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Comuniștii — oameni de acțiune

înfăptuim politica partidului

ORAȘUL Șl VIATA LOCUITORILOR

Poporul român se află 
într-o epocă de dimensi
uni fără precedent în 
domeniile economic, so
cial și spiritual, se află 
într-o perioadă de afir
mare deplină a societății 
socialiste.

Ca urmare a înfăptui
rii consecvente a poli
ticii de industrializare 
socialistă a țării au apă
rut Pe harta economică a 
Văii Jiului noi capaci
tăți de producție, cartie
re și orașe noi. Urica- 
niul este unul dintre a- 
ceste noi orașe. Declarat 
oraș în anul 1985, anul 
în care a avut loc Con
gresul al iX-lea al 
P.C.R.. această localita
te cunoaște, datorită 
politicii înțelepte » parti
dului, o dezvoltare fără 
precedent. Au fost cons
truite sute, mii de apar

CIVILIZATIU SOCIALISTE>

La Muzeul de istorie; a. 
partidului comunist, a miș
cării revoluționare și de- 
mocratice din România a 
a avut loc, marți, sesiunea 
științifică pe tema parti
dul Comunist Român — 
forța politică con
ducătoare în o P e r a 
de transformare revoluțio
nară a societății în Româ
nia", organizată de Aca
demia Republicii Socialis
te România, Academia de 
Științe Sociale și Politice 
a Republicii Socialiste 
România, Academia „Ște
fan Gheorghiu" și Insti
tutul de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R. ,

Lucrările sesiunii au 
fost deschise de tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. In 
continuare au prezentat co
municări tovarășii : Cons

tantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv/ secretar al C.C. al 
P.C.R., Cornelia Filipaș, 
membru al Comitetului. 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului. I.eonte Rău- 
tu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Con
siliului de conducere și 
rector Academiei „Ște
fan. Gheorghiu", Aneta 
Spornic, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
Educației și Invățămîrttu- 
lui, Mihai Gere, membru 
supleant ăl Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Cornel Onescu, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindi
catelor, Ion Popescu — Pu
țuri, membru al C.C. al

P.C.R., directorul Institutu
lui de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., Tamara 
Dobrin, membru al C.G. 
al P.C.R.. președintele ■ e- 
xecutiv al Consiliului Na- * 
țional al F.D.U.S., Mihnea 
Gheorghiu, membru al G.G. 
al P.C.R., președintele A- 
cademiei de Științe Sociale 
și Politice, Petre Gigea, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul finanțelor, Ilie 
Bologa. membru al C.C. 
al P.C.R., secretarul Co
mitetului de partid al în
treprinderii de utilaj chi
mic „Grivița Roșie", 
Gheorghe Mihoc, președin
tele Academiei Republi
cii Socialiste România.

In încheierea lucrărilor, 
participanții la sesiune au 
adoptat o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

tamente, a fost extinsă 
și dotată cu utilaje de 
mare productivitate mina 
Uricani. Au intrat recent 
în funcțiune secția de 
exploatare și preparare 
a cuarțului, cariera 
Cîmpu lui Neag etc. A- 
ceste noi obiective și 
capacități de producție 
au făcut ca valoarea pro
ducției industriale a o- 
rașului să sporească, an 
de an, cu 15-16 ia sută. 
Toate realizările de care 
beneficiază oamenii mun
cii de la Uricani — casă 
de cultură, grădinițe, 
creșe, școli, spații co
merciale și multe altele 
— le datorăm partidului, 
secretarului său general, 
tovarășul N î c « 1 * e 
Ceaașescu, omul care și-a 
adus și își aduce o con
tribuție inestimabilă la

elaborarea și înfăptui
rea programului de fău
rire a societății socia
liste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comu
nism.

