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Azi, la posturile noastre de radio și televiziune

Cincinalul calității

teagulroșu
Iarna nu dă semne 

ar vrea să plece de 
meleagurile noastre.
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Peste 31000 tone 
de cărbune cocsificabil 

extras suplimentar

Livezeni se afirmă

• Două întreprinderi miniere — Lupen; și Băr- băteni — și cariera Cîmpu» lui Neag au extras suplimentar de Ia începutul anului, împreună, peste 31000 tone de cărbune cocsificabil. Numai în această lună, la zi, plusul realizat de întreprinderile a- mintite se ridică la aproape 10 000 tone de cărbune.
• COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII MINIERE 

LUPENI a obținut cele mai mar; depășiri ale prevederilor- de plan atît de Ia începutul anului — 20 500 tone de cărbune cocsificabil —, cît și în a- ceastă lună — 7200 tone de cărbune — menținîn- du_se constant, în fruntea întrecerii socialiste din bazinul nostru carbonifer.
• ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ BĂRBĂTENI — mină în plină dezvoltare caracterizată prin ritmicitatea realizărilor — a obținut de la începutul anului un plus de 9000 tone de cărbune cocsificabil.
• COLECTIVUL DE MUNCĂ AL CARIEREI 

CÎMPU LUI NEAG a rotunjit, prin realizările peste plan ale acestei luni, 2000 tone do cărbune extras suplimentar de la începutul anului 1981.

In aceashă lună, minerii de la Livezeni și-au realizat sarcinile planificate, la zi. în proporție de 100,5 la sută Drin depășirea productivității muncii planificate în subteran cu 317 kg de cărbune pe post.Cele mai bune realizări le_au obținut minerii de Ia sectorul II prin depășirea sarcinilor de plan cu aproape 1000 tone de cărbune pe seama depășirii productivității muncii planificate în cărbune cu 400 kg ne post, iar minerii de la sectorul I prin depășirea înregistrată la același indicator — plus 1157 kg de cărbune pe post — obțin o realizare a sarcinilor de plan, la zi, în proporție de 103,4 la, sută.

Astăzi, în jurul orei 9,00 posturile de radio și te_ 
leviziune vor transmite direct ședința de deschidere 
a Congresului al II-lea al Consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al 
consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea apelor.
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De pregătirea oamenilor depinde 
stăpînirea mijloacelor de producțieCerința trecerii Ia o nouă calitate a activității e- conomice necesită o abordare prioritară a problemelor legate de asigurarea, pregătirea și folosirea forțe; de muncă. In actualul stadiu de dotare în care se află întreprinderea minieră Paroșeni — înzestrată cu moderne mașini miniere, introduse în subteran în conformitate cu programul de me-- canizare aplicat în Valea Jiului la indicația secretarului generai al partidului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, — se impun recrutarea și pregătirea forței de muncă în corelație cu complexitatea zestrei tehnice de care dispune. în spiritul acestei cerințe, șeful de brigadă Titus Teacenco afirma : „Mina Paroșeni a avut marele avantaj că are o tradiție mai veche în introducerea modernelor complexe. Ne-am convins, că stăpînirea acestor mijloace de producție mereu mai perfecționate depinde de noi, de calitatea și competența oamenilor din brigadă. La început ne-a

venit și nouă greu, dar la ; școala muncii am învățat mereu. Nu a fost neglijată nici partea teoreCțcă^; Am fost la cursurile, afgan iza te în cadrul . întreprinderii și astăzi, afirm cu certitudine că oamenii, din brigada pe care o conduc stapînesc complexul mecanizat din. dotare". Realitatea celor spuse, sînt randamentele de 12—15 tone / post obținute de brigada lui Titu Teacenco.
foci, ridicarea nivelului de cunoștințe tehnico-pro- fesionale al oamenilor muncii constituie o problemă de importanță ho- tărîtoare pentru activitatea minieră prezentă, cît și cea de perspectivă, lu_ înd în considerație creș-

Teodor ARVINTE

(Continuare In pag. a 2-a) I
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Noi utilaje în dotarea 

exploatărilor 

forestiereIn vederea extinderii mecanizării lucrărilor în cadrul exploatărilor forestiere din Valea Jiului, cele trei secții de producție ale U.F.E.T, Petroșani au fost dotate în ultima lună cu 45 fierăstraie mecanice, două fierăstraie mecanice în punct fix, un funicular TPU-500 și. o trusă de sudură.Odată cu redeschiderea căilor de acces spre exploatările forestiere, prin deszăpezirea drumurilor o bună parte a noilor utilaje iau și fost date spre utilizare formațiilor de lucru, ele urmînd să-și aducă contribuția la mecanizarea lucrărilor și, pe această cale, la creșterea productivității muncii.

Prezent și perspectivă în creația științifică 
si tehnică »La Institutul de mine din Petroșani s-a consolidat o adevărată tradiție., în formarea atitudinii de cercetare, studenții in- trînd în tainele cercetării sub supravegherea cadrelor didactice, specialiști de prestigiu în industria minieră, stimulați de tot mai organica integrare a învățămîntului cu cercetarea, proiectarea și producția. Hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului au determinat un spirit de responsabilitate politică față de activitatea complexă de formare a viitorilor specialiști și față de cercetarea științifică într-un contact nemijlocit cu producția. Ce rezultate și ce perspective sînt în acest domeniu, strîns legat de mineritul din Valea Jiului (este semnificativ, în acest sens, că 40 la sută din disciplinele de specialitate se desfășoară pe platforma industrială a

de la Institutul de minemunicipiului), sînt întrebările la care ne-au răspuns cadre didactice de la Institutul de mine.— In activitatea de integrare a învățămîntului sffperior cu cercetarea , și producția — ne spunea 
prof. univ. dr. ing. Dumi
tru Fodor, rectorul Insti
tutului de mine — am pornit în acest an universitar de la rezultatele bune obținute pînă acum. Și acestea sînt exprimate de proiectele de diplomă care sînt o sinteză a pregătirii practice și științifice a studenților (orientați spre probleme importante ale mineritului : stabilirea parametrilor principali ai susținerii mecanizate pentru stf-atul 3 în Valea Jiului, factori de-influențare și criterii de alegere și determinare a parametrilor de organizare în abatajele cu front lung mecanizate etc.), în realizările atelierului nostru (cuțite de

combină, cărucioare suspendare a cablurilor e- Iectrice pentru poduri ru- , lante, suporți rame, role, diverse bolțuri. materiale pentru autodotare etc.) și .în cercetarea științifică.Acest din urmă aspect al muncii noastre a cuprins, în 1980, 55 teme cu o valoare de aproape 8 milioane lei. Au fost soluționate sau sînt în curs de finalizare probleme importante cerute de minerit, * cum sînt mecanizarea abatajelor, valorificarea unor noi surse de energie, reducerea consumului de materiale și energie, punerea în evidență a noi zone neralizate și creșterea zei de materii prime; lorificarea superioară lignitului din Oltenia.

