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Mecanizare 19 Productivitate E Rentabilitate

La sectorul II al I.M. Paroșeni

Ordinea si disciplina se concretizează in 
PLANULUI LA CĂRBUNEDEPĂȘIREA

tn primul trimestru al acestui an, colectivul sec_ torului II de la I.M. Paroșeni a dobîndit o valoroasă experiență în ceea ce privește creșterea productivității muncii în căr” bune. în cele două abataje frontale dotate cu complexe mecanizate, randamentele în cărbune s-au menținut constant în jurul cifrei medii de 12 tone pe post. Prin menținerea unor realizări zilnice de circa 600 tone de cărbune pe zi în primul trimestru al anului, nu. mai din abatajul mecanizat în care lucrează brigada condusă de Nicolae Andrași au fost extrase în medie pe lună 15 500 tone de cărbune.Rezultate notabileobținut și minerii de la pregătiri. Bunăoară, brigada condusă de Geza Kalman a realizat 2 600 mc peste sarcina de plan și, respectiv 1 260 tone de cărbune peste prevederi. Care este izvorul acestor rezultate deosebite obținute de minerii de la

au

sectorul I11 La baza depășirilor de plan se eflă preocuparea constantă a conducerii sectorului, a organizației de partid pentru buna organizare a producției și a muncii, pentru evitarea oricăror întreruperi în ciclul de Producție. „Preocuparea noastră de bază — ne-a relatat ing. loan Dăbulea- nu, șeful sectorului II — o constituie asigurarea continuității producției pe toate cele patru schimburi, în funcție de obiectivele stabilite prin plan". Cu alte cuvinte, la nivelul sectorului II se asigură concordanța necesară între tehnica din dotare si folosirea forței de muncă. Pentru asigurarea permanenței unei asistențe tehnice, maiștrii au fost repartizați astfel în- cît pe fiecare schimb, la cele două complexe mecanizate se poate da o decizie competentă, fără să fie necesară intervenția șefului de sector sau altor cadre tehnice din conducerea minei. „Lucrul

preia de Ia un schimb celălalt, fără nici un
se la fel de întrerupere — ne asigură maistrul Dumitru Mihai. Schimbul la fața locului a devenit o obișnuință. întregul schimb, în frunte cu maistrul care răspunde de activitatea abatajelor și complexelor din dotare, părăsește locul de muncă numai după ce a predat din mers lucrul celuilalt schimb". Desigur, se ivesc și situații în care datorită unor defecțiuni la utilaje producția se întrerupe. în astfel de situații, de cele mai multe ori întregul schimb răinî- ne în abataj pînă la înlăturarea Ung defecțiunilor.din preocupările principale . 1 . _schimb o constituie pregătirea în avans în galeriile de cap și de bază. Se obține astfel pentru fiecare schimb o ușurare a tefortului fizic, galeriile

Viorel STRAUȚ

pe fiecare

(Continuare în pag. a 2-a)

CONSFĂTUIRE PE TEMA 
CALITĂȚII UTILAJULUI MINIERAzi și mîine, C.M.V.J. găzduiește o consfătuire pe 

țară care analizează calitatea utilajelor, materialelor și pieselor- de schimb pen. tru întreprinderile miniere 
din Valea Jiului și întreaga țară. Participă directori tehnici și ingineri șefi, e- lectromecanici din întreprinderi miniere. specialiști din combinate și cen-

trale miniere și din M.M.P.G., precum și reprezentanți ai uzinelor constructoare de utilaj minier, centralelor de resort și M.I.C.M. Sînt prezenți, de asemenea, specialiști în domeniul întreținerii, reparării și verificării caracterului antigrizutos al utilajelor și echipamentelor miniere.
Examenul competenței ț 

profesionale

Cu ajutorul unor uți_ 
laje de mare randament, 
constructorii tipografiei 
din Petroșani definiti
vează structura de re
zistență de la primul 
nivel ai clădirii.

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușeșcu, secretar general al partidului, președintele Republicii, a efectuat joi o vizită de lucru în unități agricole din județul Covasna.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Ca și în zilele precedente. vizita de lucru a secretarului general al partidului a permis analiza unor probleme în plină actualitate, care privesc desfășurarea lucrărilor de primăvară, bunul mers al activității agricole. în vederea modernizării Continue a acestei importante ramuri a economiei naționale, dezvoltarea ei pe coordonatele calitative ale actualului cincinal.

mulțimii, elicopterul prezidențial a decolat îndrep- tîndu-se v'așna.Vizita județ a tatea Moacsa.Pe tăpșanul din marginea comunei,, veniseră meroși cetățeni, tineri vîrstnici, dornici să-și prime satisfacția de

Dimineața, .devreme, locuitorii comunei Tușnad- sat au venit să adreseze călduroase, cuvinte de rămas bun. să sublinieze din nou satisfacția pentru vizita cu care au fost onorați de conducătorul partidului și statului.Despărțirea de județul Harghita și de locuitorii săi a avut loc într-o ambianță de mare însuflețire, toți cei prezenți scan- dînd numele secretarului general al partidului, președintele țării. aplăudînd cu căldură, ovaționînd îndelung. Cei mai tineri locuitori ai. Harghitei, pionieri și șoimi ai patriei, au ținut sa exprime, la rîndu-le, .bucuria de a-1 .întîlni pe tovarășul Nicolae simpatie gesturilor Ceaușeșcu. căruia minat frumoase de flori.In aplauzele și
i-au în-bucheteuralele

v

spre județul Co-de lucru în acest început în locali-
nu- și ex- a-1 primi ca oaspete pe tovarășul Nicolae Ceausescu, bucuroși că pot da glas sentimentelor lor de înaltă stimă, de prețuire la adresa omului din fruntea partidului, și statului, a, activității sale neobosite.Tovarășul Nico Ceausescu a răspuns 1 a e cu celor ast-prezenți, mulțumind fel pentru această căldu-

(Continuare în pag. a l-a)

orientărilor și exigențeli 
stabilite de Congresul sindicatelor

Apartamente mai multe, 
confortabile pentru mineriAm urmărit la televizor și ascultat la radio, desfășurarea lucrărilor Congresului U.G.S.R., am citit în presă magistrala cuvîntare a secretarului general ar partidului rostită la deschiderea înaltului forum al oamenilor muncii și am înțeles că nouă, constructorilor de locuințe, ne revine sarcina de onoare de a ridica cît mai multe și mai confortabile apartamente pentru oamenii muncii din Valea Jiului. Sîntem mobilizați de îndemnul adresat de tovarășul 