In etapa actuală, co
mitetul orășenesc de 
partid, toți oamenii mun
cii din Uricani, în frun
te cu comuniștii, sînt 
mobilizați în vederea 
înfăptuirii istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, a 
valorificării și descope
ririi de noi resurse e- 
nergetice Acționînd în

Vilhelm NEAG, 
secretar al Comitetului 
orășenesc de partid 

Uricani

Manifestări politico-educative, consacrate 
glorioasei aniversări a partidului 

„PRIMĂVARA PIONIERIEI ÎNTILN1RJ

VULCĂNENE“
în cadrul săptămînii acțiunilor politico-educative 

și cultural-sportive desfășurată în această perioadă 
sub genericul „Primăvara pionieriei vulcănene" în 
întîmpinarea aniversării a 60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, la Casa pionierilor din 
Vulcan are loc astăzi (ora 10) o sesiune de referate 
și comunicări științifice la care participă elevi și 
cadre didactice. Cu acest prilej se deschide și ex
poziția „Muncă și creație" care susține, prin reali
zările prezentate, preocupările de creație tehnică dez
bătute în sesiune. Tot astăzi (ora 17) la Șeoala gene
rală nr. 5 din Vulcan are loc o întîlnire a pionierilor 
din unitate cu mineri, constructori, energeticieni și 
confecționere, activitate educativă sugestiv numită 
„Pe aceleași trepte al^ hărniciei".

„60 de roșii trandafiri" 
este genericul sdh care 
continuă să se desfășoare 
emoționante întîlniri ale 
pionierilor și elevilor din 
Valea Jiului cu membri 
de partid cu stagiu în ile
galitate, activiști de partid, 
fruntași în întrecerea so
cialistă. Astfel de manifes
tări, dedicate aniversării a 
60 de ani de lâ făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân, vor avea loc mîine Ia 
școlile din Petroșani, Pe
trila și Lupeni. Formații

Experiența constructorilor 
din Petroșani confirmă:

Acolo unde fiecare oră 
este utilizată din plin, 
obiectivele sînt predate 

la timp!
In primul trimestru al 

anului, colectivul șantie
rului 1 al Grupului Petro
șani ai T.C.H. a confirmat 
prin noi fapte de muncă 
locul de frunte pe care îl 
ocupă în întrecerea soci
alistă. Acest colectiv și-a 

’realizat cu o lună înainte 
de termen sarcina, de plan 
pe primul trimestru. Pe 
lîngă apartamentele pre
văzute în pla
nul pe tri
mestrul I au 
fost predate 
beneficiarilor 
alte două o- 
biective so
ciale — secția 
de recuperare 
a spitalului 
din Petroșani și atelierul 
școală din Petrila. Prin 
concentrarea efectivelor 
în funcție de priorități s-a 
accelerat ritmul de exe
cuție la tipografia Petro
șani, la magazinul uni
versal și la noile blocuri 
care vor fi predate în 
curînd în Petroșani și Pe
trila. Deși își desfășoară 
activitatea în două zone, 
ia Petroșani și Petrila, 
constructorii șantierului 1 
obțin rezultate bune, rea
lizează lucrări de bună 
calitate și nu se mulțu
mesc să atingă doar cifra 
valorică a planului, ci re
alizează lună de lună în
tregul plan fizic, prin di

INVESTIȚIILE - 
la termen și de 
,, calitate

rijarea judicioasă a forței 
de muncă și utilajelor, 
prin urmărirea îndeaproa
pe, zi de zi, a felului în 
care este folosit timpul de 
muncă. Un exemplu con
cludent îl constituie or
ganizarea lucrului în punc
tul numit. desigur provi
zoriu, ansamblul cu 272 
de apartamente, unde s-au 

aflat în pri
mul trimestru, 
în diferite sta
dii de exe
cuție, trei1 
blocuri de lo
cuințe, deci un 
front larg 
de lucru. In 
timp ce blo

cul 3B, cu termen de pre
dare în luna mai, necesi
tă doar lucrări de finisa
re interioară și exterioa
ră, la blocul IE se toarnă 
fundația, iar la blocul 3A 
se ridică structura de re
zistență și se montează 
panourile ntari prefabri
cate. In cazul în care la 
unul din blocuri nu sosesc 
Prefabricatele necesare pe 
faze de lucrări sau se a- 
nunță goluri în aprovizio
narea cu beton, formațiile 
de lucru sînt redirijate, 
temporar, fie la magazi-

Viorel STRĂLȚ
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Producția fizică de căr
bune planificată la I.M. 
Aninoasa nu s-a realizat 
de lă începutul 
Acest fapt, ca și 
ția producției in 
ani au evidențiat 
na se confruntă

anului, 
evolu- 
ultimii 
că mi

ca pro
bleme de dezvoltare, în- 
registrindu-se rămîneri 
în urmă în asigurarea 
capacităților de produc
ție, îndeosebi în reali
zarea lucrărilor de des
chideri pe noj orizonturi 
în adîncime și a capaci
tăților de extracție pe 
verticală. Cauza principa
lă a unor asemenea ne
ajunsuri rezidă. în prin
cipal. în neglijarea timp 
de mai mulți ani a pro
blemelor de perspectivă 
ale minei.