de

mi- ba- va- a— ..... — ---------- A-ceastă activitate de cercetare este cuprinsă în noi
Anchetă realizată de
Tiberiu SPÂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)

a de carburan- economisirea 
a motorinei preocupare

Reducerea continuă consumurilor ți, respectiv benzinei și constituie opermanentă a colectivului S.T.R.A. Petroșani. Perse- verînd în înfăptuirea unor măsuri complexe în vederea eliminării risipei și raționalizarea consumurilor, colectivul secției a încheiat anul 1980 cu o e- conomie. de 11,5 tone benzină și 32 tone motorină. In prima lună a acestui an, s-au economisit aproape 1 tonă de benzină și peste 3 tone motorină. Printre măsurile aplicate în vederea reducerii consumurilor. o însemnătate o are repartizarea zilnică a carburanților pe mașini în funcție de plan, respectiv traseul de parcurs, și verificarea riguroasă a instalațiilor de alimentare ale fiecărei mașini înainte de a ieși în cursă, remedierea operativă a eventualelor defecțiuni pentru ’a se asigura încadrarea fiecărui autovehicul în consumurile specifice.
Unitatea de măsură a responsabilității

Cărbunele extras suplimentar
Intr-un termen record, 

sectorul III al minei Dîl- 
ja a trăit mult așteptatul 
reviriment. Dacă . anul 
trecut bilanțul realizări
lor a fost în fiecare lună 
negativ, în primul an al 
noului cincinal, sectorul a pășit CU dreptul, în 
ianuarie plusul de căr
bune înregistrat era de 1678 
tone, cu speranțe îndrep
tățite se întîmpină sfîrși- 
tul acestei luni Noul șef 
de sector, ing. Emilian 
Nedgoe încerca o expli
cație:

— Un om nu poate 
schimba „fața" unui sec
tar, dar, ceea ce e demn 
de relevat la n»i este fap
tul că Aceiași oameni, 
care altădată nu-și înde
plineau sarcinile au reu
șit, sub conducerea co
muniștilor. să muncească 
cu mai multă bărbăție, 
detașîndu-se de atmosfe
ra pesimistă în care can
tonaseră brigăzile.

Concret, încă de la mij
locul lunii noiembrie s-a 
pornit campania împotri
va absentomanilor. De la 21—23 pe zi s-a ajuns la 
3—4 absențe, dar deja 
se întrevăd săptăminile 
;,albe“, adică fără nemo
tivate. Cei care n-au
vrut să înțeleagă, spre (Continuare în pag. a 3-a)

exemplu lăcătușii Romeo 
Tămîrș, Vasile Feier și 
vagonetarul Serin Diaco- 
nescu, au trebuit să pără
sească colectivul. S-au 
luat apoi măsuri pentru 
mai buna aprovizionare 
cu materiale și omogeni
zarea schimburilor, ca
drele tehnice au acope
rit întreaga zi de muncă. 
„Să ne punem singuri 
lucrurile la punct în 
front" — acesta a deve
nit cuvîntul de ordine in 
brigăzile conduse de Ni- 
colae Cosma, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Ghi- 
cidiu și celelalte. Greută
țile . nu lipsesc nici a- 
cum (aprovizionarea cu 

goale, neconfirmarea stra
tului în abatajul lui 
relian Maxim etc.), 
saltul de ' la minus 
tone în decembrie 
plus J600 în ianuarie 
emulat ambițiile mineri
lor} Astfel, în ianuarie, 
brigada lui Constantin 
Costache înregistra un 
randament inferior planu
lui — 4,93 față de 5,52 
— acum a ajuns la o me
die de 8,13 și astfel coda
șii sectorului au „inver
sat" clasamentul între
cerii socialiste. In medie,

Au- 
dar 7500 

la 
a

Ion VULPE
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Autoconducerea, 
un fapt de conștiințăSe poate spune că realizările obținute în ultimul timp de colectivul minei Bărbăteni conțin un dublu cîștig. Avem în vedere, pe de o parte, contribuția materială sporită a întreprinderii, care se regăsește în valoarea nou creată pentru întărirea economică a țării și, implicit, pentru bunăstaU rea oamenilor muncii. Pe de altă parte, sîntem martorii faptului că succesele noastre au întărit încrederea minerilor în forțele proprii, au dezvoltat conștiința colectivului asupra adevăratului său potențial productiv. în a- cest „fapt de conștiință" se află, la o analiză mai atentă, explicația- atitudinii responsabile și a participării active a majorității oamenilor muncii din întreprindere la dezvoltarea succeselor de pî_ nă acum.Prin această .prismă, munca noastră politică are, la rîndul ei, aceste două obiective, strîns legate între ele : creșterea producției fizice, formarea Și dezvoltarea conștiinței înaintate. Am înțeles să folosim mai bine și ne străduim să acționăm cu tot mai multă e- ficiență în ce privește a-

De pregătirea oamenilor 
depinde stăpînirea 

mijloacelor de producție
(Urmare din pag. I) terea gradului de complexitate a instalațiilor și'u- tilajelor miniere. „Se cere o preocupare mai mare și din partea noastră, de a cuprinde la cursurile școlii de calificare un număr mai mare de muncitori din rîndul celor necalificați. Pentru anul acesta avem de școlarizat .130 mineri și actual funcționează un curs de 47 mi- neri. Se simte nevoia, susținea economista Otilia Murgu, responsabilă cu problemele de învăță'mînt, a unei intense activități și din partea cadrelor tehnice din sectoare, de a îndruma oamenii sectorului la aceste cursuri. Prezența la cursurile școlii de calificare este bună. De fapt, am stabilit un orar accesibil atît pentru cursanti. cît si pentru lectori. Cu rezultate bune muncesc inginerii Vasile Pîrvulescu, Jan Hărățiu, Nicola Bucur. Constantin Răduțoiu Și Ilici Garaliu". Dacă corelăm cele afirmate cu raportul existent între muncitorii calificați și nccali- ficați sînt reale posibilități de realizare a programului stabilit pentru cursul de mineri din acest an cu condiția unei preocupări mai susținute a factorilor responsabili din sectoarele de producție.„Dat fiind tehnica mereu 

plicarea autoconducerii și autogestiunîi și, în unele din formele muncii politice, aceste două principii au devenit axul principal în jurul căruia se desfășoară dezbaterile.Sectorul I a obținut în luna ianuarie depășirea
NOU în stilul și 

metodele muncii de 
partid

producției fizice cu 4 la sută, sectoarele II și III cu 3,8, respectiv, 4,7 la sută. Practic, minerii și cadrele tehnico-ingine- rești din aceste colective au soluționat operativ, zi de zi, problemele ivite în abataje, pe circuitul de transport, în aprovizionarea tehnico-materială. In toate aceste faze ale activității au propus măsuri pe care tot ei le-au înfăptuit, asigurînd bunul mers al producției. Este modul în care și-au demonstrat participarea Ia actul autoconducerii, la activitatea sectoarelor. Iar printr-o muncă politică intensă, desfășurată de secretari de partid cum 

mai complexă pentru mina Paroșeni, esențial este să menținem un echilibru între noul apărut în tehnica mineritului și ce; care preiau acest nou. afirma tovarășa Rujoi, secretar adjunct al comitetului de partid pe mină. Acest lucru îl realizăm prin cursurile de perfecționare, unde în anul acesta sînt cuprinși 475 muncitori, maiștri și tehnicieni. Acordăm atenție instruirii muncitorilor pe faze de montare în cadrul atelierelor de la suprafață și aPoi instruirea practică la locul de muncă Pe toate tipurile de complexe mecanizate și combine".Evident, creșterea randamentelor presupune un plus de cunoștințe și pricepere, buna folosire a capacității de producție, a tuturor utilajelor din dotare. Realizarea acestui lucru cere în continuare oameni temeinic' pregătiți, bun; cunoscători ai utilajelor cu care este dotată mina Paroșeni. Ideea policalificării ca posibilitate de a obține randamente optime de la utilajele minei, trebuie să fie o practică permanentă a consiliului oamenilor muncii, de sprijinire efectivă de către comitetul de partid și de sindicat în realizarea și desfășurarea acestor cursuri de policalificare, care să capete valențe noi.