Nicolae Ceaușeșcu de la tribuna Congresului întregii clase muncitoare din țara noastră, de a face totul pentru ca România să cunoască noi culmi de progres și civilizație. In prezent grupele sindicale din cadrul șantierului I al Grupului T.C.H. Petroșani acționează pentru finalizarea lucrărilor la blocul 3B. De asemenea, în cinstea aniversării a 60 de ani de la crearea partidului, vom preda, înainte de termen, un bloc cu 60 de apartamente și vom demara în același timp lucrările la blocul 3 A din Petroșani și blocul 38 din Petrila.
Ion TOBA,

șef de echipă tîmplari, președintele 
comitetului secției sindicale — șantie

rul I Petroșani

Tricotaje de calitate 
prin valorificarea 

superioară 
a materiei primeDin multitudinea sarcinilor ce revin sindicatelor în lumina orientărilor date 

de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretarul general al partidului, la Congresul U.G.S.R., la specificul activității întreprinderii de tricotaje Petroșani, am reținut ca deosebit de importante două obiective i creșterea cantitativă și calitativă a produselor de tricotaje cu accentul pe realizarea sarcinilor la export, și valorifica, rea superioară a materiei prime — lirele. Grupele sindicale vor mobiliza colectivele de muncitoare din secții să respecte întocmai procesul tehnologic de fabricație, vor acționa ca începînd de la compartimentul de creație și continuînd pe fluxul tehnologic să fie asigurate condiții pentru realizarea produsului cu greutate mică, economisind astfel materia primă. In acest scop acordăm atenție pregătirii profesionale, în prezent desfășu- rîndu-se în fabrică un curs de calificare pentru tricotoare și confecționere la care sînt cuprinse 84 muncitoare.
Maria ACS,

ajutor maistru, organizator de grupă - 
sindicală — Fabrica de tricotaje 

Petroșani

putut , 
locului, } 
ele bri- 4 
^'vr^nța, i

Ro- I

I n .organizațiile de sindicat

Receptivitate 
fațâ de propunerile 
oamenilor muncii

scop ? — ne-am convinge la fața acolo unde șeful gadă Constantin Rovența. • alături de maistrul 1,„ man și șeful secției î schimbul respectiv, tină- i rul inginer Victor Scoro-
In hala de construcții metalice a secției de prelucrări la rece a I.U.M. Petroșani — colectiv care a cîștigat în anul 1980 locul. I af întrecerii cu celelalte secții — maistrul specialist Vasile Roman, veteran al uzinei, om în ale cărei atribuțiuni profesionale se află asigurarea asistenței tehnice directe la realizarea complexelor mecanizate de abataj SMA-1 și SMA-2, ne spunea :— Telul nostru imediat constă în realizarea unor secții de SMA-1, aflate acum în fabricație, la un nivel constructiv și calitativ superior prototipului aflat deja în exploatare la I.M, Lupeni.Cum muncește, concret. colectivul de aici— la materializarea acestui (Continuare în pag. a i

iui lilgiliri VWW1 OVV1U- deț, urmăreau atent j transpunerea în practică, în cele mai mici detalii, a noilor documentații ale complexului de susținere. Desăvîrșeau astfel un act de creație colectiv, la care au fost părtași împreună cu minerii și specialiștii Lupeniului — cei care au experimentat i la sectorul III primul f complex SMA-1 —. cu î proiectanții și, în final, J cu toți ceilalți construe- > tori de utilaje. Căci. e |Anton HOFFMAN | 
x ~ a 2-a) |

Colectivul minei nea, sub conducerea ganizației de partid, reușit să depășească ficultățilc, apărute la an, să încheie doua lună 1218 tone extrase plan, iar .luna cu 400 de tone, ciparea oameniloi- cii, gestii la rezolvarea pro- (Continuare în pag. a 2-a)

ceput de cea de-a 1981 eu cărbune

Loor- a di- în-din de peste martieParti-mun-prin propuneri și su-.

I
I 
I.

Transmisiune radiofonică directă
. din municipiul4 Petroșani

Ediția de sîmbătă a emisiunii radio fonice „Țara Ia a 60-a primăvară a parti
dului" -a studiourilor centrale de radio București, va fi realizată și transmisă 
direct din~ municipiul Petroșani. Con cepută ca un amplu și rodnic dialog între 
minerii Văii Jiului și petroliștii din Cimpina, județul Prahova, această emisi
une îșî propune să scoată în relief pre ocupările, inițiativele muncitorești și re
zultatele obținute în valorificarea su perioară a resurselor de materii prime, 
contribuția la asigurarea necesităților industriei. Pe parcursul celor aproape 2 
ore ale emisiunii „De la 1 la 3“ transmisă pe programul I, vor fi prezen
tate, prin interviuri, radioreportaje și secvențe reportericești, aspecte din munca 
rodnică a minerilor și activitatea cercetătorilor privind creșterea producției 
fizice de cărbune, precum și secvențe din activitatea constructorilor și "viața 
cultural-educativă a Văii Jiului. -

blemelor ridicate de producție, a fost hotărîtoa- re pentru redresarea activității și intrarea colectivului pe făgașul îndeplinirii sarcinilor de plan. In acest context sînt semnificative faptele aflate de la președintele comitetului tului sindica-pe întreprindere,
I. BĂLAN

IN PAG. A 3-A

4Programul TV
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muncii
Urmare din pag. I)Petru Bolog,se oa-tovarășul despre modul cum rezolvă propunerile menilor muncii.Concret, , ” xempte. în ia sectorul trecută a fost un atelier pentru îndreptat profile TH, dîndu-se astfel curs propunerii aparțihînd organizatorului de grupă sindicală Nicolae Berindea de la acest sector, în adunâ-w rea de grupă ținută la 1 martie Pentru îmbună. tățirea aprovizionării locurilor de muncă, tricianul Vasile președintele secției dicaîe din sectorul a făcut, în adunarea

e-cîteva subteran,II, luna înființat

rucioare peste numărul propus. Cu operativitate a prins viață și propunerea făcută de organizatorul de grupă sin- Sca- de la comparti-

elec- Buză, sin- VII, de grupă sindicală din 13 martie, o propunere simplă, dar oportună : săfie reparate 20 de cărucioare pentru transportul lemnului la abataje. Ip aceeași lună propu- rerea a fost soluționată, ceparindu.se 32 de că-

dicală, Alexandru 'fariu, .meritul gospodăresc. In ultima duminică 'din martie acțiunea patriotică propusă de el să se desfășoare pentru țenie în incinta s-a bucurat de o participare din personalului da la lierul compartimentul dăresc, transport.In legătură cu acțiunile gospodărești ședințele secției sindicale din sectorul VIII e- lectroinecanic, maistrul mecanic Aurel Bîrlea, completează: „Meseriașii din atelier. în majoritate tineri, au colectat și predat 47 tone de fier vechi. Ne-am propus în continuare să descongestionăm de diverse u- tilaje și materiale platoul de sub macaraua de

cură- minei, largă partea ate- electiomeca n ic, gospo-
pre-

referindu-se ța necesitatea livrării urgente de către furnizor a încă 2 transportoare eu covor de cauciuc pentru fluxul de transport de pe magistrala 400, cu termen de punere în funcțiune în trimestrul II 1981, urgentarea lucrărilor la ramura de funii cuier pentru haldărea sterilului. Ia îmbunătățirea transportului în comun pe linia de autobuz Piața Victoriei — Lonea și retur etc.De ce se fac îa mină î Lonea multe propuneri ? In primul riad pe mineri îi îndeamnă faptul că la adunările de grupă sin. dicală alături de șefii de sectoare. participă, cu regularitate, membri . al comitetului de partid, 1 ai consiliului oamenilor ai comitetului

