, cînd plusul la producția fizică a fost depășitpeste 60 000 tone de cărbune. la lucrările de pregătire executasem suplimentar 393 ml, deci noi capacități de producție create suplimentar față de preliminar, iar ,1a investiții. planul fusese depășit cu 289 ml.Producția extrasă plimentar s-a realizat seama sporurilor de duetivitate a muncii, obținut un plus dekg/post la total abataje, iar la cele mecanizate depășirea se ridica Ia 3500 kg'post. De asemenea, s-au obținut; tot în anul care a trecut, economii de .1500 mc la lemn de . "mină, 2100 mc la cherestea și 11 milioane kWh energie electrică. .Această economie de energie a fost obținută în condițiile mecanizării complexe intensive (producția extrasă cu aceste utilaje a a- vut o pondere de 41,8 la sută din totalul producției). Un alt factor im-

portant care vșeau să-l remarc este depășirea indicatorului producția netă valorică cu 13 milioane ele lei.De ie am amintit aceste succese ? Pentru că sînt rezultatele muncii pline de abnegație, ale experienței bogate .acumulare in exploatarea utilajelor complexe, ale voinței și dîrzeniei acestui colectiv harnic, unit și. priceput ; le-am amintit pentru că ele sînt chezășia succeselor acestui an cu sarcini mult sporite, pentru realizarea cărora colectivul minei Lupeni trebuie să-și intensifice strădaniile, să caute noi soluții și metode care să-1 conducă la sporirea productivității muncii, calea de realizare a unor producții care să ne asigure și îndeplinirea gajamentului pe care l-am asumat.Prezentarea cîtorvd fre comparative va fi ficieniă pentru a da mens iu n ile sarcinilor le avem de îndeplinit acest an : producția f că planificată pen tru mii 1:)K() c-to superioară Ci-t-i din anul trecut cu 13,6 la sută, creștere care c-.'le prevăzută ;h? seama sporirii productivității muncii, indicator unde a- vem o creștere de 13,7 la sulă, iar la produi ția netă valorică sporul anului

1980, față de anul 1979, este de 11-1 la sută. Ponderea producției planificate să se extragă cu complexe mecanizate, din totalul producției anului 1980, este de 45 la sută, iar a producției obținute cu mijloace mecanizate — complexe, combine, susținere individuală —.80 la suta.In mod firesc nouă întrebare : gătit colectivul noastre în tone sarcinită, sînt

metalică ajunge Iaapare o este pre- mineisă materializeze • de cărbune aceste care, deocamda- doar cifre de
Ing. Gheorghe MARCHIȘ 

directorul I. M. Lupeni

i Minerii Văii Jiului, co- 
ș lectiv de oameni harnici 
■ și pricepuți, raportau cu 
; două zile înainte de în- 
ț cheierea primei luni a 
i anului, depășirea sarcini- 
i lor planificate la Pro* 
: ducția de cărbune net cu 
î 3 O64 tone.
: La obținerea acestui 

important succes o con- 
; tribuție deosebită au a- 
: vut-o și preparatorii sec- 
i țiilor de preparare a 
: cărbunelui din cadrul 
i I.P.C.V.J. Aportul pre- 
; părătorilor din Lupeni 
Ș — materializare vie a 
: eforturilor depuse de 
: minerii întreprinderilor 
: din vestul bazinului car- 
: bonifer (Lupeni, Bărbă- 
: teni și Uricani), care au 
i totalizat un plus de 
; 16 401 tone de cărbune 
î cocsificabil brut extras 
i peste prevederi—se ridi- 
: că la 2800 tone de căr- 
; bune net. peste sarcina 
: planificată.

*

j
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In cadrul programului de pregătire și desfășurare a alegerilor de deputați pentru Marea Adunare Națională și pentru consiliile populare, la începutul cestei săptămîni a avut ședința Biroului executiv Consiliului municipal Frontului , DemocrațieiUnității Socialiste. Pe ordinea de zi a ședinței, alături de informarea privind pregătirea campaniei electorale, au mai figurat confirmarea comisiilor electorale, de circumscripții și discutarea candiclaților de deputați municipali.Comisiile electorale de circumscripții sînt formate din reprezentanți
a 3-a)(Continuare in

s

circumscripțiile 
municipaleF.D.U.S., cu organizațiile care-l compun, precum și din reprezentanți desemnați în adunările organizațiilor din întreprinderi și instituții. Aceste comisii coordonează activitatea de desfășurare a campaniei e- lectorale. Din cele 55 de comisii electorale municipale fac parte 275 de membri, urmînd să fie formate și aprobate comisiile electorale din circumscripțiile orășenești și comunale care vor cuprinde, de asemenea, un mare, număr de cetățeni.Un alt punct pe ordinea de zi, de o importanță deosebită, l-a constituit planul de amenajare a „caselor a- legătorilor" în mai multe locuri din localitățile municipiului nostru și asigurarea permanenței acestora. La aceste „case ale alegătorilor", cetățenii au posibilitatea să se informeze a- supra sarcinilor privind dezvoltarea cială a localităților, să noască documentele partid și legile țării. In tîmpinarea cetățenilor veni cadre cu pregătire respunzătoare, care vor răs punde întrebărilor formulate, vor explica unele aspecte mai puțin înțelese, astfel îneît alegătorii să aibă. o imagine foarte clară, a- supra viitorului întreprinderilor și instituțiilor, a localităților în care muncesc și trăiesc. Casele alegătorilor vor fi deschise în permanență în perioada care precede alegerile de la 9 martie.

econom ico-so-cu- de învoi- co-

Mecanizarea complexă, la baza creșterii producțieinou în vederea introducerii unui nou complex mecanizat, complex pe care-l voiIn adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la mina Uricani, minerii au făcut bilanțul activității productive pe anul care a trecut, luînd în discuție cifrele de plan mobilizatoare ale anului 1980, modul șl căile de realizare a sarcinilor economice. Participanții la dezbateri au evidențiat în mod deosebit necesitatea introducerii intensive a mecanizării în subteran, preocupările colectivului de aici privind valorificarea superioară a energiei și combustibilului, reintroducerea fa Circuitul productiv â u- ftor piese, subânsamble și Armături metalice recuperate. Mecanizarea, afirma 
Gheorghe Scorpie, unul dintre cunoscuțîi brigadieri, es
te calea principală de rea
lizare a sarcinilor de plan. 
In prezent pregătim un pa- 

exploata împreună cu brigada mea. Ortacii cu care lucrez mi-au încredințat mandatul de a ne angaja să dăm peste plan 1000 to
Adunări generale ale oamenilor muncii
 ’ •• V-ne de cărbune, susținînd astfel angajamentul minei. Iată, sintetizate alte luări de cuvînt: — Am început noul an cu dorința de a fi una din brigăzile fruntașe ale minei. In acest sens ne-am organizat mai bine lucrul în abataj, depășindu- ne zilnic sarcinile planificate. Ceea ce ne mai creează „dureri de cap® este lipsa pieselor de schimb de la transportoare, fapt pentru care solicităm sprijinul 