sînt Tudor Mocanu, Aurel Drăghici, Ion Căști- neanu și alții, .de ceilalți membri ai birourilor organizațiilor de bază, oamenii din cadrul sectoarelor ajung să înțeleagă tot mai bine conținutul acestui principiu, acțiunea și finalitatea autoconducerii;- ; ’ , ■Fiecare acțiune sau i- nițiativă pentru soluționarea unei probleme de producție este o modalitate de exercitare ă autoconducerii. Fiecare expresie a grijii față de un utilaj, față de o instalație sau față de folosirea chibzuită a unor materiale, piese de schimb se înfățișează ca dovezi ale aplicării autogestiU- nîi, Orientînd munca politică spre înțelegerea si însușirea acestor principii, de mare însemnătate economicii. contribuim în continuare Ia îmbunătățirea realizărilor fizice, la întărirea încrederii colectivului în forțele proprii și consolidarea conștiinței asupra adevăratului nostru potențial productiv.
Vasile PUPAZAN, 

secretar al comitetului 
de partid I.M. Bărbăteni

Deschisă la sfîrșitul 
săptămînii trecute, ex
poziția cu noile creații 
tehnico-științifice și 
realizările în domeniul 
cercetării și proiectării 
ale unităților economice 
din Valea Jiului, lice
elor de specialitate și 
Institutului de mine, a 
fost vizitată de un ma
re număr de cetățeni 
din municipiul nostru. 
Machetele, proiectele, 
planșele expuse au fost 
studiate cu mult interes, 
toate exponatele bucu- 
rîndu-se de o deosebită 
apreciere. In imagine 
standul cu realizările 
I.R.I.U.M. Petroșani.
Foto: Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. I) soluții tehnice, tehnologice și organizatorice care sporesc productivitatea muncii în minerit. Gîndi- rea științifică din institut este exprimată la un nivel mai înalt, și de cele 6 brevete de inovații și invenții din anul trecut.— Ca și în anii precedent în 1981 cercetarea și proiectarea la Facultatea de mașini și instalații miniere se vor desfășura pe bază de contracte încheiate cu unitățile miniere sau constructoare de mașini, cu institute de cerce- tare-proiectare, ne declara 
prof. univ. dr. ing. Ion 
Marian, prodecan al facul
tății. Planul tematic este orientat spre problemele de primă importanță pentru industria minieră și anume : mecanizarea unor operații grele și dificile, . mecanizarea frontului

Mai încet decît melculSe spune că melcul merge încet; lucru foarte a- devărat. Comparîndu-1 însă cu ritmul unoi’ lucrări de construcție, se observă că melcul merge mai repede decît se ridică acestea. I,a depozitul de materiale Varnița, spre exemplu, constructorii de la l.C.M.M. Petroșani au atacat în vara trecută lucrările ' de construcție a unui lift pentru urcarea materialelor, instalație foarte necesară. După cum spunea șeful de echipă Adalbert Loy și după graficul de execuție, casa liftului trebuia terminată în luna septembrie anul trecut. Lucrarea este însă și acum la fundație, în timp ce, lîngă schela ce străjuește cele patru etaje ale depozitului, zac cîteva camioane de cărămizi. Oamenii muncii din depozit se întreabă, pe bună dreptate, eînd va fi gata liftul dacă construcția lui avansează mai încet decît melcul ?
Vasile BELDIE 

corespondent

de 1 u c r u la pari .miniere, raționalizarea și reducerea consumului de energie electrică în subteran, automatizări. Mai mult decît în alți ani proiectarea ocupă în acest an 
PREZENT Șl PERSPECTIVĂ

o pondere mai însemnată și, ceea ce vreau să remarc în mod deosebit, ea va pregăti documentații pentru construirea de utilaje de concepție proprie, gîndite în Institutul de mine. Mai merită subliniată o altă direcție: preocupările de cercetare, împletite cu proiectarea, pentru creșterea calității produselor (echipamente miniere), mai ales a celor intrate in fabricația de serie (susținere mecanizată, combina CA 1 etc.). Ca o trăsă-

ȘOIMII PATRIEI, 
cei mai mici artiștiIn zilele săptămînii trecute au avut Ioc, în toate orașele Văii Jiului, spectacole în care au evoluat, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", șoimii patriei. Au fost manifestărț ce au e- vidențiat, la puțin timp după artiștii amatori, pionieri și elevi, participarea de masă Ia marea manifestare ă spiritualității din țara noastră. Din e- yoluția celor mai mici artiști s-au desprins convîri- gător conținutul procesului de educație a copiilor, valoarea stimulativă a activităților artistice în care se concentrează i- maginația și fantezia în- 

tr-o legătură strînsă cu tradițiile poporulu; și actualitatea. Iată cîștigătorii (locul I) la faza municipală a Festivalului național „Cîntarea României" : 
montaje — Grădinița cuplată cu creșă din Petrila; Căminul nr. 1 Petroșani; Grădinița nr. 5 Lupeni ; 
recitatori — Monica La- zăr (Grădinița nr. 7 Petroșani), Dana Lăcătuș

să- tură nouă, mai pregnantă decît în alți ani, este cămulte teme și preocupări reprezintă faze de finali-' zare a unor cercetări anterioare, concretizate prin noi produse gîndite' și ex- 
pcrimentate de către specialiștii din institut. Unele vor fi executate chiar <în atelierul nostru de micro- producție, altele se vor găsi realizate, pînă la sfîr- șitul anului, la întreprinderea de utilaj minier. A- lături de aceste preocupări mai avem și altele, de perspectivă, unele de cercetare fundamentală (punerea în valoare a unor noi rezerve de cărbune neexploatabile prin tehnologiile clasice, ci prin altele, cum este gazeifi- 

(Grădinița nr. 3 Lupeni), Carmen Bîrsan (Școala generală nr. 6 Petrila), Adrian Costinaș (Școala generală nr. 2 Petrila) ; 
dansuri populare româ
nești — Grădinița nr. 7 Petroșani, Căminul nr. 1 Petroșani, Grădinița nr. 4 (Cimpa) ; dansuri popu
lare maghiare — Grădinița nr. 1 Lupeni ; cor — Căminul nr. 1 Petroșani ; 
grup vocal —- Grădinița nr. 1 Vulcan, Școala generală Uricani ; soliști ai 
muzicii populare — Ana Nedoy (Căminul nr. 3 Petroșani), Otilia Cucu (Grădinița nf. ți -Cffitrila) ; dans tematic — Căminul nr. 2 Petroșani, Grădinița nr. 6 Lupeni ; brigadă artistică— Căminul nr. 2 Petroșani ; obicei popular — Grădinița nr. 2 Petrila ; 
grup vocal-insirumental— Grădinița nr. 6 Lupeni; 
dans modern — Grădinița nr. 1 Lupeni ; solist de 
muzică ușoară — Luminița Tuchiluș (căminul LA.C.C.V.J, Lupeni) ; teatru — Grădinița nr. 1 Uricani.