Analiza în acest mo
ment a situației în cau
ză scoate în prim-p lanul 
atenției necesitatea 
gentării ritmului în 
se execută lucrările 
deschideri. Situația 
primele patru luni 
acestui an. realizările ob
ținute reflecta că această 
schimbare a avut loc sau, 
mai precis spus, că . ea

ur
care 

de 
pe 
ale

este în desfășurare. In 
opiniile, pe care le inse
răm facem apel la cîteva 
modalități concrete prin 
care s-a acționat. Din 
aceleași opinii reies, tot-

tă o creștere de două 
ori și jumătate. Ca mă
suri întreprinse pentru 
impulsionarea ritmului 
de lucru subliniem: for
ța de muncă zilnică a

La I.M, Aninoasa
Se impun acțiuni energice pentru 
Asigurarea producției 
viitoare de cărbune

odată, noi sarcini pen
tru materializarea căro
ra se cere acționat pe 
un larg front pentru îm
bunătățirea în continua
re a stării de lucruri.

Zoltan HUSZERL, 
junct șef de sector, 
torul de investiții :

, primul trimestru al 
nului, planul fizic 
lucrări 
depășit . . ___ I
parînd volumul fizic de 
lucrări
eași perioadă a anului 
trecut, aceasta reprezin-

în 
de 

plus

ad- 
sec- 
„In 
a- 
de 

fostminiere a 
cu 29,5 ml. Com-

realizat cu ace-

sectorului a sporit, 
patru luni, cu 35 
posturi. Avem în 
o brigadă, iar celelalte 
au fost întărite și omoge
nizate ; de două luni, 
prin hotărîrea conduce
rii minei, puțul 7, de 
transport, a fost destinat 
să servească brigăzile 
de deschideri. In depo
zitul minei; s-au luat 
măsuri de mecanizare a 
încărcării bolțarilor ne
cesari pentru lucrările 
miniere. Toate brigăzile 
care dispun de condiții

artistice pionierești, evi
dențiate în cadrul actualei 
ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
vor prezenta spectacole 11- 
terar-muzicale dedicate 
glorioasei aniversări a 
partidului. 7^

Șeful de brigadă Va- 
sile .Rusii și ortacii Mi- 
cloș Gali și Bela Puczi 
de la sectorul V al mi
nei Lupeni sînt cîțiva 
dintre fruntașii cu rea
lizări deosebite pe fron
tul muncii.

Foto; N. ȘTEFAN

pen- 
rocii.
n-au

nou
nu

au fost dotate cu mașini 
de încărcat. Pentru exe
cuția puțului orb nr. 9 
am raționalizat, în a- 
cord cu proiectantul, so
luția clasică de betona- 
re, adoptind cofrag mo
bil. Cu sprijinul combi
natului preconizăm să in
troducem greifere 
tru încărcarea 
Greutățile, însă,
fost complet înlăturate. 
La deschiderea orizon
tului XI — mediu, lu
crare foarte urgentă pen
tru trecerea sectorului I 
producție într-un 
etaj de exploatare,

• putem asigura servirea 
ritmică a brigăzii con
duse de Alexandru Ga- 
boș, transportul materi
alelor de la depozit, asi
gurat de S.T.R.A., fiind 
deficitar. Brigada este 
nevoită să efectueze un 
mare volum de lucrări 
auxiliare La puțul orb 
nr. 9 sîntem puși în si-

Anton HOFFMAN
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împo-

Ridicîndu-se consec
vent în apărarea intere
selor vitale ale oame
nilor muncii împotriva a- 
runeării greutăților cri
zei pe spatele maselor 
exploatate, Partidul Co
munist Român a inițiat 
și condus, în perioada 
crizei economice dintre 
1929-1933. puternice lup
te revoluționare
triva putredului regim 
burghezo-moșieresc.