forurilor tutelare. împreună cu brigada am hotărît să realizăm peste prevederi 1 000 tone cărbune" (Nico- 
lae Buraga, șef brigadă). „Creșterea cu 22 la sută a planului de cărbune în 1980 are la bază mecanizarea 
complexă a lucrărilor din subteran. Odată cu mecanizarea, noi trebuie să ne ocupăm mai îndeaproape de pregătirea cadrelor, de calificarea și policalificarea u- nui număr cît mai mare de muncitori Apoi, avînd în vedere consumul mare de materii prime, de pildă, armături TH, este necesară intensificarea acțiunilor de recuperare a acestora șl introducerea lor în circuitul productiv, fapt pentru care 

propun dotarea sectorului cu o presă de îndreptat armături. Aș sugera, în același timp, conducerii minei Și a combinatului, ideea confecționării de armături la mina. noastră, lucru care ar duce la eliminarea golurilor de aprovizionare și la reducerea cheltuielilor de transport" (Vasile Matei, șeful sectorului I). „Conduc, o brigadă de 60 de mineri, cu care mă angajez să depășesc în trimestrul I planul de producție cu 300 tone cărbune cocsificabil. O- inogenitatea brigăzii, disciplina de care dau dovadă ortacii ne dă garanția că ne vom îndeplini în mod e- xemplar sarcinile ce ne revin" (Laurențiu Kelemen, șef de brigadă). „In anul 1979, anul introducerii me-
Constanfin GRAURE

Cercetarea se afirmă tot mai 
pregnant în municipiul nostru

„Prin, studiile noastre, ne străduim să găsim re
zolvarea unor probleme cu care se confruntă între
prinderile și unitățile din industria carboniferă, ne-a declarat directorul tehnic al- I.C.P.M.C. 
dr. ing. Valeriu Stanciu. Dorința noastră este să fim 
un sprijin de nădejde pentru mineri, să fim partici- 
panți activi la rezolvarea sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu privire la creșterea producției de 
cărbune, la obținerea unor cantități tot mai sporite 
din această importantă rezervă energetică".

(Continuare in pag. a 3-a)

Prezentăm în pagina a 3-a eîteva din realizările cercetătorilor de. la I.C.P.M.C., realizări care demonstrează că cercetarea se afirmă tot mai pregnant în activitatea economică a municipiului.
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Discuțiile individuale cu comuniștii prilej de abordare responsabilă a problemelor producției . *de cărbunemuncii itivâ it
discuțiile in- cu comuniștii, cu prilejul preschimbare par-

In această perioadă în atenția birourilor - organizațiilor ele partid de la mina Lupeni, c® o problemă deosebit de importantă, se află dividuale desfășurate acțiunii dea documentelor de tiid. Axate în mod deosebit Pe sarcinile ce reies din documentele adoptate de Congresul al XII- lea al partidului, discuțiile reliefează preocupările comuniștilor pentru extinderea metodelor valoroase în muncă, precum și unele rezerve care nu sînt îndeajuns folosite, pentru îmbunătățirea vieții interne de partid.— La mina noastră, ne Predoșan, co- dis- s-au

i, participarea acestora la con- activității, prin cu consecvență ,a principiului colective. O bună rideȘt la în- sar- De i propu- le-au fă- îmbună- cu

a a< ducerea aplicarea în viață muncii parte din problemele v dica'te de comuniștii la sectoarele III, IV VI se referă direct greutățile pe care le tîmpină în realizarea dinilor economice. ■ aceea maj oritatea nevilor Pe care 1 cut au ca scop lățirea aprovizionării
Viața de partid

an a crescut CQm b a t ivita.- eomuniștilor, care atitudine fermă fa-

declfira loan secretar adjunct al miletului de partid, euțiile individuale încheiat. In adunările generale de partid a început prezentarea concluziilor. Putem evidenția preocuparea b.o.b. de la sectoarele I, III, V, XII și XIII care au dat o importanță deosebită acestei acțiuni, ie la îmbunătățirea tivității politice și mîco-sociale de la prinderea noastră.Din discuțiile cu tovarășii Alexe dui. Marin Dumitru, Rațek, și Alexandru Boroș, secretari ai organizațiilor de partid, am aflat că pe prim plan se situează propunerile comuniștilor în legătură cu organizarea mai bună a producției și

pro-la Lu- dis- de
men ită să , contribu- ac- econo- între-pu.rtateFur-IonVasile Mureșan

materiale, sporirea randamentelor în subteran prin folosirea tehnicii din dotare Ia parametrii iectați. De exemplu, sectorul IV al minei peni, sectorul care pune la ora actualăcea mai modernă tehnică, comuniștii au propus in cadrul discuțiilor individuale să se urmărească cu mai multă atenție funcționarea utilajelor pentru a evita mersul în gol în același timp, risipa energie. De asemenea, sectorul V, sector care este mecanizat din di-la nu cauza condițiilor mai ficile impuse de tectonica zăcământului, comuniștii au propus ca organizația de partid și conducerea sectorului să se preocupe de mecanizarea unor o- perații simple, dar care necesită un volum mare de muncă.De remarcat faptul că
Note de spectator

Surpriza... „logodnicei"lor actorii Mairilena Cătălin și, în special, Mi- rela Cioabă și Gheorghe Dobre, aceștia doi fiind recent încadrați la Teatrul de stat în urma absolvirii I.A.T.C.-ului București și etalînd cel puțin trei calități : pasiune, dăruire, talent. Prezența lor permanentă în scenă, cantitatea mare a textului asimilat, cvoluția calitativă pe întregul parcurs al spectacolului, cu mult har tistic, sint calități tistice remarcabile tinerii .actori.„Logodnica" spectacol de foarte valoros e păcat săun număr cît mai mare de spectatori (e bună i- nițiativa teatrului de a-1 prezenta, pentru colective de oameni ai muncii). Cu toată sinceritatea recomand „Logodnica" de Al, Sever, convins că după reprezentație spectatorii se vor convinge că și l.a . Petroșani se pot realiza lucruri frumoase pe plan teatral.

din., _ Publicului o surpriză plăcută ou spectacolul „Logodnica". Reprezentația reține atenția în mod deosebit prin două caracteristici : valoârea literară a piesei, omogenitatea și spectacolului, să menționez textului care re a impune tre valorile comediei românești. . contemporane, prin ideea centrală, prin consistența, frecvența și hazul replicilor.De fapt, despre . text, cît și despre regie, scenografie și s-a relatat prin cronica; publicată, afirmațiile privitoare spectacolului la; lor. majoritatea eunos- cuți celor care frecventează teatrul nostru — Dumitru Drăcea, lina Codreanu, nia Donca, Al.lescu, Dumitru