Dorim 
un anticariatSînt unul din sutele de studenți din Petroșani, Citesc cu atenție și cu satisfacție ziarul local și îl apreciez. Iată de ce, animat de dorința sinceră de a contribui ia îmbunătățirea unor servicii oferite populației, vin cu o propunere. Cred că ar fi util, într-un centru- universitar cum este Petroșaniul, să existe și un anticariat, unde să se primească și sa se vîndă cărți vechi care prisosesc în unele biblioteci. Un individ poate fi întîlnit deseori, în piața ăgroalimentară, unde vinde în condiții.total necorespunzătoare cerințelor muncii cu cartea, diferite cărți la. prețuri piperate. Eyt dent, că delicata și frumoasa meserie de antica? nu poate fi lăsată la discreția oricui.

Gheorghe BOTIȘf 
student, căminul nr. 2, 

Petroșani

cafea). Odată cu problemele tehnice sînt analizate, de către cadrele didactice de la catedra de științe sociale, teme referitoare la calitatea forței de muncă, la climatul profesional. Planul de cercetare al Facultății de mine în 1981 — spunea conf. univ. dr. 
ing. Cornel Hirian, prode
can al facultății — cupriit- de 18 teme la • realizareacărora participă peste 60 de cadre didactice din facultate. Sînt în faze diferite de studiu multe probleme actuale în minerit: stabilirea tehnologiilor de exploatare a rezervelor i- mobilizate în pilierii de cărbune din bazinul Văii Jiului, modernizarea și mecanizarea tehnologiilor și procedeelor de “susținere a lucrărilor miniere de deschidere și pregătire; prognoza emanațiilor de metan la executarea lucrărilor miniere în stratul 3.

• ACȚIUNE DE RECU
PERARE. Continuînd acțiunea pe care de trei, săptămîni o repetă cu consecvență, 15 tineri din sectoarele I, III și V ale mi- 

I nei Uricani, au intrat în ■ subteran desfășurînd o ac- | țiune pentru recuperarea I materialelor refolosibile, l Uteciștii au recuperat 200

grinzi metalice de la locurile de muncă din sectorul I, orizontul 400, Grinzile vor fi refolosite la e- chiparea noilor abataje frontale din stratele 17—18, blocul 5/4, orizontul
• SCHI ȘCOLAR.vii clasei a IlI-a de care funcționează pe lîngă CJS.Ș, Petroșani, se află de cîteva săptămîni în Pa

ring, la cabana I.E.F.S., unde desfășoară intense pregătiri împreună cu an

500.Ele- schi,

trenorul Viitorii schiului din Valea Jiului au înregistrat deja în acest an, Ia concursuri naționale ale școlilor sportive, succese meritorii,
• 3 din ii, Sau un 

RAPORT AL NEGLIJEN
ȚEI este exprimat de semiîntunericul ce domnește în restaurantul „Perla" din Vulcan. Să fie o strădanie pentru economisirea energiei electrice 7 Ar fi

Victor Mihuț. performeri ai tru perioada care urmează, respectiv 14—24 aprilie a.c„ o excursie în R.S. Cehoslovacă. In perioadă 10—19 iulie va mai fi organizată o excursie în R.P. Polonă, iar în 7—13 august o excursie în R.P. Bulgară.
• CONSEMNAM preocupările sporite ale edililor din Petrila pentru a pune Ia dispoziția locuitorilor o frumoasă bază de

o explicație, în cazul cînd restaurantul ar duce lipsă de clienți sau lumina zilei ar inunda localul. Dar, cînd e seară, iar restaurantul găzduiește o masă colectivă, economisirea nu poate fi o scuză pentru faptul că din 11 corpuri de iluminat, ardeau, adică se puteau aprinde, doar 3...
• EXCURSIE. Biroul de turism pentru tineret agrement. Se preconizează Petroșani organizează pan

dă o seamă de amenajări .1 (estradă, zonă verde, alei, I chioșcuri) pentru a răspun- | de cerințelor de recreere ' și petrecere în mod plăcut I a timpului liber. Baza de I agrement va fi amplasată | între Petrila și Lonea.

ca această bază să cuprin-
Rubrică redactată de 

I. MUSTAȚA
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In d ivi d C o le c t i v i ta t e • Individ—- Colectivitate

SĂ MUNCIM SI SĂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST!
, ■ 4

Exemplu de dăruireExistă în viata unui colectiv muncitoresc momente propice retrospectivelor și pectivelor experiența gat trecut al marilor un astfel de moment sărbătoresc — de predare a ștafetei muncitorești, s-a înmînat comunistului Tudor Mucuță diploma de onoare și tradiționala lampă minerească.Tînărul care cu an; în urmă înflăcăra mintea și inima tinerilor brigadieri cu patosul muncii pe șantierul național al tineretului trăia șirii l-au noștința unui sfat bun care îl găsești mereu la Tudor. Felicitîndu-l în nu- cere, pornite din adîncul mele organului de partid, tovarășul Gheorghe Să- căluș, primul secretar al Comitetului orășenesc de partid, arăta — „do numele comunistului Mucuță sînt legate o seamă de realizări ale colectivului de pamenj ai muncii de la mina Vulcan, dar și din viața orașului nostru, unde a activat ca deputat, ca membru al comitetului orășenesc de partid. în „familia" Mu_ cuță este o tiraditîe , ca membrii șăî să fie la pa- noul fruntașilor1*. Simpatia oamenilor, iz- vorîtă din apropie-

căutării pers- edificate de unui îndelun- și un prezent împliniri. La

Bumbești—Li vezen i, deunăzi emoția ie- la pensie. Colegii înconjurat cu recu-

rea sa de oameni, prezența permanentă în mijlocul oamenilor pentru care a fost pe drept cu- vînt denumit „Un om de mare omenie", au fost subliniate de foștii săi tovarăși de muncă Eugen Karpati, Ilie Diaconu, Nicolae Dogaru, Ioan Tira și alții.„A_i reda biografia muncii desfășurate în rîn- durile tineretului, în organismele din care a făcut parte, ca o recunoaștere a spiritului de inițiativă, nu permit spațiul și timpul. Pentru mine rămîne chipul activistului reprezentativ pentru orice- orice cuță mult" (Gheorghe Popescu). Sînt cuvinte calde, sin-
erou de roman. In caz. tovarășului Mu- îi datorez, foarte