Repetatelor cereri ale 
minerilor de a fi recu
noscut contractul colec
tiv încheiat intre ei și 
societatea Lupeni, Di
recția minelor le răspun
de prmtr-un refuz cate
goric Acest lucru a 

, provocat nemulțumiri 
în rîndurile muncitori
mii. Nerecunoscîndu-li- 
se contractul 
colectiv de către instan
țele judecătorești cărora 
s-au adresat, minerii por
nesc la acțiuni hotărîte 
pentru a sili direcțiunea 
minelor să le recunoască 
dreptul la muncă în con
dițiile contractului. Astfel, 
minerii hotărăsc să de
clare grevă generală. In 
5 august 1929 minerii 
ocupă uzina electrică pen
tru a întrerupe orice ac- 

' tivitate în mine. Noap
tea sînt aduse la Lu- 

^.peni două companii de 
grăniceri și jandarmi de 
la Deva, în același timp 
sosind la fața locului pre
fectul și procurorul tri
bunalului din Deva. In 
dimineața de 6 august 
prefectul cere muncito
rilor să părăsească cur
tea uzinei, dar potrivit 
unui raport al postului 
de jandarmi din Lu— 
peni „muncitorii nu au 
voit, vociferînd că nu o 
părăsesc". A urmat ma- 

, sacrul dezlănțuit împo
triva minerilor greviști

_________________

șl au începuț arestările 
celor bănuiți ca insti
gatori la grevă.

Lupta grevistă a mi
nerilor din Lupeni a lo
vit în politica guvernan
ților burghezo-moșieri- 
mii, care vroiau să la
șă din criză pe seama 
clasei muncitoare și a de
monstrat că în rîndurile 
proletariatului ; a Pă
truns cuvîntul Partidu
lui Comunist Român, cu 
privire la ieșirea revo
luționară din criză

rea salariilor, contra plă- 
tirii impozitelor și dato
riilor la bancă, pentru 
răsturnarea dictaturii 
fasciste, pentru un gu
vern democratic".

Urmînd îndemnul parti
dului minerii din Pe
troșani și Lupeni cer tot 
mai insistent conduceri
lor minelor. în 
adunările organizate în 
toamna anului 
1931, să fie scutiți . de 
impozit toți muncitorii, 
să se acorde libertate în-

Intensa, activitate des- trunirilor publice mun- 
fășurată de către Parti- * citorești, 
dul Comunist Român în 
rîndurile 
hunedorene a contribuit 
la creșterea prestigiu
lui sau și a pătrunderii 
influenței sale în rîn
durile maselor. 
Intr-un manifest 
ai Comitetului Regional 
P.C.R. adresat în anul 
1931 muncitorimii hune- 
rene, după ce demască, 
planurile de „Raționali
zare" ale guvernanților, 
realizate prin concedieri, 
reduceri de salarii și e- 
vacuarea celor fără lucru 
din locuință, 
muncitorimea 
„punerea în libertate 
celor arestați contra te
roarei fasciste, contra 
conducerilor, pentru re
primirea celor concediați, 
contra evacuării din lo
calitate, pentru timp de 
lucru pentru toată săp- 
tămîna. pentru ridica-

Luptele muncitorimii 
muncitorimii din anul 1932 și în spe

cial cele din 1933 repre
zintă un rezultat al 
muncii politice neobosi
te a. Partidului ’ 
nist Român în

cheamă 
pentru 

a

Cbmu- 
_ .. ,, condiți

ile grele ale ilegalității. 
In ciuda teroarei tot mai 
accentuate asupra mun
citorilor din Valea Jiu
lui, izbucnesc noi greve. 
Astfel al 14 ianuarie 
1932 minerii din Sălă- 
truc — Lîvezeni încetea
ză lucrul fiindcă nu li 
s-au plătit salariile încă 
din noiembrie 1931. De 
teamă ca’ greva să nu 
se extindă și la 
ne. conducerea 
ții Petroșani 
pentru moment 
le minerilor greviști. In 
luna martie direcțiunea 
minelor reține din nou 
salariile, din care cauză 
muncitorii de la Sălătruc

să nu 
alte mi- 
societă- 

satisface 
cerințe-

se află din nou în grevă. 
Forțată de împrejurări, 
conducerea minelor se 
vede nevoită să plăteas
că salariile restante ale 
minerilor. In octombrie 
1932, muncitorii de la 
Sălătruc se află din nou 
în grevă, iar în decem
brie al aceluiași an reu
șesc să impună condu
cerii minelor să le plă
tească salariile restanță.