Teatrul de stat Petroșani a oferit

acuratețea Trebuie calitatea mi se .pa- piesa prin- ar- ar- launinterpretare cititorilor dramatică dar întăresc apreciative la unitatea în general, realizările interpreți-

estecomedie care vadăpenu-1

în acest substanțial te.a iauță de unele abateri de la codul eticii și echității socialiste, niilitînd în permanență pentru ca un număr t<>t mai mare de brigăzi și formații de lucru să îmbrățișeze noua inițiativă ,,Sâ muncim și să trăim în chip comunist". In acest sens, la indicația comitetului de partid, în cadrul discuțiilor indivi- “diiale s-a insiistat pe găsirea unor cai și modalități '■ concrete de acțiune în vederea eliminării absențelor nemotivate, promovării unei atitudini înaintate în familie și societate.Cu. un înalt simț de răspundere, comuniștii de la mina Lupeni au abordat unele aspecte ale vieții interne, de partid, în pregătirea Și desfășurarea adunărilor generale. In organizațiile de partid de la sectoarele III, V și XII comuniștii au propus să se acorde o mai mare a- tenție întăririi rîndurilor partidului cu oameni activi, care fac parte din cercurile dc nemembri de partid, acordîndti-se o importanță mai mare pregătirii acestora, la nive- ' lut exigențelor.Prezentarea concluziilor în adunările generale, reprezintă un moment politic important în viața si activitatea organizațiilor de partid. După ne asigura tovarășul Mondoea, secretarul mitetului de partid, cestea decurg. în respunzător.este vem ' mareparticipă .multitudinealor pe care le ridțpă, propunerile valoroase și soluțiile cu care vin în îndeplinirea sarcinilor politice și economice ce ne revin din documentele de partid.
Valeriu COANDRAS

Liceele de specialitate din rețeaua de învățăminl a municipiului nostru pre
gătesc cadre de nădejde pentru economia națională.

In foto: oră de măsurări electrice, la .Liceul Industrial din Vulcan.

Educația materîalist- 
componentâ a procesului 
de formare a omului nou

cum Ion eo- a-mod co- Afirmația- îndreptățită dacă a- în vedere numărul de comuniști care la dezbateri, probleme-

Partidul Comunist Român, întreaga noastră societate,, acordă o atenție deosebită formării și educării tinerei generații în spiritul dialectic cunoașterea știin țifi că fenomenelor și din natură și Relevante sînt în direcție cuvintele rului general al 1 lui, tovarășul Ceaușescu, rostite portul de la cel XTI-lea Congres al
„O sarcină de primă im
portanță o constituie for
marea concepției științifice 
despre materie, univers și 
societate a comuniștilor, a 
maselor largi de oameni ai 
muncii. Persistența unor 
concepții mistice, retrogra
de în gindirea unor oa
meni frînează afirmarea 
lor plenară în viața socie
tății. Este un anacronism 

ca în epoca marilor cu
ceriri ale revoluției teh- 
nico-științifice, a cunoaște
rii,1 cînd poporul se afirmă 
ca un creator conștient al 
tuturor valorilor materia
le și spirituale, să existe

generații materialismului și istorie, prin a proceselor soci etate, aceastăîvt.i- partidu- Nicolae în Rade-al I P.C.R.:

„Steagul roșu" a criticat,
organele vizate răspund

Măsuri ferme împotriva cojocarului 
IncorectLa nola critică despre incorectitudinea cojocarului Petru Seorei din orașul Lupeni, publicată în „Steagul roșu" nr. 8483, ne-a răspuns biroul executiv al Consiliului popu- . Iar al orașului Lupeni, ..susținerile lu.i Petru rei — se specifică în puns — a rezultat căn.a ' de piele prezentată pentru modificare de ce- tățeanca Zorită, Bădăti,- fost furată dinnu mai poate fi restituită pețentei întrucât transformată complet. Cojocarul i-a pfer.it însă drept despăgubire, contravaloarea hainei (prețul de

atelier și

cred în

ref tide reclamantă, care judecătoriei

Pau- Ștefa- Anghe- Petres-<?u. Altăuri de ei menționăm si numele tineri- Mircea MCNTEANU

a fost

vînzare), „rezolvare" zată s-a adresat Petroșani.Analizind neeorespunzătoare carului Petru Școrei, mitetui executiv al consiliului popular a hotărît să-i retragă autorizația 'pentru-' exercitarea meseriei, iar compartimentul financiar i-a aPltedt o a- ■ mendă contravențională pentru nerespeetarea. condițiilor prevăzute în autorizație, i-a revizuit impunerea și i-a majorat impozitul corespunzător veniturilor superioare celor care au constituitcalculului inițial".

comportarea a cojo- co-

baza

oameni care mai 
forțele supranaturale". Reies, deci, într-un mod cit se poate de clar marile sarcini care ne revin nouă, educatorilor din învăță- mîntul de toate gradele, în educarea materlalist- științifică a tineretului. •In cadrul procesului de educație țifică a tineretului necesară aprofundarea cunoașterii cauzelor și condițiilor persistenței fenomenului mistico-religio.S. Trebuie precizat, de la bun-început, faptul că religia reprezintă o formă a conștiinței sociale, care aparține — prin origine, esență și funcții —- de societatea bazată pe exploatarea o- mului de către om și că în raport cu societatea socialistă ea este disfuncțio- nală. Sub acest munca de educație materi- alist-științil'ică în. Jiului prezintă, și particularități specifice, fiind ne- . cesară cunoașterea adecvata a modalităților de gândire și practică pentru a realiza o activitate eficientă. Căci a realiza activități cu un caracter general, . fără o finalitate precisă și fără o cunoaștere prealabilă a celor care participă, înseamnă o irosire a timpului și o muncă de multe ori gratuită.într-o cercetare efectu-. ată pe această temă în cadrul catedrei de științe sociale de la Insitutul de mine, din datele primare , prelucrate parțial au reieșit cîteva aspecte interesante. Anume că, în majoritatea ca.zurilor, tendiri- . ța de 1 ' . ,___ ,ticile religioase este mimetică, convențională, mai ' mult o manifestare de conformism sau a presiu- . nilor exercitate de familie.în urma studierii programelor de activități ale organizațiilor de tineret' — și corelate cu participarea la acțiunile de educație materialișt-științifică, precum și din rezultatele cercetării noastre — au reieșit cîteva căi de perfecționare

materialist-știin-este

a activității de educație mațerialist-științifică pe care le supunem atenției cadrelor didactice și tuturor celor care au preocupări în acest domeniu. Printre acestea de o importanță mai mare sînt diferențierea educației ma- terialist-științifice în funcție de criterii socio-profe- sionale (vîrstă, grad de pregătire școlară, zonă de proveniență, mediu de viață), cunoașterea exactă a realității, întărirea acțiunii organizațiilor de tineret Și în primul, rînd intensificarea lor pentru crearea climat caracterizat relații calde. Sărbătorirea
preocupari- unui prin prietenești, în comun a unor evenimente din viața lor este un alt element! important în această sferă a educației ateist-științifice ea și efectele directe ale muncii de la o.m la lom, pe care o considerăm una din formele cele mai eficiente, cu condiția bineînțeles, a unei pregătiri temeinice din punct de vedere politico-ideologic și cultural- știihțific a celui care realizează această muncă.Trebuie să relevăm că forme importante și interesante ale acestui proces multilateral al educăj-ti materialiist-științifice îl reprezintă și dezbaterile organizate cu profesorii de științe sociale, întîlniri .cu activiști de partid, seri de întrebări și răspunsuri, prezentarea de diafilme. Este de natura ediven- ței, însă, faptul că în activitatea practică a educării materialist-științifice a tineretului trebuie promo- participare la prac- vate forme no-i de educa- ' ■ re, modalități interesantefolosite de educatori, toate acestea înscrilndu-se în e- fortul major de realizare a dezideratelor cerute de , documentele programatice ale partidului nostru de a avea un tineret luminat, eliberat de întunericul ignoranței și al misticismului.

aspect,Valea

al

Lector univ. Aurel SUCIU, 
Asistent univ.