Depășirea planuluiîn zilele de repaus, fiind asigurate printr-o mobilizare exemplară. Șeful de secretarul comite- cdrnplexului pe stratul de tutui de.partid au avut cu- cărburie. CU o manoperă mai redusă decit prevăd normativele în vigoare la întreținere, se exploatează complet pilierii. Șefii de: schimb, cum sint bunăoară Vasile Maftei. Vasile Lungu, Andrei _ Gothard, și Costache - - - își conj ugă

< Urmare din pag. I).fiind permanent gata pre- ‘gătite pentru avansarea sector.

Bobei, eforturile si colaborează pentru înfăptuirea unui țel comun ■— realizarea ,și depășirea preliminarului zilnic la nivelul brigăzii. Schimburile și brigăzile sint colective formate din oameni disciplinați, care știu ce au de tăcut și dovedesc răspun. dere față de sarcinile pe care le au de îndeplinit. Despre înalta conștiință muncitorească de care dau dovadă, de pildă minerii din brigada condusă de Nicolae Andrașic, vorbesc cu prisosință faptele. Prin buna întreținere a complexului mecanizat din dotare, ei au hotărît șă-i prelungească cu încă un an durata de funcționare. Reparațiile se fac „din mers",
•MM i MMW * MMM # MM > JMV > MMM * M

Duminică, 12 aprilie 19818,30 Tot înainte!9,15 Film serial pentru copii: „Povestea dragostei" — adaptare după, un basm de Ion Creangă. Ultimul episod.9,40 Omul și sănătatea. 10,00 Viața satului11.45 Bucuriile muzicii. E- nescu și scriitorii români,12,30 De strajă Patriei. 13,00 Telex.13,05 Album duminical, 14,00 Desene animate.14.45 Două decenii din eră cosmică. Reportai.15,00 Telesport:♦ Rugby: România-, Italia în Campionatul european;< Fotbal: Politehnica Iași — Univeisita- tea Craiova, divizia 
A. Transmisiuni alternative de la Brăila și Iași.17.15 Filme inspirate din lupta P.C.R. Cartie
rul veseliei. Producție a studioului cinematografic „București".18.15 Călătorii spre viitor. Concurs pionieresc organizat în’ colaborare cu Consiliul Național al Organizației Pionierilor.

5 tone, să amenajăm, în spatele atelierului, mici magazii — pe sectoare — în care, urmează să fie păstrate atîț utilajele reparate de noi, cit și cele scoase din subteran pentru reparat, evitînd astfel staționarea lor sub cerul liber, supuse intemperiilor. In prezent finalizăm încă o propunere făcută de mineri : confecționăm la atelier 60 de dulapuri, cu cadru metalic și lateralele din plasă de sîrmă, pentru păstrarea, în compartimente separate, a echipamentului de lucru și 
a hainelor curate îrivestiarele de la baia munci, lorilor".Președintele comitetului de sindicat pe mină ne, dă relații șî în legătură cu propunerile ce c-ad in competența or- muncii, .gânelor din afara între- de sindicat, U.T.C, In al doilea iînd, îi stimulează operativitatea și răs- organelor pundere» cu care se ac-C.M.V.J., ționează pentru rezolva-

Examenul competenței! 
profesionale | 

(Urmare din pag. I) tul îngrăditor. „In primul } ~ trimestru —- ne spune șe- j firesc ca frontul de ac- fuj dc brigadă — am de- i țiune pentru realizarea păsitsarcinile proprii,? unei tehnologii miniere lunar. între 10 și 15 lai de virf șă cuprindă și să gutăr-Țn aprilie, vom reu- y se constituie într-o co- șj sâ terminăm suban-l operare și conlucrare Iar- samblele scut. în avans} gă. în care competența cll 0 săptămînă, pentru) și dăruirea să functions- 22. „troici", respectiv 661 ze Ia unison. Numai la ug secții ale unui I.U.M.P., de pildă, eXe- complex mecanizat cuția susținerilor i---- - c jnizate de abataj solicită, câtuși «au sudori, deopotrivă, efortul mafiilor de lucru

țiune pentruunei tehnologii miniere lunar. între 10 și 15
inou idej

Lă- ț 
metn- î■ o loannmcă- susținere de abataj.____ _______ __ ____ .... 1. for- brji brigăzii pe care- din conduc, între care _____ ,l secția prelucrări la rece Kiss. Nicolae Pieptăn,■ — atelierele de Susțineri Ștefan Aradi sau Viorel1mecanizate, de * mecanică Munteanu, depun eforturi . canică strunguri și taj-montaj, ca și al ror celorlalte secții.subliniat că,:1... I.U.M. Petroșani a înființat .compartiment C.T.C.

susținute pentru a livra

prinderii. „Cele 14 propuneri de acest gen au fost înaintate competente : A.U.T.L.. ționează pentru rezolvarea acestora.

grea, mecanică freze, me- susținute pentru a livra ajus- minerilor utilaje de cea tutu- mai bună calitate, adap- D« tate la condițiile miniere specifice"., fost - ... - -un puternicservice care, pe de o par- ,te, participă și rezolvă1 problemele ivite în aba- , tațș, iar, pe de altă parte,„poartă" spre Uzină observațiile minerilor si in- _______ . _____ _ ,tervinc pentru remedie- lor tehnico-economiei ( planificați. „Lună de țu- d® nă, sarcinile de plan în- i - — ------- ■ s~a registrează creșteri. Dar (aflat și se află în centrul de fiecare dată depășim. de acțiune al . realizării prevederile. Și în luna 1 susținerilor mecanizate, aprilie, în întîmpinarea Este o formație complexă aniversării a 60 de ani, care a construit în * tregime prima secție