Concomitent cu acțiu
nile greviste în Valea 
Jiului sînt 
manifeste ale Partidu
lui Comunist, 
mască politica de fasci
zare a țării de pe 
căreia muncitorii îndură 
cea mai neagră mizerie. 
Manifestele arată că cea 
mai eficace cale pentru 
apărarea intereselor 
muncitorimii este 
nizarea lor pe 
principiului luptei

răspîndite

care de-

urma

orga- 
baza 

de .’ 
clasă, cerînd muncitori
lor să lupte împotriva 
reducerilor Z 
pentru reprimirea i 
concediați, împotriva 
boiului etc.

Lupta desfășurată 
către cei exploatați 
asupriți în anii crizei a 
fost îndrumată și 
dusă 
Partidul Comunist 
România. In această pe
rioadă P.C.R. și-a lărgit 
baza sa socială, cuprin- 
zînd în rîndurile sale 
elemente .muncitorești 
din ’industria extractivă, 
muncitori înaintați care 
s-au situat în fruntea tu
turor acțiunilor revolu
ționare, partidul comu
nist devenind astfel sin
gurul conducător al pro
letariatului și al tutu- , 
ror oamenilor muncii din 
țara noastră.,:

Prof. Ion FRATILA 
directorul Filialei jude
țene a Arhivelor Statului

Hunedoara

de salarii, 
celor 

i răz-

de 
si

con-
îndeaproape de 

din

Acolo unde fiecare oră 
este utilizată din plin

(Urmare din P.nq>M
nul universal, fie la 
trila sau la alt bloc din 
cadrul șantierului, 
cursul ultimelor două sap- . 
tămîni, după cum arii: a- - 
flat de la maistrul coor
donator Constantin Mihă- 
iescu, la blocul 3A s-a re
simțit lipsa de panouri 
mari și elemente prefa
bricate pentru planșee. 
Dar oamenii n-au stat 
degeaba, ci au fost diri
jați operativ spre alte 
puncte unde există front 
de lucru asigurat.. Așa se 
face că, spre satisfacția 
noastră, în zona ansamblu
lui de 272 apartamente, 
deși blocurile n-au 
terminate decît în 
porție de circa 50 Ia 
unele amenajări sînt 
ja vizibile. Printre 
de blocuri cu acoperișul în 
șarpantă a fost conturată 
deja viitoarea stradă din
tre Republicii și Vasile 
Roaită. Trotuarele și bor
durile au fost turnate. 
Primii locatari ai noilor 

- blocuri au doar cuvinte de 
mulțumire și admirație la 
adresa constructorilor și 
pentru calitatea lucrărilor 
interioare din apartamen
te...

Și al doilea trimestru a 
debutat bine în luna a-

Pe

In

fost 
pro- 
sută, 
de- 

șirul

ix;

: ■

O £

a-

prilie. „Tn acest trimestru, 
în ciuda unor dificultăți, 
cum sînt neonorarea pre
fabricatelor de la IM. 
Bîrcea și S.U.T. Livezeni 
în corelație strînsă cu 
fazele de execuție lâ '
partamente și la m I- 
nul universal— ne-< n- 
format tovarășul Nicuiae 
Sasu, șeful șantierului 1 
Petroșani — putem afirma 
că vom preda la termen 
tipografia, 172 dc aparta
mente în Petroșani și alte 
30 de apartamente la Pe- 
trila** Optimismul șefu
lui de șantier izvorăște 
din: încrederea sa în ca
pacitatea oamenilor

— Subordine de a lupta
din 

și 
a învinge dificultățile ine
rente muncii pe șantier. Cu 
oameni cum sînt zidarii 
lui Dumitru Postolache șî 
Dumitru Roșu, tîmplarii 
luj Ioan Tobă, fierasrbeto- 
nistii veteranului cons
tructor Ludovic Ilorvat, 
colectivul șantierului 1 a’ 
cîștigat în anul trecut lo
cul I în întrecerea socia
listă din cadrul Grupului 
de șantiere Petroșani. A- 
ceiași oameni, prin fapte
le lor cotidiene de mun
că, se află, si acum, pe pri* 
inul loc în întrecerea cons
tructorilor din Valea Jiu
lui.

i 1
;v;
Ă

IIimens iun ile civilizației socialiste
(Urmare dip pag. 1)

acest context minerii de la 
Uricani și Cîmpu lui 
Neag raportează, in cins
tea aniversării a șase, de
cenii de la făurirea Parti
dului Comunist Român, 
realizarea ‘ unei producții 
pește sarcinile de plan de 
10 000 t°ne de cărbune.