Tiberiu GAGYI, 
Institutul de mine >

I
I

• Astăzi clubulmuncitoresc din Vulcan, ora 17, are loc o dezbatere cu tema „Normele eticii și echității socialiste — cadrul de formare a tînărului societății socialiste", acțiune organizată de comitetul orășenesc U.T.C. la care participă tineri din unită-

vie economice ale orașului. Dezbaterea va fi urmată de un program artistic susținut de formații artistice de amatori. (V. Alex.)ț • In aceste zile, depozitul de legume și fructe Lupeni a livrat unităților de p viril din orașele Vulcan, Lupeni, Uricani peste 40 tone mere, 50 tone cartofi, 50 tone ceapă, 10 tone struguri. 15 tone fasole , uscată,

gulii — 4 tone, felină — .2 tone și multe ale produse pe care gospodinele le găsesc în unitățile din orașele sus amintite.• La Uricani s-au încheiat lucrările de construcții la noua sală de mese și internatul cu 216 locuri de la Casa de copii din localitate. Este preconizat ca noul obiectiv săfie dat in folosință în acest an.• Intr-un singur an,

anul 1979. o singură unitate de desfacere a cărnii, unitatea Nr. 100 din Petroșani (responsabil Iosif Simonfi) a desfăcut către populație carne în valoare de • 4 532 000 lei, cu 132000 le; mai mult decît sarcinile de plan. In acest an sarcina de pian se ridică la aproape 5 milioane lei, reflectând elocvent creșterea nivelului de trai, a oa- . menilor muncii.

• în centrul civic al orașului Petrila au început lucrările unui. nou bloc de locuințe. Cuprins în planul de predări pe acest an, blocul 36 va a* vea un număr de 32 de apartamente.. • La unitatea 32 „Gospodina" din Petroșani, . în lipsă de scobitori, micii se servesc eu mina, în așa fel că toți consumatorii se ung pe degete pînă aproape de în

cheietura numii. Vorba lui nea’ Iancu Caragiale; „Curat murdar, coane Fănică" ! (M.B.)• închisă pentru inventar, unitatea nr. 68 „Fero-metal“ Vulcan 1 fi deschisă în ziua de februarie ac.
Rubrică realizată de 

C. GRAURE

I 
I
I
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MIERCURI, 30 IANUARIE I9«0 3Democrația și autogestiunea muncitoreasca in acțiuneAdunarC;, reprezentanților .oamenilor muncii de : la I.M. Livczeni; deși nu a prilejuit bilanțul unor realizări : deosebite pe anul încheiat, a evidențiat că față de prima jumătate a anului 1979, . .producția medic zilnică — in creștere conțin uă-pîn’ă la . finele anului -— s-a dublat în luna ianuarie a c. Rezultatul denotă strădaniile fructuoase ale brigăzilor de . mineri ale personalului tehnic pentru dezvoltarea capacităților de producție ale minei, pentru promovarea .noilor tehnologii și creșterea, pe această bază, a producției de cărbune, a vitezelor de avansare în lucrările miniere. Semmfi. a- tiv pe linia extinderii me-' canizării operațiunilor grele’ este funcționarea în cadrul minei a 4 combine de abataj, 3 combine de înaintări, precum și experimentarea cu succes a susținerii mecanizate în stratele subțiri. La aceasta a contribuit per-
a pro- co-

acest sens angajamentele șefilor de brigadă Dumitru I.eon Ie, Vasile Dănălache, Mircea Secrieru, Andrei To-' raciuc, Petru Scrădeanu, prin care s-a dat glas hotărîrii colectivelor lor de a susține prin fapte de vrednicie răspunsul colectivului minei la chemarea la întrecere lansată dc minerii do la Petrila. Dar concomitent

subliniat, bunăoară, numărul încă ridicat al absențelor nemotivate. Diminuează realizările formațiilor de lucru și nefolosirea din plin a celor 6 ore de lucru prin părăsirea înainte de vreme a locului de muncă, precum și slaba prezentă la comenzile speciale. In condițiile dotării cu utilajele moderne, efectele actelor de

pas hotărî tor
în redresarea producției

f ecționarea profesion ală cadrelor, a organizării ducției, omogenizarea Iectivului.Rezultatele,, n'u sînt Pe măsura cerințelor, baterile din cadrul adunării au evidențiat cu prisosință acest lucru. Demne de reținut au fost mai ales cuvintele tînărului director al întreprinderii ing. Radu To- mescu care arăta că rezultatele minei nu trebuie măsurate în salturile față de perioadei^ precedente, valoarea lor trebuie apreciată în funcție de cerințele pe care le pune în fața industriei extractive economia națională, cerințe exprimate cu claritate prin cifrele de plan. Or. în anul 1980 aceste cifre înregistrează creșteri substanțiale. Mina , dispune la ora actuală de o dotare tehnico-materială: corespunzătoare, iar în cursul anului chide încă 5 tale din care combine și 2 mecan izate.Adunarea a

însă Dez-

iarse vor des- abatăje fron- 3 dotate cu cu complexedat expresie hotărîrii colectivului de a valorifica din plin dotarea existentă, de a asigura capacitățile de producție pentru a realiza sarcinile nou-, lui an. Grăitoare au fost în

cu hotărîrea de a muncii mai bine, dezbaterile au e- vidențiat preocupările stăruitoare ale colectivului pentru a învinge greutățile și, mai ales, pentru a elimina propriile neajunsuri care, generează încă nerea- lizări, care fac ca noile tehnologii de care dispune mina . să nu dea .randamentele scontate, ca eforturile de autddepășire ale colectivului să nu se fructifice cu e- ficiența necesară.Dintre toate neajunsurile care, prin dimensiunile și implicațiile lor, constituie lin veritabil factor — frînă în realizările minei (a reieșit din dezbateri) o constituie indisciplina. A fost

iridisciplină, ale lipsei de răspundere sînt și mai grave. S-au exemplificat că defecțiunile utilajelor’ electromecanice, funcționarea utilajelor cu mult sub gradul de utilizare, îndeosebi a fluxului de transport, au cauzat, minei, anul trecut, mari rămînerf în urmă. Iată de ce, adunarea a cerut organului colectiv de conducere, tuturor formațiilor de lucru să militeze cu mai multă fermitate pentru întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, in -fiecare compartiment de activitate. Se cere, dc asemenea întărită răspunderea, mai ales, în exploatarea întreținerea și-geștiona-