I.C.M.M,

yinte de caldă apreciere la adresa etectrolăcătușilor Nicolae Kis, Ștefan Răuță, Văsile Mureșan, Nicolae Bălan, care răspund de funcționarea ireproșabilă a utilajelor din dotare.„în cadrul acțiunilor desfășurate la nivelul întreprinderii și sectoarelor pentru întărirea disciplinei •— ne informează tovarășul Vasile Nemeș, secretarul comitetului de partid al întreprinderii — la sectorul II am ajuns să atingem un obiectiv important — să avem brigăzi in care nici un om nu lipsește nemotivat".Despre abnegația și hărnicia inimosului colectiv al sectorului II, un alt fapt este deosebit de elocvent. Angajamentul anual asumat în întrecerea socialistă a fost sporit din inițiativa comuniștilor sectorului cu 2 000 tone de cărbune. în cinstea glorioasei aniversări a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român și a zilei de 1 Mai.
Participă reprezen- : tati vele județelorHunedoara și Timiș.19,00 Telejurnal.19,25 Cîntarea României. De pe marea scenă a țării pe micul e- cran. Emisiune realizată în colaborare cu Consiliul culturii și educației socialiste. Județul Argeș.21,00 Film artistic. Mi
reasa de iunie. Premieră pe țară. Pro- - ducție a studiourilor americane.22.40 Telejurnal.

Luni, 13 aprilie, 198116,00 Emisiune în limba maghiară.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.25 Actualitatea economică.19.40 Orizont tehnico-știin- țific.20.25 Film serial TV. Anul 
1848. Episodul 2: 
Zorii unei lumi noi.21,20 Cadran mondial.21,45 Partidului erou — cîntul inimilor noastre.22,05 Telejurnal.

Marți, 14 aprilie, 19819,00 Teleșcoală.

rea lor constructivă. Brigada condusă Constantin Rovcnța

Rezultatele bune ale anului ’80, sint continuate la aceleași înalte cote și în acest an. Trimestrul I a fost încheiat cu depășirea în proporție de 3 ia sută a valorii producției nete și realizarea tuturor indicatori-
Zilele desfășurării Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România • <6, 7 și 8 aprilie) au fost ’declarate ea zile de produfeție record de către comitetul sindicatului și conducerea secțiilor de preparare a cărbunelui din Valea Jiului. Muncind cu abnegație, harnicii preparatori au realizat un bogat bilanț: 1000 tone cărbune cocsificabil peste sarcini- ; le de plan — din care 600 tone de cărbune au realizat preparatorii din Lupeni — șî 720 tone brichete, realizate peste prevederile planului de producție, de către secția de' brichetaj Coroești.
FLASHIneditul surprins obiectivul aparatului fotografic, în zaua . de 28 martie 1981 apare doar dacă afirmăm faptul că strada pe care circulă autoturismele 1 HD 3837 și 1 HD 8894 are regim de circulație eu sens unic, care însă, este opus sensului de circulație al celor două mașini (strada Nicolae Bălcescu din. Petroșani). Considerăm să factorii competenți vor identifica numele celor doi conducători auto și le vor administra „bonurile" corespunzătoare.

în întîmpinarea , 
____________ ... .-J-ț, bl- de la crearea Partidului . . . de Comunist Român, toate:complex conform documentațiilor, iar acum, l cînd au fost fabricatedeja sute de secții, exe- \ cută subansamblul sec-i fiilor cel mai solicitat depresiunea minieră — scu-
comenzile de utilaje pe care ni le-au adresat beneficiarii noștri — prinderile miniere Valea Jiului — vor tegral onorate".

în treci iii fi in-

» MM #11,00 Film seria’l. Dallas. Reluarea episodului 3.11.50 Evoluția vieții pe Pămînt. Serial științific. Reluarea episodului L12.50 Telex.16,00 TeleXL16,00 Teleșcoală.17,15 Clubul tineretului.18,00 Almanah pionieresc.18,25 P.C.R. — Spirit re-

16.45 Secvențe din R.P.D, Coreeană.17,00 Fotbal :î România B — U.R.S.S, B. Transmisiune directă de la Ploiești. .In pauză: Tragerea pronoexpres.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19,25 Actualitatea economică.19.45 Fapte de eroi ai
PROGRAMUL p/

voluționar, gîndirc creatoare.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19,25 Actualitatea economi- ■■îcă. c'x;;19,45 Omul și sănătatea. Dialog cu telespectatorii.20,05 File de cronică revoluționară în dramaturgia românească. Nopți in care nu 
se doarme de Al. Voitih.22,05 Telejurnal,

Miercuri,. 15 aprilie, 198116.00 Telex. r *16,05 Teleșcoală.

muncii și vieții socialiste.20,10 Primăvară românească —• muzică ușoară.20,25 Fotbal: Danemarca— România. în preliminariile Campionatului mondial. Transmisiune directă de la Copenhaga, ;22.15 Telejurnal.
Joi, 16 aprilie, 19819,00 Teleșcoală.11,20 Film serial TV. A- 

nul 1848. Reluarea episodului 2.12.15 Partidul năzuințelor și al împlinirilor socialiste.

12.45 Telex,16,00 Telex.16,05 Teleșcoală.17;05 Danemarca. Producție a Studiourilor de. filme documentare din Copenhaga.17.30 Viața culturală.18,40 Desene animate.19,00 Telejurnal.19,25 Actualitatea economică.19.45 Ora tineretului. Emisiune duplex Reșița- Hunedoara.20.30 Evoluția vieții pe pămînt. Serial științific. Episodul 2: 
„Viața în oceanul 
planetar".21.30 Pagini din istoria teatrului românesc. Caragiale la debut,22,15 Telejurnal.

Vineri, 17 aprilie, 198116,00 Telex.16,05 Teleșcoală.16.30 Emisiune în limba germană.18,20 Rezultatele tragerii loto.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal. \19,25 Actualitatea economică.19,45 Partidului năzuințe- « lor și al împlinirilor socialiste.

20.15 Film artistic. Jude
cătorul Fayard. Premieră TV, Producție a studiourilor fran-■ ceze.21.55 Partidului erou — cîntul inimilor noastre. Emisiune niuzi- cal-literară.22.15 Telejurnal.