inimii celor ce-I cunosc pe Tudor Mucuță. Este un exemplu de dăruire în ceea ce face. Acum, cînd și_a predat fanionul muncii celor doi fii ai săi, poate fi liniștit că ștafeta muncii este în mîini sigure. La urările de viață lungă, tihnită și bucurie, adresate de ortacii de muncă, le alăturăm și pe ale noastre, ale colegilor de Ia redacția ziarului „Steagul roșu" aj cărui activ corespondent va rămîne, desigur.
De îa o inimă 

la alta
C. BALANESCU — I.M.P, 

Scrisoarea dv. denotă un 
ascuțit spirit critic, unele 
observații sînt însă gratu
ite. De altfel, ar fi bine 
să purtăm o discuție mai 
amplă asupra subiectelor 
care vă interesează. In a- 
cest sens, sînteți invitatul 
nostru la redacție. Prefa
țăm dialogul cu o remarcă 
de bun simț — 
tele și părerile 
noștri nu trebuie 
pere, dimpotrivă 
ambiționeze să
materiale mai bune.

!

PREDARE 
DE ȘTAFETA în inima pămîntului, a- colo unde cărbunele negru, strălucitor, se desparte cu greu de milenara-! încremenire, spre a deveni faclă de lumină și căldură pentru oameni, a_ colo s-a conturat, alături de multe alte biografii, și cea a comunistului Mihai Doroftei. în urmă cu 25 de ani era vagonetar la sectorul I B al minei Lu- peni. Prin voință și pasiune pentru muncă a urcat treptele devenirii sale profesionale ajungînd miner, șef de schimb, șef de brigadă, maistru, maistru principal.— Au fost frumoși anii de muncă în mijlocul ortacilor — spune Mihai Doroftei, Am știut să învingem întunericul galeriilor, să ne bucurăm a- tunci cînd am înlocuit ar-. marea în lemn cu armare feta luptei pentru mai metalică, mai sigură,.cînd mult cărbune mai tineri- giganticele bijuterii —• lor săi tovarăși de mun-

într-o continuă formare și transformare profesională.— Era necesar să urmez școala de maiștri — spunea el — deoarece simțeam că mă depășesc momentele progresului.Schimbul condus de el, în sectorul V, a extras, în anul 1980, peste prevederile planului, 1450 de tone de cărbune.Zilele trecute, cu chipul copleșit de mare emoție, înconjurat cu căldură de ortacii de muncă, Mihai Doroftei a predat șta- i maigiganticele bijuterii — 1„. ___ ______________complexele mecanizate — că Mihai Cerviceanu. Ilie s_au introdus la I.M. Lu_t Drăgoiescu, Cornel Pa- nalogea, Iosîf Puși, Mateiță, la toți cu care a lucrat pînă în ziua ieșirii la pensie.
Gabriela ANDRAȘ

peni. 'Acest martor ocular, . participant direct la introducerea mecanizării, a noului în minerit, a fost------------------------------------
Ion

(Urmare din pag.' I)seetorul extrage acum, zilnic, cu peste 100 de tone mai mult decît în ianuarie, depășirile se evidențiază și în bugetele familiilor minerilor, spre exemplu un miner II primea în decembrie pină la 2400, acum cîștigă, în medie. 3750 lei.Concretizînd măsurile întreprinse, efectul lor asupra producției, economiilor la costurile de producție, secretarul organizației de partid pe sector, maistrul mecanic Vasile Rîbu, sublinia că toate aceste realizări au fost posibile în primul rînd, pentru că oamenii și-au recîștigat încrederea în forțele proprii, a crescut exigenta minerilor, dar și a cadrelor tehnice. semnificativ este din 32 de noti-încadraț ianuarie, 24 au rămas în brigăzi.— Rezultatele de acum se explică — concluziona președintele sindicatului pe mină. Victor Negru — prin întărirea spiritului de responsabilitate, greutățile sînt depășite prin efortul colectiv al oamenilor, or, cum a zis un miner în adunarea oamenilor mun-

ca în

cii pe sector, „unitatea de măsură a responsabilității nu poate fi decît cărbunele extras suplimentar".Vorbele președintelui de sindicat de la Dîlja mi_au revenit în minte la adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la mina Aninoasa. colectiv care a încheiat anul trecut cu o i-estaață de peste 190 000 tone de cărbune și nici ă- cum situația nu e prea roză. Mina Aninoasa deține și un record de nemotivate pe anul 1980 — 14 840, adică 4-7 pe zi. Participants la discuții s-au referit mai ales lâ greutățile d’a ordin tectonic, la necesitatea înzestrării cu diferite utilaje, transportoare etc. Prea puțini s_au refeL rit la întărirea disciplinei, la omogenizarea brigăzilor. Or, în acest sens, sectorul III al minei Dîlja se poate constitui într-iin exemplu demn de urmat. Ace« eași oameni, cu aceleași u- tilaje. au scos la lumină cu peste 9000 de tone de cărbune mai mult în ianuarie decît în decembrie. Deci, în .conștiința oamenilor s-a petrecut . saltul, ilustrat apoi de bunele rezultate.
Brigadierul Gheorghe 

Buhuțan și ortacul său 
Niculae Batcu, de la 
sect. VII al minei Vul
can, într-o discuție des
pre realizările zilei.

argumen- 
cititorilor 
să ne su- 

să ne 
realizăm

Teodor ARVINTE

■ ■■ . .

La „teorie", unii părinți sînt doldora de cunoștințe in materie de educație a odraslelor lor, dar, în realitate, un egoism vecin cu sfidarea normelor și cutumelor sociale ori nepăsarea, ori propriile lor defecte, contribuie la insensibilizarea lor, făcînd tot ce e posibil pentru a-și „încredința" îndatoririle educatorilor. Cînd misiunea de formare a tinerei generații este abandonată la prima întîlnire cu un caz dificil, și se procedează formal, lăsîndu-se totul în seama organelor de miliție, actul educațional este redus doar la sancționarea unor abateri antisociale, lupta cu deprinderile și convingerile greșite se dă prea' tîrziu. Cicatricele greu vindecabile ale înfnec- ționismului juvenil înfierează dureros, pentru toată viața, copiii care derobează din drumul drept, în consecință climatul social este infestat de comportamentul lor, adesea molipsitor și 'pentru alți minori...din 30 ianuarie pînă la 3 februarie, au colindat culmile Șasei. spărgînd colibele țăranilor jieni, co- mițînd furturi, dar dispariția lor n-a fost reclamată de părinți, de profesori, de colegii de muncă sau de clasă. Cînd u- nul dintre ei și-a luxat piciorul, ceilalți l-au a- bandonat în munte, fără remușcări, intervenția lucrătorilor de miliție s-a dovedit salutară.
Foiletăm declarațiile lor agramate. „Eu m-am gîndit și

Florin Gavriluță. lă- cătuș.montator la C.F.R., Sorin Stăni- că, muncitor necalificat la I.M. Livezeni, Dorin Matei, Cristinel Plăcintă, Radu Colipca și C. Cu- cureanu, elevi în clasa a IX_a la Liceul industrial din Petroșani, tineri între 15 și 17 ani, au ho. tărît, peste noapte, să de simțitdevină... robinsonj munte. Unii s-au frustrați de anumite drepturi nemeritate, alții ar fi vrut să eludeze o realitate tristă — situația lor școlară, cert este că.