rea utilajelor, în combatere^ risipei a neglijenței față de calitatea reviziilor și reparațiilor, a lucrărilor miniere, a abaterilor de la normele de protecție a muncii. Adunarea a cerut personalului tehniico-ingineresc să îmbunătățească asistența tehnică, aprovizionarea locurilor de. muncă, asigu- rînd în acest fel respectarea strictă a disciplinei tehnologice.nii de perfecționare a drelor, velor și dirijarea judicioasă a forței de muncă în scopul realizării integrale a sarcinilor de creștere a productivității muncii, sînt, de asemenea, cerințe pentru folosirea cu eficiență maximă a tehnicii din dotare. In adunare s-au formulat propuneri pentru perfecționarea organizării întrecerii socialiste, extinderea inițiativelor muncitorești și îmbunătățirea condițiilor ce le oferă minerilor corpul so- cial-administrativ al întreprinderii.Prin angajamentele, cri- ticile și propunerile formulate în cadrul dezbaterilor, adunarea a Oferit un cîmp larg de afirmare- a democrației muncitorești, a inițiativelor și răspunderii, mar- cînd angajarea fermă a par- ticipanților, a întregului colectiv în redresarea producției și ridicarea activității minei la nivelul exigențelor.
Ioan DUBEK

Continuarea acțiu- ca- stabilizarea efecti-
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Să dăm economiei naționale 
yitdt: mai mult cărbune cocsificabil!

Mecanizarea capătă tot 
mai mult teren, extin- 
zfndu-Șe și la lucrările 
de bază de o deosebită 
importantă din minerit 
—- lucrările de deschi
deri și pregătiri.

'(Urmare din pagina I)plan ? Răspunsul pe care minerii Lupeniului îl dau cu toată convingerea, răspunderea muncitoreas
că și patriotică pe care 

' p incumbă un astfel de 
răspuns este : DA, 
TEM PREGĂTIȚI.- minerii Lupeniului,■ menii care au avut ta cinste de a-1 avea pete de biioâre la locurile lor de muncă pe cel mai îndrăgit fiu al națiunii noastre, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, acți- . onează călăuziți de un snigur gînd — SA DAM 
ECONOMIEI -------------
le TOT 
CĂRBUNE 
BIL !încă din i brie a anului trecut toate sectoarele realizau producții la nivelul sarcinilor acestui an. Insistînd asupra mecanizării — și 
o fac pentru că sînt con- 
vins, ca de altfel întregul nostru colectiv, că

SIN- 
Toți 
oa- 

înal- 
oas-

NAȚIONA
LI AI MULT 
COCSIFICA-luna decem-

create pentru folosirea mecanizării în general. Cu- un complex fomâ- resc, de tipul amintit, am realizat o medie ’zilnică de productivitate de 14 tone' pe post, ceea ne-a determinat să solicităm încă un plex altul bele sîntJiului, la I.U.M.P. complexul SMA-2 am realizat îmbunătățiri constructive în urma cărora putem să-1 exploatăm cu bune rezultate și la o înclinare de 45 de grade. De 
.: fapt, ia întreprinderea noastră există o adevărată pasiune pentru nizare. Specialiștii tri cunosc foarte tilajele, condițiile cămînt și, prin

ce mai com- de acest tip ' și unde tip SMA-1. Am- tipuri de complexe produse în Valea La

Vili», 4_d UU ulvxxJX XXJ gul nostru colectiv, viitorul minei Lupeni și al mineritului Văii lui nu poate fi altul decît mecanizarea — nu mă .voi opri asupra rezultatelor obținute de minerii Sectorului IV — cel mai mare șl mai mecanizat sector, cum pe drept cu-: .Vînt este denumit —• ci
țnă voi referi la comple
xele de tip românesc 
SMA-2 și a- condițiilor

Jlu-

meca- noș- bine u- de ză- urmare, știu ce îmbunătățiri trebuie aduse ca utilajul să corespundă la locul de muncă ținde îl introducem. Adaptările le exe
cutăm la suprafață, dar sîntem în măsură să facem astfel de operațiuni complexe și în ran unde avem jat un atelier care este astfel dotat în- cît utilajele de dimensiuni mari, complexe, combine sau stîlpi draulici, Ie reparăm 
le revizuim pe loc, nomisînd timp, forță de

subte- amena- mecanic
hi-Și eco-

mutică, energia și bustibilul pe care fi consumat cu scoaterea și introducerea lor din și în subteran. Scurtarea timpului de lucru pe fa- i ze și operațiuni a fost ! una din preocupările noastre esențiale. Orice zi cîștigațâ la oricare din fazele . de introducere, montare și punere in funcțiune a complexelor înseamnă cărbune extras peste sarcina de plan. In camera xemplu, ducere posturi sută în rii perioadei de montare. Astfel un complex de 90 de metri este montat ștpus în funcțiune în 45 de zile în loc de 60. Cel mat important rol în introducerea, montarea, punerea în funcțiune, exploataret și întreținerea cornpie' lor mecanizate îl 1#°’ neînțeles, oamenii- *iri-». nerii care sîp* -„îificați, policalificați- specializați Pe faze și operațiuni. Oamenii, în frunte cu comuniștii, sînt cei care au realizat marile manțe ale anului oamenii sînt cei care în acest început de an au făcut dovada certă a posibilităților de care dispun pentru a se mobiliza plenar fiind convinși că țara are nevoie de rodul muncii lor — cărbunele.

•VlihrȘl’tle-am

de montaj, spre e- am realizat o re- a numărului de folpsi'te cu 50. ia condițiile seurtă-
i

l 
ay f 

(Wi'* I

perfor- trecut,Și

Realizări și orientări privind mecanizarea 
susținerii lucrărilor miniereExecutarea mecanizată a lucrărilor de deschidere și pregătiri, folosirea pe scară tot mai largă a combinelor de înaintări, fie în cărbune, fie în steril, a ridicat în fața minerilor de la acest gen de lucrări o problemă deosebită prin implicațiile ei în realiza avansare la nivelul dotării — 

de săpare, de înaintare cu reali-

s

5rea vitezelor de 
corelarea vitezelor 
zarea susținerii.Un colectiv de propus să rezolve tre obiectivele stabilite pentru rezolvarea problemei.: ; 
mecanizarea complexă a procedeelor șl tehnologiilor ? 
de execuție a susținerii lucrărilor miniere de deschi- î 
(Ieri și pregătiri, reducerea consumurilor de mate- î 
riale și energie și a efortului depus de personalul de ; 
execuție. îStudiile minuțioase, cercetările întreprinse de colt'.’- -î tivul de cercetători, de sub conducerea directorului i tehnic al institutului dr. ing. Valeriu Stanciu, au con- ț dus la stabilirea, elaborarea, experimentarea și în j : cele din urmă ,1a aplicarea noilor metode căre cons- j i tau în: elaborarea sistemului și tehnologiei de susți- -f 
nere cu panouri prefabricate din beton armat a 
lucrărilor miniere principale săpate convențional ; j 

: elaborarea sistemului și tehnologiei de susținere. cu «Ș 
panouri prefabricate a galeriilor principale, săpate î 