Sîmbătă, 18 aprilie, 19819,00 Teleșcoală.10.20 Film artistic. Poves
tea lui Jack London.12,00 Concert educativ. Filarmonica din Arad (I).13,00 Mozaic cultural — artistic — sportiv.18.20 Zimbabwe — primaaniversare. Reportaj, ;18,35 Săptămînă politică 18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.30 Călătorie prin țara mea; Timp al muncii și al creației. Reportaj realizat la Buzău.19.55 Teleenciclopedia.20,40 Film serial. Dalias. Episodul 5.21.30 Șlagăre în devenire. Emisiune-concurs de muzică ușoară. Ediția a iV-a.22,45 Telejurnal.

ceparindu.se
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc

Inițiative rodnice, cu putere de exemplu, 
și mult loc pentru mai bine

r
Servicii

Petrila înfățișează în a- ceste zile multe exemple ce ilustrează convingător hărnicia gospodarilor' (ei. La ceea ee s-a realizat deja pentru îmbogățirea dotațiilor ți înfrumusețarea orașului au contribuit atît consiliul popular, secția de gospodărie comunală 'și lo- cativă, alți edili, cit și cetățenii. Miercuri. 8 aprilie a.c„ două grupuri de lucrători de la secția E.G.C.L. iPetroșani-Petrila au -continuat activitatea de plantare a arborilor ornamentali, Tehnician.» Marla Drăgoi pe care am întîlnit-o în plină activitate de plantare fu cartierul 8 Martie, ne-a declarat: „Vom plan
ta în această primăvară a- proape 2 000 de arbori ornamentali tuia, magnolie, larice, nuc negru, gard viu și alte specii precum și 5 000 de trandafiri. In sera .secției pregătim pentru a fi sădite în chenare și covoare peste 20 000 de panseluțe, „nu- mă-uita“, cineraria maritima și alte flori. Atît locurile de plantare a

le, au săpat pămîntul și tin Barbacariu) au aranjat răzoarele pe care au semănat legume, zarzavaturi și flori. Grămezile de pietre și reziduuri strînse la marginea străzilor reclamau însă mai multă operativitate din partea secției de gospodărie comunală și locativă pentru îndepărtarea lor și punerea în ordine a cartierului. Mai multă inițiativă gospodărească și grijă ___________ 7_ _____ _____ ______ pentru ordine și curățe- put puțin mai din timp să nie ar trebui să dovedeas-pregătim Unitatea pentru ■ că și unii gestionari. Cel primăvară și vară, profi. al magazinului alimentar
Pe șantierele gospodărești

ale Petrilei
•#

O inițiativă demnă de relevat și de generalizat am întîlnit la restaurantul „Transilvania". Cîțiva ospătari în frunte cu șeful unității, Vâleriu Marcau, tocmai aplicau vopseaua de ulei pe gărdulețul metalic, glastrele pregătite pșntru sădit flori și pe mobilier scaune și mese — ale terasei anexă a restaurantului, preferată de foarte mulți consumatori în sezonul cald, „Am înce-

printr-o acțiune de muncă patriotică. Dar, după cîte am văzut, pămîntul nu se nivela (deocamdată) singur, poate va fi împrăștiat de acum încolo de ‘către cumpărătorii care Vizitează zi de zi magazinul, dacă lu. oratorii comerciali nu le-o vor lua-o înainte,Exiștă deci, atît în cartierele orașului, cît, mai flies, în spațiile aparținătoare instituțiilor și unităților comerciale, destul loc pentru mai bine și mai frumos. Intensificarea acțiunilor pentru înfrumusețarea tuturor cartierelor, a fiecărei străzi. în cadrul unui front unit al edililor, gospodarilor întreprinderilor, instituțiilor, unităților comerciale de pe raza o- rașului, constituie una din-

către populație

tînd de timpul care ne ajută. Stabilim cu acest prilej și ce trebuie reparat din mobilier și vom încheia cu o acțiune de curățenie generală atît în interiorul cît și în exteriorul u- nității" — ne spunea șe- _ ____ _ ful unității Valerîu Mar- arbarilor ornamentali, cît cău.și cele pentru rondurile" de flori, chenare și straturi de zarzavat au fost fixate de consiliul popular".La întreținerea curățeniei si înfrumusețarea o- rașului contribuie și unele instituții și unități comerciale. Relevăm în acest sens căminul de nefamilîsti nr. 1 cu ronduri de flori aranjate pe spațiul din fața clădirii, școala generală nr. 2 cu amenajări similare, magazinul alimentar nr. 31 (gestionar Dumitru Lu- lache) și de legume și fructe nr. 6 (gestionar Alexandru Ovedenie) ale căror trotuare și spații aparținătoare vădeau ordine și spirit gospodăresc.

Unitatea nr. 71 croitorie din cartierul Aero. port este una dintre cele mai apreciate secții ale cooperativei „Unirea" din Petroșani, pentru calitatea lucrărilor executate aici. Un colectiv de a. proape 20 de oameni, sub îndrumarea șefului de u- nitate Vasile Marin, reușește realizarea unui volum <3e lucrări și servipii către populație, ce depășește valoric, intr-un an de zile, 600 000 lei. Pe lîngâ realizarea și depășirea planului, preocupa, rea acestui harnic colectiv este de a realiza numai lucrări de cea mai bună calitate. Planul primului trimestru al acestui »n a fost realizat în proporție de pește 105 Ia sută. Dintre cei mai harnici și priceputi meseriași din cadrul unității a-

mințim pe ludita Sabău, Constantin Rogojină, Dan Galeș, Sabin Vică, Aurel Balaș, Elena Gyorfy, Tania Cimpoier, Doina Sar- ga etc. Consemnăm faptul că în unitate, există preocupări deosebite în ceea ce privește formarea și pregătirea viitoarelor cadre. Astfel, aproape 20 de tineri, sub coordonarea martirului instructor Constantin Iova, seiniți- ază în tainele meseriei de croitor, pregătindu-se cu conștiinciozitate pentru a deveni cadre de nădejde lâ viforul lor loc de man. că, față un colectiv care, prin munca prestată, a reușit să facă din firma unității un vad al serviciilor de calitate pentru populație.
Text și foto : 

Șt. NEMECSEK

nr. 150 (șef de unitate Ion Bușoniu) era, adevărat, foarte ocupat în dimineața zilei în care ne-am aflat la Petrila eu recepția mărfurilor sosite și cu expedierea ambalajelor. Tocmai pentru că aștepta mașinile cu marfă, personalul, în frunte cu șeful u- nității, ar fi trebuit sa a- sigure stropirea și măturarea spațiilor din jurul unității, încă din primele ore ale dimineții. -Nu am putut constata dovada u- nei astfel de preocupări atît la acest magazin cit si la unitatea nr. 29 (gestionară Ana Drăgan). După cum o demonstrau cele patru grămezi de pămînt vegetal aflate pe spațiul ce formează incinta magazinului alimentar nr. 26, se intenționează probabil umplerea șanțului ce a fost săpat aici în anii trecuți și nivelarea terenului. A- ceastă lucrare ar trebui să o facă personalul magazinului (gestionar Constări

tre preocupările de prim ordin ale consiliului popular, ale tuturor cetățenilor Petri lei.Toma TAȚARCĂ