P'almare- ' al lui din Petri- forme le-
CU MUZICĂ, sul infracțional Gheorghe Vitez, la, pripășit, fără gale, în Petroșani, depășește toate așteptările. Pro- fitînd de bruma de încredere care i se mai acordase, parazitul social a forțat ușa apartamentului linei vecine, după care i-a furat casetofonul stereo și vreo 20 de casete. S-a găsit și un chilipirgiu care să-'i cumpere „marfa" la jumătate-' de preț, în persoana lui Gheorghe Hidan. Surprins de luorătorii de miliție în gara reședinței de municipiu, chilipirgiul a rămas cu buzele umflate, dar, cu ocazia cercetărilor, a reieșit că ambiția de meloman a lui Gheorghe Vitez este mai veche ; în octombrie, prin același pro-

cedeu, își însușise dintr_un apartament al cartierului petrilean „8 Martie", un pikup stereo și un aparat radio, banda cheiat cîntec,TERAPIE. Lui Mihai Vizitiu din Petroșani i s-a dus vestea de mare, chefliu, a și fost sancționat de mai multe ori pentru consum excesiv de alcool. Cum se știe însă, alcoolul nu face casă bună cu munca, eu traiul cinstit, din nicest motiv M.V. nir a „reușit" să se încadreze în cîmpul muncii tocmai din noiembrie anul trecut, A- j rrineziițe și „oboseala" tra- j iului parazitar, îndată diagnosticat de lucrătorii de miliție, vor fi tratate „intensiv". • Nu de altceva, dar. boala lui M.V. amenință să devină cronică.,.

Basm altfel 
MUMA PĂDURIIdiscuri etc. Sara- furturilor s_a în- fără „bis", dar cu...

Sever NOIAN, 
cu sprijinul It. major 

Ion BOCOȘ

eră de dar
— Bunicule, cînd a mică, Muma Pădurii tot așa de urîtă ?Nu, fata moșului, o Ileana Cosînzeană toată frumusețea,nu-și asculta părinții, l-a înșelat pe Făt-Frumos, disprețuia sfaturile oamenilor bătrînl. Inima ei era ca diamantul, de tăiai gea? muri cu ea. Ajunsese o fiară și pentru că n-a mai avut loc între oameni, s-a ascuns în pădure.— Da, mămica, de, ce n-a ajuns Muma Păclurii ? Că e așa de rea 1 Ne-a părăsit pe amîndoi, a fugit cu un zmeu, se ceartă, la tribunal, cu tăticu’,..Bunicul tăcu, privind tichii înlăcrimați ai fetiței. Ii mingîie cosițele blonde și apoi își mușcă nervos mustața, gîndindu-se . eît de mult seamănă cîteoda- tă viața cu basmele. (Ion 

FIASTRUL)

mi_am zis că la școală mă duc degeaba, fiindcă dacă mă duc rămîn repetent" — recunoaște Cristinel Plăcintă. Cruda remarcă n-a pus pe‘gîn_ duri mai devreme, pe, părinții și educatorii Iui ? Cum a ajuns în . această situație disperată ? Ori-

tervine cu hotărîre, dar și cu tact pedagogic.Din păcate, cînd factorii educaționali acționează în neconcordanță sau se substituie reciproc, rnino- rii-problema disprețuiesc în continuare cadrul organizat de educație, în numele unei „libertăți
S.O.S. de pe pluta 

„minorilor-problemă"
- ANCHETĂ -absolute" se vor înscrie în perimetrul actelor infracționale. Or, se știe, e mai ușor și mai bine să previi o abatere, decit să care

zontul copiilor este adesea îngust, căile de ieșire din labirintul unor în* curcături sînt de nedescoperit fără ajutorul lucid,angajant al celor care reeduci un individ,le veghează formarea și a căzut în mrejele fapte-modelarea viitoarelor lor trăsături de caracter. Indiferența, „înțelegerea" fără limite a isprăvilor lor se constituie în atuuri catalizatoare ale faptelor antisociale, ierarhia lor sporește întotdeauna în gravitate, dacă nu se in_

lor antisociale. Acest lucru a fost nesocotit de părinții și educatorii celor șase tineri. O . dovadă în plus — Florin Ga- vriluță a repetat isprava, timp de nouă zile comi- țînd furturi din colibele aflate pe vîrfui Măgura.

Problema minorilor- problemă trebuie să îngrijoreze încă de la primele semne ale apariției ei. de remarcat că se manifestă, mai ales în familiile dezorganizate, . acolo unde părinții se constituie în modele negative de coni- portare. Edificatoare în acest sens sînt isprăvile unor băieți între 11 și 13 ani, proveniți din astfel de familii, Nicolae Băr- gan, Ionuț Blaj și Nicolae Diaconu. din Petroșani. Lipsiți de supravegherea părinților, au luat viața .pe cont propriu", au părăsit școala (dispariția lor n-a provocat motiv de îngrijorare '), au comis mai multe furturi, e_ pilogul aventurii lor fiind consumat, după trei săp- tămîni, într-o circă bucu_ reșteană de miliție. După trei săptămîni de indiferență condamnabilă, părinții au ridicat din u- meri cînd au fost întrebați de soarta copiilor. Cazuri similare, care se

-cer îndreptate spre centrele speciale de reeducare, sînt semnalate în rîn- dul familiilor Sișcă, Poe- nar din Petroșani tora.
Ar fi nedreptam arunca doar pe

și al-dacă vina părinți. Vinovăția lor este certă, dar în astfel de situații ce au zis organizațiile de pionieri și tineret din școli, din întreprinderi, autoritatea tutelară și, în general, opinia publică ? Pornirile infracționale trebuie eradicate din fașă, pentru a asigura un climat social senin, dacă însă toți factorii îndri- tuiți cu educația tineretului nu-și conjugă eforturile, va fi dureros de tîrziu să acționăm pentru reeducarea care a furat azi un Dar asupra acestor pecte vom mai stărui în viitor.
celuiou...as-

Andrei APOSTOL, 
cu sprijinul, locotenentului 

de miliție 
Constantin I’RISECARU

!I
ii i
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PE SCURT • PE SCURTîngrijorare privind înarmări ieVizita oficială a ministrului 
afacerilor externe român in Liban

BEIRUT 18 (Agerpres). La 18 februarie a sosit, 
Ia Beirut, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste România, care 
face o vizită oficială în Republica Liban, la invitația 
lui Fuad Boutros, vicepreședinte al Consiliului de Mi

niștri, ministru al afacerilor externe.
La Sosire ministrul de externe român a fost în- 

iîmpinat de Fuad Boutros și de alte persoane oficiale 
libaneze.