: cu combinele de înaintare cu atac parțial, și stabili- ; 
i rea tehnologiilor și echipamentului pentru mecani- | 

zarea montării susținerii in arce metalice. s |; Verificarea îh practică a metodelor stabilite au« ; demonstrat eficiența și posibilitatea care există pen- i tru generalizarea acestora. Notăm un singur indica- «| i tor semnificativ — prin folosirea panoului prefabri- | cat, profilul de săpare a lucrărilor miniere se m c-^ i șorează cu 16—23 Ia sută, ceea ce înseamnă reducerea fa ; timpului de execuție, mărirea vitezei de avansare, ,Ș î economii de forță de muncă și de energie, și un lu-ii ; cru foarte important: creșterea considerabilă a gra-4 ; duiui de siguranță oferit de susținerea astfel realiza-3 i tă, și de rapiditatea montării panourilor. In felul a-1 ; cesta. corelarea de care vorbeam este foarte aproape^ de realizare. I
Diminuarea rezervelor imobilizate 

în pilierii de protecției Pilierii de protecție ai obiectivelor economice și i : soeial-culttirale de la suprafață și ai lucrărilor, mi- : ; niere subterane de folosință îndelungată — puțuri, i i planuri înclinate, galerii principale de transport etc. —i ; imobilizează scoțînd din circuitul productiv, importante i ș cantități de cărbune fragmentînd perimetrele carboni- ; ; fere, creînd probleme în orientarea abatajelor și re- i ■ ducînd din suprafața cîmpurilor de exploatare. iColectivul de cercetători, condus do ing. Gheorghe i i Raneea de la IiC.P.M.C. a luat în studiu această pro- : ; blemă, a pilierilor de siguranță, căutînd noi metode i : de dimensionare a lor, astfel îneît reducînd rezervele ; • de cărbune imobilizate în pilieri. i: Prin aplicarea'metodelor stabilite în urma stifdi- ii ilor efectuate au foșț promovate rezerve în bilanț din i i pilierii de protecție -- unii fiiind exploatați îh între- î i gime, constatîndu-se că prin exploatarea lor, obiecti- j vele de la suprafață, nu au nimic de suferit :.-ț deci, i au fost promovate rezerve în bilanț, pînă acimi, :de i aproape 50 000 000 tone cărbune, pe aceeași cantitate ; contîndu-se și în cincinalul următor.
Rubrică realizată de Dorin GIIEȚA

cercetători de la I.C.P.M.C. și-a această problemă. Enumerăm din

5’3«

angajamentul colectivului♦ Depășirea planului la produc.ia de cărbune cu 2 500 torte 4^ Depășirea indicatorii i ui producție globală cu 2 0001)00 lei și a productivității muncii planificate cu 0,36 la sută Depășirea pl.ănuiui la lucrările de investiții cu 50 ml, iar la lurcărtle de pregătire cu 150 ml + Extragerea a cel puțin 52,7 la sută dm producția de cărbune a imnei cu susținere și tăiere mecanizată Calificarea, policalificarea și perfecționarea unui număr de 2!>0 de oameni ai munvii Îmbunătățirea calității cărbunelui prin reducerea cil 0,2 la sută, față de 1979, a conținutului admis de cenușă: și umid tate ♦ Economisirea a 963 000 k\Vh energie electrică, loO tone combustibil convențional și peste -2 000 mc material lemnos Reducerea cheltuidiilor de producție cu 450 000 lei
t Urmare din pagina I)canizării la mina Uricani, sectorul III s-a confruntat cu unele greutăți, din care credem că am tras suficiente în vă țămin te. Acum, pregătim introducerea complex mecanizat în torul nostru, am luat măsurile de. pregătire a panoului în vederea exploatării mecanizate. Gîndim, cum s-ar spune, în viitor. Aș propune, totuși, avînd în vedere că mina noastră este în plin proces de mecanizare, constituirea unei formații „service" la nivel de

cînd unui secde j a

-((■prindere, formație care să asigure introducerea, montarea și întreținerea u- tilajelor moderne din dotare". (ing, Mihăilă Dbru, șeful sectorului III). „Mecanizarea de care dispunem în executarea lucrărilor de investiții, duce la creșterea vitezelor de avansare, Așa cum spuneam, dispunem de utilaje moderne, dar realizarea sarcinilor de plan este legată nemijlocit și de aprovizionarea cu materiale. Ne confruntăm în acest timp cu lipsa dp pia- tră concasată, traverse,. brățări, tuburi de aeraj etc,

Solicităm sprijinul C.M.V.J. . m această direcție”. (Gheor- 
ghe Nistor. șef de . brigadă la investiții). „Pentru a realiza lună de lună peste 200 ' ml lucrări de deschideri a- ■ veni nevoie de. o aprovlzio- . nare ritmică cu armăturiTII și goale”, (ing. Voiti 
Maier Nicolae).La dezbateri au mai participat Ion Brin/.an, Cons
tantin Răgim, Dumitru Za
mora, Miron Belgun și mulți alții, care au subliniat importanța pe care o are pentru realizarea sarcinilor de plan, dotarea la timp cu cele patru complexe mecanizate, încadrarea în graficele de montare a utilajelor în abataje.Au mai fost, de asemenea, evidențiate preocupările c.o.m privind întărire-,' ordinii și disciplinei, îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață, crearea unor condiții care să asigure securitatea deplină a iriine- . rilor în subteran. Măsurile, soluțiile tehnice care au fost propuse în cel mai înalt forum al autoconduceril muncitorești de la mina Uricani, sînt- menite să conducă' la realizarea în mod exemplar a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate pe acest an
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zSCTUZlLITXl'riCriza guvernamentală din Islanda
I

REYKJAVIK 29 (Ager- pres). — După <’e și a patra personalitate politică islandeză — Benedikt Gro- endal — a eșuat în încercarea de a forma un nou guvern, ca urmare a ■alegerilor generale anticipate desfășurate la începutul lunii trecute, președintele țării. Kristjan Eldjarn, a convocat, pentru astăzi, o reuniune cu liderii principalelor partide politice. Reuniunea, precizează agenția Reuter, este consacrată unei noi încercări a șefului statului de a -găsi o soluție crizei guvernamentale, oferindu-le, în acest sens, un răgaz de o săp-
în sprijinul mișcărilor de eliberare 

din sudul Africii
LUANDA 29 (Agerpres). —■ Reuniunea ministerială a țărilor de limbă portugheză din Africa, desfășurată în capitala Angolei, s-a pronunțat pentru a* cordarea de sprijin în continuare mișcărilor de eliberare din sudul Africii — SWAPO. Frontul Patriotic Zimbabwe, Congresul Național African (din R.S.A.). Miniștrii din Angola, Capul Verde, Mozam- 

tămînă- Dacă nici de ar ceastă dată partidele respective nu vor reuși să constituie un guvern, a- tunci șeful statului va cere
Declarația secretarului general al O.U.A.