Răspundem cititorilor

. Acest exemplu demonstrează că și lucrătorii din comerț, împreună cu edilii, pot și trebuie să contribuie la înfrumusețarea , orașului și păstrarea curățeniei.Numeroase și rodnice sînt și acțiunile gospodărești ale cetățenilor. Majoritatea zonelor verzi din cartierul 8 Martie (exemplificăm cu cele ale blocurilor «nr. 8, 26, 42, 30, 34, 35, 36, 52) se înfățișau proaspăt greblate, curate, • așa cum de altfel trebuie să fie întotdeauna. In a- celași cartier locuitorii mai multor blocuri. între care cele cu nr. 46. 18 și alte-
Unde găsim semințele și răsadurile necesare ?Zilnic citim în ziare, ori rîi de pe piața liberă, tn auzim la radio și televizor anii trecuți s.au mai găsit că In acest an nu trebuie să rămînă nici o palmă de pămînt neînsămînțat. Și noi, locuitorii din blocuri, dorim să cultivăm, unde sînt posibilități, mici -grădini de zarzavaturi, trebarea pe care ne-o nem este : de unde se

Procura semințele sau 
sadurile necesare ? Arba- gicul, spre exemplu, este foarte scump la producăto.

fn-
pu. 
pot 
ră-

Unele semințe și arbagic, adevărat, foarte mare, la unitățile de legume și fructe. Anul acesta nu am văzut ca vreun magazin din, Valea Jiului să desfacă semințe de morcov, pătrunjel,; castraveți, varză șl »r- bagic la prețul de stat. Așa că pentru a putea înșămîn- ța și noi, cei din Valea Jiului, orice bucată de pământ, ar trebui să ni se a- ducă semințele strict nece- sare la un preț convenabil.
Fotocritică 
pe adresaAspectul din imagine tinde, după cîte se pare, să devină o prezentă nedorită în localitățile Văii Jiului. Foarte frecvent pot fi văzute patrupede, mai mult sau mai puțin durdulii și arătoase, scur- mînd în jurul containerelor de gunoi și „servind masa”, cu grohăitul specific. Fotografia față a fost surprinsă obiectivul fotografic cartierul Bucura din rașul Uricani. Poate viitor, gospodarii orașelor noastre vor lua măsuri corespunzătoare pentru eliminarea totală a acestor aspecte de neglijență și nepăsare.

Foto și text 
Cristian ȘTEFAN

Dumitru GHIMPAU, 
Petroșani

Lipsă de solicitudineIn luna august 1980 în apartamentul locatarului ; Ștefan Deaconu din Vulcan a apărut o defecțiune la conducta de scurgere a apei de la bucătărie. Omul s-a adresat secției E.G.C.L, Vulcan, solicitînd repararea conductei. Imediat a achitat contravaloarea lu- ' erării — 105 lei —, primind chitanța nr. 8326 din 27 august 1980. Au trecut de atunci opt luni, dar lit. Crarea nu este executată nici în prezent. Oare o asemenea stare de lucruri ; 
poate fi înțeleasă?. Cum răspunde secția E.G.C.L. Vulcan solicitărilor de reparații ale cetățenilor, ca să nu mai vorbim că banii au fost încasați ?

Saci „plini". ..In magazia de făină a unității nr. 47 „Alimentara” din Vulcan, 
3 000 de saci din iută așteaptă, încă din luna octombrie 1980, să fie ridicați și transportați pentru a fi refolosiți. Deși conducerea I.G.S. Mixtă Vulcan a fost înștiințată de mai multe ori (în 6 februarie, în urma unui inventar, de către un revizor, prin referatul șefei de unitate, Minerva Pi- țiguș, înregistrat eu nr. 1115/5 martie 1931), problema a rămas nerezolvată. Sg se înțe. leagă Că sacii S-AU... 
UMPLUT DE NEGLI
JENTA și trebuie transportați înainte de a deveni nefolosibili.

Georgiana OLIMPIU
Tudor MOCUTĂ

< COMITETUL DE 
BLOC, strada Aviatorilor, 
Petroșani : Ziceți, la început, că sînteți „un grup 
de locatari din Petroșani, 
cartierul Aeroport". Apoi, la sfîrșit, semnați: „comi
tetul de bloc". S_ar putea ca, în realitate, să nu fiți nici unul nici altul, din moment ce ați scăpat să indicați locul unde locuiește „grupul" cine tul",
♦

VAN, Lupeni: Taxele sînt fixate de asociația de locatari în raport cu numărul de persoane din a- partament, care au beneficiat de căldură și apă caldă. Evident, acestea sînt maj mici la locatarii

sau pe reprezintă „comite- adică blocul.
AUREL MOLDO-

ale căror bonuri de cărbune (de subteran) aoo* peră consumul, și mai mari la chiriașii care sînt încadrați în muncă la alte unități sau pensionari.
* AUREL BUTUZA, 

Petroșani: Vă așteptăm la redacție pentru unele detalii în problema in care ne solicitați sprijin.
< GEORGICĂ OJOC, 

Uricani: Dacă nu ați renunțat deja să mai insistați, lăsăm Ia aprecierea dv. elucidarea cazului a> dus la cunoștința redacției,. la baza căruia bănuim că se află o confuzie. Cadrul recomandabil pentru o eventuală rezolvare este comisia de judecată de pe lingă consiliul popular. (T.V.).Pete pe cartea de vizită a orașuluiDe mai multi ani serviciul de salubritate din Lupeni aplică o practică u- rîtă, deși a fost criticat și sfătuit cu diferite prilejuri să renunțe la ea. De cum începe primăvara, lucrătorii acestui serviciu string de la bordurile străzilor noroiul și nisipul și le depozitează pe trotuare în zeci și zeci de grămezi. Foarte bine pînă aici. Rău este însă că aceste grămezi rămîn zile și săptă- mîni pe trotuarul pietonal. fiind bătătorite de cetățeni. Culmea e că peste aceste grămezi calcă și cei

de la serviciul de resort din cadrul primăriei orașului. De mai piuite s-a făcut propunerea lucrătorii de la Lupeni să fie dotați cu cărucioare care să fie folosite la transportarea nisipului adunat imediat Ia recipientul cel mai apropiat. Propunerea a rămas însă... propunere. O reîn- noim pentru că puzderia de grămezi constituie și în această primăvară pete pe cârtea de vizită a orașului nostru. /
” - ■ ’ ■■. r# ■ ■ . . ■ '