Apel pentru respectarea „Săptămînii de 
solidaritate cu popoarele care lupta 

împotriva rasismului"
’ NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). Președintele Comitetului' O.N.U. împotriva apartheidului, Akpo- rode Clark, din Nigeria, a lansat marți un apel adresat guvernelor și organizațiilor publice sau particulare pentru respectarea „săptămînii de solidaritate cu popoarele care luptă 

împotriva rasismului și a discriminării rasiale". A- ceastă săptămînă de solidaritate va începe la 21 martie, data aniversării masacrului de la Sharpe- ville, din 1960, cînd autoritățile de la Pretoria au u- cis 69 de persoane nevinovate.

WASHINGTON 18 (A-gerpres). Citind concluziile unui studiu elaborat de grupuri pentru controlul înarmărilor din Statele U- nite. Marea Britanie și Ca- na'da, revista americană „Research Management" arată că, în prezent, în , întreaga lume se cheltuiesc pentru cercetări în probleme militare, inclusiv pentru crearea unor noi tipuri de arme, de opt ori mai multe fonduri decît în domeniul energetic.
★

STOCKHOLM 18 (Agerpres). Partidul de Stînga- Comunîștii din Suedia a dat publicității o declarație în care se arată că amplasarea pe continent a unor noi sisteme de arme așa-numite eurostrategice ar duce la o nouă agravare a încordării. Rachetele „Cruise" americane, alte 

noi tipuri de arme nucleare ofensive, precum și intenția S.U.A. de a amplasa în Europa bomba cu neutroni sporesc pericolul izbucnirii unui război nuclear — se subliniază în declarație.*
CIUDAD DE PANAMA18 (Agerpres). Reprezentanții mai multor partide politice și ai unor organizații de masă panameze au organizat, la Ciudad de Panama, o demonstrație în semn de protest față de intenția S.U.A. de a organiza manevre militare în zona Canalului Panama. Participanții purtau o pancartă pe care erau înscrise cuvintele : „Canalul pentru pace, nu pentru război**. ~

CONFERINȚA PARLA
MENTARA. După trei zile de dezbateri, la Tokio s-au încheiat miercuri lucrările celei de-a IV-a conferințe parlamentare Japonia — C.E.E. In centrul dezbaterilor, relevă agenția France Presse, s-au situat probleme ale schimburilor comerciale dintre Japonia și țările membre ale Pieței comune, schimburi marcate de un puternic deficit pentru vest- europeni, estimat la 11 miliarde dolari în 1980.

MITING PENTRU O 
POLITICA NOUA. Luîrid 
cuvîntul la un miting or
ganizat în Berlinul occi
dental, Horst Schmit, pre
ședintele Partidului Socia
list Unit din Berlinul oc
cidental, a relevat că ora
șul are nevoie de o poli
tică nouă în toate do
meniile vieții sociale, care 
să-i ofere o perspectivă a 
păcii și progresului social.

Vorbitorul a declarat că 
comuniștii vest-berlinezi 
sînt gata să colaboreze cu 
social-democrații, cu libe
ralii, cu creștinii și cu cei 
fără partid în lupta îm
potriva înfăptuirii planuri
lor NATO de amplasare 
a rachetelor nucleare cit 
rază medie de acțiune și 
a armei cu neutroni în Eu
ropa occidentală.

CREDITE. Guvernul canadian a hoțarît marți să acorde un credit garantat de 150 milioane dolari H- i libiei canadiene, a firmei J americane constructoare de autovehicule „Chrysler**. Ministrul canadian al industriei — Herb Gray, ca-1 re a anunțat această ho- tărîre — a precizat, potrivit agenției France Presse, bă în următoarele zile urmează să se încheie un a- cord cu Statele Unite pentru a se evita falimentul acestei companii. ,\'
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FOTBAL ; Duminica, restanța Jiul — F.C. Baia Mare Cum se practică schiul

Campania de primăvară" trebuie pornită îndrumări pentru primele 
exercițiin

Jiul Petroșani — EXPLORMIN Deva 6—1 (4—1). Pe . o vreme friguroasă s-a consumat, ieri, Ultima partidă amicală a 'divizionarei A din Vale, adversara n-a pus probleme. poate, în acest fel, testul n-a reușit, mai ales că meciul cu formația devea- nă apărea ca o dispută „în familie** — între adversarii Jiului se găseau Stana, Krafft, Romeo Rusu, Mo- ga, Sorin Popa, Illopetki, de pe margine erau îndrumați tot de un fost fotbalist. Teodor Pop. In consecință, gazdele s-au detașat repede, mai ales că Giu- chici a marcat un deosebit apetit de gol, a înscris în minutele 9 și 15, ultima oară după ce balonul a- tinsese butul stîng.Atacurile Jiului, orientate mai mult pe aripa, stingă, denotă o tendință exagerată a mijlocașilor de a combina, doar pe anumite porțiuni de teren, un adversar de talie va ști. să contracareze jocul la metru pătrat, iată de ce, strategic, se impun retușuri
A început returul diviziei A la popice

JIUL PETRILA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 5102—5064 
p.d- La sfîrșitul. -turului campionatului național al divizia A de popice, secția de popice a a- șociației sportive Jiul Pe- trila, și_a propus, în cadrul ședinței de analiză, cîteva obiective importante pentru campionatul 1980—1981, printre care : menținerea în formă bună a sportivilor Victor Miclea și Constantin Dobrică, pentru a fi prezenți la loturile de seniori, și respectiv, juniori ale țării, obținerea unor titluri de campioni de juniori, obiectivul principal fiind însă participarea echipei la turneul final, a- lături de primele clasate din cele două serii.Avînd ca imbold rezultatele anterioare, echipa și-a început antrenamentele, la 10 ianuarie, sub conducerea antrenorilor Vic

cu dreptulcare să angajeze toți jucătorii în faza ofensivă, să exploateze breșele adverse, nu numai prin combinații stereotipe, ci și prin pătrunderi solitare, pentru a nu intra în plasa jocului la ofsaid, practicat și de prima adversară în acest sezon, F.C. Baia Mare. Revenind la partida de verificare gafele lui Romeo Rusu au atras majorarea scorului, prin golurile înscrise de Stoichiță (30) și Șumulanschi (38), dar, să recunoaștem, Schmidt s-a integrat bine între Giu- chici, Stoica și Șumulanschi, revenirea sa la Jiul pare de bun augur. Cu un minut înainte de pauză, de nesincronizarea cuplului defensiv Rusu — Vasiliu, a profitat Rizescu, excelentul junior Pisoiu a șutat în transversală, dar Banc a prelungit balonul în plasa lui Cavai.La reluare, ambele combatante au efectuat schimbări masive, gazdele au mai înscris două goluri prin Șumulanschi (48) care, a fructificat, printr-o pu- 
tor Miclea și Rudolf Cos- ma. Deși din nouă jocuri în retur Jiul Petrila ale, 6 acasă (deplasîndu-se doar la'Baia Mare,, Odorhe; și Tîrnăveni), petrilenii privesc cu seriozitate fiecare partidă. Și iată duminică, cu C.F.R. Timișoara, surprizele n-au lipsit. Jiul Petrila, e drept, fără trei titulari. Popa, Scoarță și Pișcoi (ultimul nu mai joacă Ia Jiul), a cîștigat cu destule emoții, rezultatul 