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). Organizația Unității Africane are intenția să acționeze în așa fel îneît Marea Britanie să asigure „condițiile necesare pentru desfășurarea unor alegeri libere și juste în Zimbabwe", a declarat secretarul general al OUA, Edem Kodjo, El a afirmat că OUA nu va accepta nici o manevră vizînd să favorizeze partidul fostului prim- 
bic și Sao Tome și Principe s-au pronunțat, de a.-, semenea, pentru adîn-cirea și extinderea colaborării dintre statele lor pe multiple planuri, în interesul popoarelor africane.Participanții la reuniunea de la Luanda au examinat ordinea de zi a viitoarei întîlniri la nivel înalt a statelor de limbă portugheză, care va avea loc în Mozambic. 

directorului Băncii centrale, Johannes Nordal, să formeze un cabinet alcătuit din miniștri aflați în afara partidelor politice.
ministru rhodesian, Abel Muzorewa.Pe de altă parte, Kodjo a anunțat că problema rho- desiană va figura pe ordinea de zi a reuniunii miniștrilor de externe ai OUA, care își va începe lucrările la 6 februraie la Addis A- beba.

ADMINISTRAȚIA concernului electrotehnic o- landez ,,Phillips'* a anunțat măsuri de reorganizare" a producției. Acestea prevăd, între altele, concedierea a aproape 15 000 de muncitori și funcționari de la uzinele concernului din diferite o- rașe ale Olandei.
președintele egip

tului, Anwar El Sadat, la primit Pe Sol Linowitz, trimisul special al președintelui S.U.A. în Orientul Mijlociu, cu care a conferit asupra evoluției convorbirilor dintre Egipt și Israel cu privire la autonomia palestiniană în Cisiordania și Gaza și asupra situației din

Comunicat comun franco-lndlan FILME
DELHI 29 (Agerpres). Comunicatul comun fran- co-indian dat publicității la Deliii în urma vizitei oficiale în India a președintelui Franței, Valery Giscard d'Estaing. relevă că, în cursul convorbirilor pe care președintele francez le-a a- vut cu primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a fost abordat „ansamblul problemelor internționale, în lumina evoluțiilor survenite în ultimul an în diferite regiuni ale lumii". Cele două părți și-au confirmat „hotărîrea de a continua să acționeze în scopul realizării de măsuri efective și 

regiune, în general — a- nunță agenția MEN.
CONSUMUL DE CĂR

BUNE a sporit cu opt la sută în Franța, anul trecut, față de 1978. Aceasta a dus la o creștere cu 16 la sută a importurilor de cărbune, întrucît producția minelor franceze s-a redus cu cinci la sută — potrivit datelor publicate de societatea națională „Cliarbonnages de France". Producția franceză de huilă a fost în 1979 de 20,14. milioane tone. 

controlabile de dezarmare" și, de asemenea, de a acționa pentru succesul viitoarei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N..U. „care ar putea pregăti căile unei e- tapp noi și rodnice a negocierilor Not'd—Sud" — se spune în document.Președintele francez și premierul indian au decis să aibă consultări periodice, alternativ în Franța și India, întîlnirile urmînd să exprime dorința celor două țări de a se pune de acord asupra contribuției pe care o pot aduce la promovarea „păcii și cooperării internaționale".
MARELE PREMIU PEN

TRU POEZIE ..ALFRED 
DE VIGNY" pe anul 1979 a fost atribuit lui Robert Mallet, rector al Universității din Paris, pentru culegerea sa „Spațiul unei ferestre". Cîștigătorul a- cestui premiu literar ce poartă numele celebrului poet francez este candidat și la Academia franceză, — precizează agenția France Presse.

PRESTIGIOSUL PRE
MIU LITERAR ITALIAN 
„BAGUTTA" pe acest an, a fost acordat criticului literar Giovannj Macchia, pentru lucrarea sa „îngerul nopții" consacrată lui Marcel Proust.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: O dramă la vî- nătoare ; Republica: Cine nn-l cunoaște pe Kad- kis ; Unirea : Adio, dar rămin cu tine.

PETRILA : Uraganul vine do la Navaronc, seriile I-II.
LONE A : Uraganul vine de la Navarone, seriile I-II.
ANINOASA
VULCAN: strălucitoare.
LUPENI -

Speranța;Mingea
Cultural:Cineva că tine; Munci

toresc: Frate și soră.
URICANI: Moartea ținui ghid.
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TVI 16,00 Telex. 16,05 Școa- I la — la școala noii eali- | tăți. 16.30 Curs de limba irusă. 17,00 Atenție la...I neatenție. 17,20 Cores-, ipondenții județeni transmit... 17,35 Educația sanitară. 17,55 Interferențe lirice. 18,20 Tragerea I pronoexpres. 18,30 Con- I sultații juridice. 18,50 [1001 de seri. 19,00 Tele- I jurnal. 19,20 In actuaii- I tate : pregătirea âlegeri- , lor de la 9 martie! 19,35 [■Noi, femeile! 20,05 publicitate. 20,15 Film artistic: Cîntînd libertatea. Premieră pe țară. Producție a sudiourilor din R.F.G. 21,40 Telejurnal.
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Copiii schiori din Petroșani, pe locuri de frunte în competifii republicane SPORT® SPORT® SPORT * SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT

De la înălțimea Parînguluî, despre gimnastică...Confirmînd valoarea și forma sportivă bună în care se află, copiii schiori de la Clubul sportiv școlar Petroșani au participat în perioada 25—27 ianuarie la două concursuri de . schi organizate la Băișoa- ra-Cluj. Ei au câștigat a.- proape toate locurile I și numeroase premii în competiția cu scliiorii din centre de prestigiu din întreaga țară.Dan Negruț, la categoria copii I (copii mici) a cîștigat locul I la două be de slalom special, lizînd timpii cei mai și'la categoria a Il-aieți mari). Pentru rezultatele obținute i s-a decernat, în mod special, cupa pentru cel mai tehnic schior din concurs. La fețe, Simona Costinaș a învins, de asemenea, la ambele probe de slalom special.Iată rezultatele obținute de micii noștri schiori :

pro- rea- buni (bă-

Băieți, categoria I : Dan Negruț — patru locuri I la slalom special și locul III la slalom uriaș ; Răz- van Pop — locurile VI și VIII la sl. sp. ; Siegfried Bota — locurile IX și X la sl. sp.
Băieți, categoria a Il-a: Călin Țipțer — locurile III și V la sl, sp. și locul VI la sl- u. ; Robert Slovenschi —- locurile XV și XII la sl. sp. și, respectiv, sl. u.
Fete, categoria I: Simony Costinaș — trei locuri I la șl. sp. și locul VIII la sl. u. ; Liana Grosu — locurile II și.V la sl. sp. și locul .V la sl. u. ; Alina Dorobanțu — locurile IV și V la sl. sp ; Corina Vladislav — locul VII la sl. sp. și locul IX la sl. u. ; Mihaela lliciu -— locurile VII și VIII ]a sl. »p. și locul II la sl. u.