M. AVRAM

ori ca E.G.C.L.
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)roasă primire, pentru florile oferite de pionieri 6i șoimi ai patriei, pentry.Invitația de a gusta dift plinea și sarea ospitalității.Tovarășul N i c o 1 a e Ceausescu a fost informat de primul secretar al Comitetului județean de partid că în momentul de față agricultorii Covasnei sînt concentrați asupra lucrărilor de însămînțare a culturilor, îndeosebi a cartofilor si porumbului. Timpul este deosebit de prielnic, vremea încalzindu-se vizibil în- ultimele Zile Si în această parte a țării. Totodată, au fost prezentate principalele preocupări ale Comitetului județean de partid pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de Congresul țărănimii, a indicațiilor primite în vederea asigurării unor recolte cit mai bune în acest an.In continuare, directorul general al Direcției agricole județene. a înfățișat principalele . caracteristici ale agriculturii în Covasna.
Activitatea delegației române 

la Congresul P. C. 
din Cehoslovacia

PRAG A 9 (Agerpres). Delegația Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-viceprim ministru al guvernului, care participă la cel de-al XVl-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a fost, joi, oaspe

structura culturilor, producțiile medii la hectar, dinamica efectivelor de a- nimale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost invitat să vadă modul de organizare a complexului zootehnic din comuna Moacsa.Apreciind rezultatele obținute de complexul Moacsa, care este integrat în- tr.o asociație intercoope- ratistă, secretarul general al partidului a recomandat să se facă în așa fel în- cît și activitatea . cooperativei din această localitate și a celorlalte unități din cadrul consiliului agroindustrial să se ridice în cel mai scurt timp la nivelul la care a ajuns acest complex.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit apoi într-un- lan al C.A.P. Reci.S-a vizitat, în continuare, ferma Angheluș. Și aici au făcut o bună impresie organizarea fermei, rezultatele de ansamblu obținute în ultimii ani. Secretarul general al partidului a re^ comandat ca în sectorul zootehnic să fie asigurată o selecție riguroasă a anima

te al unuia dintre cele mai puternice centre industriale ale țării — Ostrava,La încheierea vizitei, într-una din marile și modernele hale ale uzinei de mașini grele a combinatului „Vitckovice". a avut loc un,miting al prieteniei româno-cehoslova- ce, la care au luat parte peste trei mii de oameni. 

lelor aduse pentru creștere, astfel încît. să existe garanția unei calități cît mai ridicate. Totodată, s-a cerut și aici o folosire mai rațională a terenurilor din incinta fermei, unde pot fi instalate solarii, iar în spațiile dintre pomi ur- mînd să se pună cartofi sau sfeclă furajeră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit apoi din nou pe cîmp, de această dată pe tarlalele I.A S. „Sfîntu Gheorghe", La ferma 7, un mare număr de oameni lucrau la sortarea cartofilor. Secretarul general al partidului a subliniat din nou necesitatea experimentării, pe loturi res- trînse, a unor densități mari pentru a determina creșterea, pe această cale, a producției de cartofi la hectar în zona Covasna.Vizita a continuat la întreprinderea agricolă de stat „Sfîntu Gheorghe“ specializată în creșterea vacilor în sistem industrial.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat preocupările zootehniștilor de aici pentru obținerea unor

REUNIUNE. La Paris a avut loc o reuniune a grupului de lucru franco-so- vietic de cercetări economice de perspectivă.
DECES. Generalul Omar Nelson Bradley, unul din cei mai prestigioși conducători militari americani din perioada celui de-al doilea război mondial. a încetat din viață miercuri. 

producții ridicate, pentru îmbunătățirea rezultatelor de la un an la altul.Un ultim popas a avut loc la Asociația economică intercooperațistă din Arcuș.Secretarul general al partidului i-a felicitat pe zootehniștii din Arcuș pen.tru activitatea lor fructuoasă.Despărțirea de locuitorii județului Covăsna are loc în aceeași atmosferă plină de însuflețire cu care este înconjurat pretutindeni secretarul general al partidului.In numele locuitorilor din această parte a țării — români și maghiari —, primul secretar al Comitetului județean de partid Covasna a mulțumit din a_ dîncul inimii tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru această nouă vizită, expri- mînd angajamentul lor de a acționa fără întîrziore pentru a transpune in practică indicațiile primite, de a asigura înfăptuirea întocmai a programului de dezvoltare și modernizare a județului în actualul cincinal.
la New York, în vîrstă de 88 de ani.

DEMONSTRAȚIE DE 
PROTEST. Peste 10 000 de 
persoane au participat Ia 
Atena, în fața clădirii Par
lamentului, la o amplă de
monstrație de protest îm
potriva prezenței bazelor 
militare străine în Grecia.

BOZIȚIE. Cancelarul federal al Austriei. Bruno Kreisky, a arătat, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Viena, că țara sa militează pentru încheierea cu succes a reuniunii de la Madrid pentru securitate și cooperare în Europa.

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Un ostatic în plus ; Republica : Titanic vals ; Unirea : Martorul știe mai mult.PETRILA ! Cuscrii. LONEA : Elvis.ANINOASA ; Al treilea salt mortal.VULCAN — Luceafă. 
rul: Elvis.LUPENI — Cultural : Marfă furată ; Muncito
resc : Caută vîntul.URICANI : ' Vizită la domiciliu.

COOPERATIVA 
„STRAJA" — LUPENI 

organizează: 
EXPOZIȚIE CONCURS - CU PREMII 

pentru produse și obiecte de artă populară 
și artizanat, executate de persoane din afa
ra cooperativei, indiferent de profesie, in

clusiv femei casnice și pensionare din 
Valea Jiului.

La expoziția-concurs se pot prezenta 
următoarele grupe de produse :

— cusături artizanale, broderie, croșe
tări, tricotaje manuale

— articole din metal și fier forjat
— articole din pal, placaj, furnir, răchi

tă, cherestea, ceramică
— articole executate din materiale re

cuperabile și deșeuri textile, piele, 
înlocuitori etc.

Produsele se prezintă la sediul coope
rativei „Straja* Lupeni, strada 23 August 
nr. 9, pină la data de 25 APRILIE 1981.

Informații suplimentare, la telefon 140 și 
112 sau personal la sediul cooperativei.

TV16,05 Politehnica TV.18.25 Tragerea loto.18,35 La volan — emisiune pentru conducătorii auto,18.50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.25 Actualitatea economică.19,45 Partidul năzuințelor și al împlini, rilor socialiste.20,10 Film artistic. Țara 
„fericirii", O producție a studiourilor italiene.21.50 Partidului erou — cîntul inimilor noastre. Emisiune rAuzical-literară.22,15 Telejurnal.
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FOTBAL, divizia C

De ce s-a renunțat 
la jacul frumos, deschis ?