CLASAMENTUL DIVIZIEI A1. Aurul Baia Mare 9 9 0 0 25185 182. Metalul Hunedoara 9 7 0 2 19187 143. Electromureș Tg. Mureș 9 7 0 2 14813 144. Voința Tg. Mures 9 5 0 4 20196 105. Jiul Petrila 9 4 0 5 29095 86. Chimica Tîrnăveni 9 4 0 5 24392 87. Progresul Oradea 9 4 0 5 19789 88. Tehnoutilajul Odorhei 9 2 0 7 29557 49. C.F.R. Timișoara 9 2 0 7 19240 410. Victoria Guban Tim. 9 1 0 8 18988 2

V

ternică lovitură de cap centrarea lui P. Grigore de pe aripa dreaptă și Sălă- gean (55), la o fază similară autorul centrării fiind Giuchici. Dintre rezerve, bine s-au comportat Vînă- toru și Bedo, titularii demonstrează totuși cu mai mult aplomb că perioada de pregătiri a fost parcursă cu folos. In ansamblu, jocul a cîștigat în cursivitate, țesătura paselor e coerentă, atacanților li se impun mai mult curaj în fazele de finalizare și replierea mai promptă în defensivă.Duminică, în partida restanță cu băimărenii Jiul va trebui să atace din primul minut, pentru a forța victoria, revenind astfel, în- 
tr-o zonă mai calmă a clasamentului. Fiindcă returul acesta pare mai dificil ca niciodată, iată de ce, în această nouă primăvară fierbinte a fotbalului românesc, cuvîntul galeriei din Vale trebuie să răsune distinct, mobilizator, pentru prima echipă a minerilor. (Ion VULPE) 
final fundu-î favorabil cu 38 p.d. Iată rezultatele obținute de Jiul Petrila: Păsărică (796 p.dj, Ernest (825), Schuller (864). Croi- toru (839), Miclea (892), I?o- brică (886). De menționat oă Păsărică și Schuller sînt juniori.Peste două săptămîni Jiul va întîlni, tot la Petrila. pe ultima clasată, Victoria Guban Timișoara.

Mihai MATYASI

Pentru a înțelege mai u- șor exercițiile de inițiere în practicarea schiului, e bine să explicăm cîțiva termeni specifici de bază și anume:
• Poziția de corobîre di

rectă. Persoana își îndreaptă fața spre linia pantei ținînd schiurile paralele și apropiate, vîrfurile la același nivel, greutatea o are egal repartizată pe ambele schiuri, genunchii flexați, bustul ușor înclinat înainte, brațele cu coatele îndoite, bețele orientate o- blic înapoi.
• Poziția de coborîre o- 

blică. Cel care efectuează o astfel de coborîre adopta o poziție oblică față de linia pantei (schiurile paralele, schiul din deal puțin înaintea celui din vale (1/2 bocanc). Greutatea corpului se lasă mult pe schiul din vale, genunchii flexați înainte și orientați spre deal, bustul ușor înclinat înainte și orientat spre vale. ■
• Alegerea terenului. Pîrtia pe care se vor face primele exerciții pe zăpadă are o mare importanță. Terenul trebuie să fie u- țor înclinat, bine amenajat, cu zăpadă bătătorită, fără ondulatii. terminat cu 

o contrapantă. Cupă primele lecții, se schimbă terenul cu altul, cu o înclinație mai mare, dar să fie la fel de bine amenajat.
LUPENI

Bună comportare a juniorilor în 
campionatul municipal de popiceEtapa a VIII_a a campionatului municipal de popice desfășurată recent s-a soldat cu următoarele rezultate: Parîngul Lo- nea — Minerul Âninoasa 4788 la 4580 p.d. și Minerul Lupeni — Constructorul minier Petroșani 4621 —4641 p.d.Dacă în partida de la Lonea echipa oaspete nu a pus probleme echipei gazdă, în cea de la Lupeni echipa oaspeților a reușit obținerea victoriei abia la ultimul schimb cînd Adalbert Tbrok cu 790 p.d.

Obișnuirea cu materia
lele de schi, cu deplasă
rile și alunecarea pe schi 

SE ARE IN VEDERE :— punerea schiurilor pe teren plat, ridicarea alternativă a unui schiu de pe loc ;— mers cu pășirea alternativă ;— întoarceri pe loc,stînga-dreapta prin pași • adăugați;— mers în ușor urcuș (trepte, foarțeca), trecere în coborîre directă, oprire prin pierdere de viteză;— coborîre directă, o- prire în plat.
Exerciții pentru educa
rea echilibrului - trans, 

ferul de greutate— coborîri ușoare pe linia pante; cu oprire în plat, prin pierdere de viteză ;— coborîri directe cu balans pe verticală (ghe_ muiri și ridicăr; înlănțuite, tăcute rițrni") ;— coborîri directe cu ridicarea alternativă a unu; schiu ;— coborîri directe cu pași de patinaj (o pășire a- lunecată alternativ pe fiecare schiu) ;— coborîri directe, o- priri prin pași succesivi (alternativ stînga-dreapta).Toate aceste exerciții se pot face cu și fără bețe de schi.
(Va urma)

Prof. Virginia PETERFI 
își întrece partenerul de joc. Gheorghe Petric. care nu a reușit să realizeze decît 768 p.d. Deci victorie a echipei Constructorul minier care cîștigă cu o diferență de 20 p.d.In întrecerea de Ia Lupeni, am mai reținut buna comportare a juniorilor Iosif Vincze (Lupeni) și I- Ivan (Constructorul) ambii notați cu 780 p.d. și respectiv 782 p.d.

S. BĂLOI

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie : Șaua de argint; Republica: Drumul oaselor; Unirea : Vagabondul, I-II.PETRILA: MicuțaMo, I-II.LONEA : Solo Sunny. ANINOASA: Probade microfon.VULCAN — Luceafă
rul: Rețeaua „S"; Mun
citoresc : Ștrengarii.

LUPENI — Cultural: Intîlnîre de gradul III.URICANI : Interviuri despre probleme personale.
TV

In jurul orei $,00
— Transmisie di
rectă: Ședința de 

! deschidere a Con
gresului al II-lea 
al consiliilor de 

: conducere, ale u-
nităților agricole 
socialiste, al între
gii țărănimi, . al 
consiliilor oame
nilor muncii din 
industria alimen
tară, silvicultură 
și gospodărirea a- 
pelor.16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală.16,25 Viața școlii.17,10 Reportaj pe glob: Impresii din Brazilia.17.30 Viața culturală.18,35 Film serial pentru copii: Burati- no. Episodul 7.19,00 Telejurnal.19.30 Să ne cunoaștem legile.19,55 Cîntec mîndru românesc — program muzical folcloric.

20,15 Ora tineretului.21,05 Călătorie prin U- nivers — serial științific. Episodul 7 — Inima nopții.22,05 Telejurnal.
** > nxxxx x rrx» x i.mcmuoi» - or.
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