Prof. Virginia PETERFI 
C.S.Ș. Petroșani

Cu un mare campion, Dan GrecuBogăția albului imaculat, cu care s-a înveșmântat Parîngul, a atras spre cabana I.E.F.S. admiratori ai frumuseților naturii și iubitori ai sporturilor de iarnă, din municipiu și din alte colțuri ale țării. Printre a- ceștia s-au aflat și membrii lotului masculin de gimnastică. Mare a fost bucuria celor aflați la cabană să înlîlnească în rîndul lor pe multiplul nostru campion, nu de mult prezent pe micul ecran în transmisiunile de la campionatele mondiale de gimnastică din Fort Worth — Dallas, Dan Grecu. Intuind interesul și admirația iubitorilor sportului în general, al gimnasticii în special, l-am abordat pe talentatul și popularul sportiv, care, de maj. mulțj ani reprezintă cu cinste culorile patriei în marile confruntări internaționale.
veni an gimnast de perfor
manță ?— Nu m-am gînciit la. performanță. în aeea vreme dominînd plăcerea pentru această disciplină sportivă.

— Plăcerea, conjugată 
munca asiduă, au făcut 
numele lui Dan Grecu 
fie tot mai cunoscut, atît
țară cit și Peste hotare, 
grăitoare fiind trofeele ob
ținute. Vă rugăm deci să 
reamintiți cititorilor ziaru
lui nostru, cronologic, cî- 
teva din succesele dumnea- 

I voastră.— După titlul de campion național la juniori, a urmat 'promovarea în echipa de seniori, moment de răscruce în cariera mea, fapt care m-a impulsionat în pregătire, știind că antrenorii așteptau din ce în ce mai mult de Ia mine. După ..titlurile de campion național, la .care țin foarte mult, au venit marile performanțe pe plan internațional, începînd cu 1972, an în care am participat la prima mea Olimpiadă, Doi ani mai tîrziu, la Grenoble, prin titlul de campion european la inele, am adus gimnasticii românești prima medalie. S
— Care a fost „efectul 

Grenoble" ?— Muncă, muncă, cu atît

— Cînd ați început prac
ticarea gimnasticii ?— Deși sînt buuureștean, contactul cu gimnastica l-am avut la Iași, în 1958, tatăl meu fiind detașat eu serviciul în fosta capitală a Moldovei. In 1962 am revenit în București, unde am continuat pregătirile cu Mircea Bădulescu, antrenorul căruia îi pOri un deosebit respect.

— Pășind în sala de gim
nastică, bănuiați că veți de-

cu 
ca să 
în

Sie. e Y'&ser 
unei&fa <&!'’ '•

Desfășurată pe pîrtia din parcul „Brădet", din Petroșani, etapa județeană a „Cupei pionierului", din acest an, a oferit o întrecere echilibrată, dar nu lipsită de surprize cauzate de calitatea pîrtiei, pe alocuri dură, precum și a săniilor care în majoritatea lor sînt construite pentru agrement.Dacă la ediția precedență municipiul nostru s-a făcut remarcat prin comportarea bună a fetelor, de data băieții noștri au înălțime. La fete, pioniera Simona H (Școala gen, nr. 1 Lupeni)
aceasta fost la doarEnache

a obținut un merituos loc doi.- In aparență rezultatele ar fi hune pentru băieții noștri, dar trebuie să reținem faptul că unitățile școlare din Petroșani pot beneficia mai mult de a- jutorul secției de performanță de same din cadrul Clubului sportiv școlar care în acest an nu și-a adus contribuția la categoria 10-14 aniLa fete, a cîștigattașat luliana Bejenaru, e- levă din GheJar, care pe lingă curaj, iscusință a beneficiat de o sanie și gabarit corespunzător selecției pentru această vîrstă.
de-

La băieți, pionierii din Petrila, după lecția P1'*- mită în eta,pa municipală, și-au luat revanșa, ob- ținînd nu mai puțin de patru locuri în primii șase, evidențiindu-șe în mod deosebit școlile generale nr. 1 și 6 Petrila. Dar, ia- trei clasați j Bejena-tă primii 
fete, 1. luliana ru (Ghelar); 2. Simona E- nache (Școala gen. nr. 1 Lupeni); 3. Mariana Di- neș (Valea Brad). Băieți;1. Aristieă U (Școala gen. nr. 1 Petrila);2. Dorin Chelbu (Școala gen. nr. 1 Brad); 3. Marius Konicska (Școala gen. nr- 1 Petrila).

S. BA I.OI

Kaiman

mai mult cu cît, odată juns în „inSlta societate" gimnasticii, admirația spectatorilor, atenția și exigența arbitrilor sporesc.
— Și ce-a urmat?— Aur la mondialele de la Varnâ (1974), aur la europenele de la Berna (1975), campion mondial universitar la Sofia (1977), bronz la Montreal și Strassbourg și...
— ...și argint la mondiale

le din S.U.A. ! Evoluția dv. 
a fost urmărită cu emoție 
și admirație de către spec
tatorii aflați la fața locu
lui, iar mai ales de noi, cei 
aflați în țară. Ați trăit și 
momente dificile în timpul 
concursurilor ?— In 1976 am avut un accident, rupindu-mi-se bicepsul, fapt cc m-a pus în grea cumpănă, fiind pas de a renunța la tul de performanță, voință, prin ajutorul gilor și printr-o atentă îngrijire medicală, Ia Băile Felix, încrederea în forțele mele fiind renăscută, am revenit în sala de gimnastică.

— Care dintre gimnaștii 
români v-au impresionat?— Din generația mai veche îi amintesc pe Orcndi, Kadar, Condoviei, Tohă- neanu, iar dintre coechipieri, în mod deosebit, Kurt Szilier, Ion Checiches. Aurelian Georgescu. Trebuie însă să subliniez, că întrea- 1 ga echipă are perspective. 1

la unspor-Prin cole- al antrenorilor,

■1-acționînd ca un tot unitar, ca urmare a coeziunii, sufletești și a dragostei pentru tricolor.
— Concurînd în diferite 

țări, ați avut posibilitatea 
să vedeți „la lucru" nume 
sonore în gimnastică.— Da! Și dintre toți o impresie deosebită mi-au lăsat gimnaștii Sahlin, menko (U.R.S.S.), ma (Japonia) și (R.D.G.).

— Cărui fapt îi 
plăcerea de a vă întîlni în 
masivul Paring ?— Perioada de două săp- tămîni, petrecută în decorul minunat al zonei dumneavoastră, a fost impusă de nevoia unei restfrecțio- nări psihice și acumulări fizice, posibile numai în zona de munte, ce preced pregătirile specifice gimnasticii.

— Care vă este impresia 
despre oamenii acestor 
locuri ?-— M-au impresionat ospitalitatea. atenția cu care am fost înconjurați, mi-a plăcut, de asemenea, interesul pentru sport și evident pentru gimnastică, mai Cu seamă al tinerilor.
— Sîntem în I9W anul 

Olimpiadei de la Moscova. 
Care Vă slot gîndurile?•— Scurt și concis! Lupt pentru aur 1
Convorbire consemnată '66 

prof. Mircea MUNTEANU și 
prof. Ionel rADUREANU

Kli-Nakayo- Koeste
datorăm
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