MINERUL — ȘTIINȚA 
VULCAN — VICTORIA 
CALAN 0—0 (0—0). Numeroși suporteri ai echipei gazdă au luat loc în tribunele stadionului „Mi- nerul'* din Vulcan pentru 
a urmări jocul favpriților lor care nu mai pierduseră nici un meci de 6 etape. Cu toții am urmărit însă un meci . mediocru, atit din punct de vedere tehnic cît și spectacular. Gazdele n-au mai .practicat acel joc frumos, deschis, plăcut cu care eram obișnuiți. care ne-a adus atîtea satisfacții.Considerăm că duminică Minerul-Știința putea cîs- tiga, dacă linia de atac e- ra mai „pe fază" la mingile din careul advers. Prin acțiuni gîndite, calculate, se putea trece de apărarea oaspeților, care de multe ori a lăsat spații largi neacoperite. Oaspeții au dat o replică dîrză, sportivă, de multe ori fiind chiar în preajma deschiderii scorului, reușind pe merit să obțină unul din cele două puncte puse în joc.

Consemnăm de la gazde intervențiile inspirate pe parcursul întregului meci ale portarului Olteanu. e- voluția sigură a fundașului Haiduc, strădaniile lui Polgar și Frățilă de a alimenta înaintarea cu „mingi de gol", precum și Ocaziile de a înscrie ale lui Voicu, Faur, Zlatc și Topor, Cea mai mare ocazie de gol a gazdelor s-a petrecut în min. 82, cînd Tismănaru a fost faultat în marginea.ca- reului de 16 m. Chirițoiu a executat defectuos lovitura de la 11 m acordată de arbitru, ratînd deschiderea scorului și victoria e- chipei sale.A arbitrat corect la centru Marcel Irimescu din Craiova.Minerul-Știința Vulcan: Olteanu, Puțura, Haiduc, Polgar, Frățilă, Postelnicii. Faur (min. 64 Tismănaru) Chirițoiu, Zlate (min. 75 Iacov) Voicu. Topor.La juniori, Minerul-Știința Vulcan — Victoria Că- lan 3—0 (1—0) prin golurile marcate de Nagy.
Ștefan NEMECSEK

FOTBAL, campionatul județean

Minerul Aninoasa — Metalul
Simeria 3-0 (3-0)Jucătorii de la Minerul Aninoasa atacă furtunos încă din start, reușind să deschidă soorul în min. 5 cînd, în urma unei combinații între Dosza. Dil- mitraș și Almășan, •d.ti- mul înscrie. Cîteva minute mai tîrziu, respectiv în min. 11, Radu îl deschide în adîricime pe Dosza, care ridică scorul la 2—0. Dominarea gazdelor se concretizează și în min. 35 cînd consemnăm un nou gol, autorul lui fiind Hădărean.Superioritatea mineri

Minerul Uricani — Metalul Criscior

In etapa a IlI-a a campionatului județean de fotbal, duminică pe stadionul din Uricani echipa locală Minerul a primit vizita echipei Metalul Criscior. In primele cincisprezece minute de joc, gazde-- le comit unele erori de ordin tactic, pe care antrenorul A. Kelemen le observă, și bineînțeles le retușează, astfel că de aici înainte pun stăpînire pe joc. obligîndu-i pe oaspeți la defensivă din care rar ies la contraatac. In min. 12 Andraș deschide sco

lor din finalul primei reprize rămîne însă evidentă numai în teren, deoarece Dumitraș, Hădărean, Almășan și Dosza ratează posibilitatea înscrierii de noi goluri în poarta Metalului. Prestația unspre- zecelui aninosean după pauză nu a mai fost la fel de convingătoare.Sesizînd faptul că ritmul impus de mineri scade, ambițioasa echipă a Metalului din Simeria Îndrăznește mai mult și reușește să preia inițiativa, respectiv să creeze
6-1 (2-0)rul. După o suită de ratări cum au fost cele din min. 15 și 18, cînd Mun- teanu trage în bară și în min. 21 cînd Băltariu îl imită, în miri. 34 Băltariu ridică scorul la 2—0. cu care se încheie prima parte a jocului.In partea a doua asistăm la un adevărat „recital" al jucătorului Băltariu de la gazde, care zburdă pe tot terenul creînd faze bune de gol și, înscriind în același timp încă trei goluri în poarta oas

cîteva faze periculoase pe care însă le irosește Gen- ceăn.In această întîlnire Interesantă doar în prima ei parte am remarcat pe lingă Almășan, Hădărean, Dosza, autorii golurilor și pe Dumitraș, Dobres- cu, Șteț și Parnoi.Meciul de la Aninoasa a fost bine condus de o brigadă din Deva, la centru Vasile Rus, iar la linie Nicolae Cor și Viorel Do- bre.La juniori, 1—1.
Teodor TRIF A 

peților. în min. 55. 69 și 73, după ce în min. 62 Dan- ciu înscrisese si el un gol. Infrîngerea atît de aspră i-a trezit pe oaspeți, care încep să iasă din defensivă, Spre final ei dau b replică mai dîrză șl reușesc să înscrie golul de onoare prin Pădureanu. Spectatorii au avut satisfacția unei victorii categorice și a unor faze de fotbal frumoase.La juniori. 3-—0 pentru gazde.
Ilie COANDREȘ

SCHI •

Impresie bună 
la SemenicIn zliele de 4 și 5 aprilie a.c. pîrtiile Semenicu- lui au găzduit întrecerile celei de a XI I-a ediții a „Cupei veteranilor" la schi alpin și fond. Ia care au participat 200 concu- renți din Reșița. Cluj-Na- poca. Timișoara. Predeal. Sinaia, Oțelul Roșu și Lupeni,Participînd pentru prima dată la acest concurs, foștii schiori ai asociației sportive „Minerul" Lupeni au avut o comportare foarte bună. Astfel, Terezia Kato și George Lupaș au cîștigat proba de fond la categoria de vîrstă la care au concurat, iar Elena Bărăianu și Adalbert Kato au ocupat locurile I și, respectiv II. la proba alpină.Conform calendarului sportiv municipal, în zilele de 11 și 12 aprilie a.C. la „Straja" Lupeni urmează să aibă loc cea de a X-a ediție a „Cupei veteranilor" la care și-au anunțat participarea și cîțiva reprezentanți din Reșița.

s. bAloi

KEI’AIȚIa' Șl ADMINISTRAȚIA t Petroșani atr Renuhlicii ar 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL» Tipografia Petroșani, str. Republicii or