In programul de dez
voltare in profil teritorial 
elaborat de partid, facto
rul energetic' ocupă un 
loc central. Sînt prevăzute 
fonduri însemnate pen
tru activitatea geologică 
în vederea descoperirii de 
noi zăcăminte de mate
rii prime. Prin măsurile 
luate, organele și organi
zațiile de partid își vor 
amplifica ș> în continuare 

activitatea privind spori
rea producției de cărbune, 
deschiderea de noi uni
tăți miniere și extinderea 
celor existențe, astfel in
cit’Ia finele actualului 
cincinal producția de căr
bune la nivelul orașului 
se va dubla.

Acționind in lumina ma
rilor exigențe pe care le 
impune înfăptuirea im
portantului obiectiv stabi
lit de Congresul al XII- 
lea al partidului și anume 
— crearea de condiții ea 
în acest deceniu România 
să devină independentă din 
punct de vedere energe- 
tic — organele și organi
zațiile de partid, toți oa
menii muncii, în frunte 
cu comuniștii de la unită
țile economice din Uri- 

câni, nu numai că își vor 
intensifica eforturile pri
vind creșterea producției 
de cărbune, ci vor stărui 
pentru economisirea ener
giei electrice și a combus
tibilului. vor face totul 
pentru rentabilizarea în
tregii activități economi
ce.

Toate cele arătate, inclu
siv condițiile optime de 
muncă și de viață ale oa
menilor muncii de la U- 
ricani pun în lumină con
cepția realistă a Parti
dului Comunist Român pri
vind rolul și factorul e- 
nergetic în strategia dez
voltării economico-socia- 
le a țării noastre, relevă o 
dată mai mult strălucitele 
virtuți ale partidului nos
tru, de conducător înțelept 
al societății românești, 
de conducător al poporu
lui român pe drumul pro
gresului, prosperității 
civilizației socialiste.

Și

La cantina din orașul 
Uricani un mare număr 
de abonați servesc ma
sa apreciind în mod 
deosebit varietatea și 
calitatea sortimentelor 
de mîncare pregătite cu 
mult spirit gospodăresc 
de personalul cantinei.
Foto : Șt. NEMECSEK

Indiferent de timp, 
harnicii constructori de 
locuințe de pe șantierul 
viitorului* centru civic al 
municipiului Petroșani, 
lucrează cu multă sir- 
guință, realizările fiind 
pe măsura priceperii și 
destoiniciei, lor.

(Urmare din pag I)

tuația — deși am forțat 
ritmul de lucru pentru a 
devansa lucrările mini
ere — să stăm. I.R.I.U.M. 
Petroșani a îhtîrzlat re- 
bobinarea motorului ma
șinii de extracție, iar 
depozitul Varnița nu ne-a 
asigurat cablul de aii-, 
mentare cu energie4*.

loan SUCEVEANU, șef 
de brigadă: „Formația 
pe care o conduc a de* 
pus. eforturi rriari pen
tru a grăbi lucrările la 
puțul 9. Acum însă stăm 
în așteptare după confec
țiile podului de descăr
care, care condiționează 
lucrările în continuare. 
Chiar și după propriile 
ateliere ale minei a tre
buit să așteptăm, pentru 
moaze și inele".

Alexandru GABOȘ, șef 
de brigadă: „Ne-am de
pășit sarcinile lună de 
lună. Aș vrea însă să 
precizez că brigada e

xecută cu propriile for
țe transportul materia
lelor la orizontul XI — 
mediu. Ni. se recunoaște 
prin normă șț activitatea 
auxiliară, dar aceasta în
seamnă, lunar, circa 100 
mc de excavație mai pu-

ASIGURAREA 
PRODUCȚIEI 

VIITOARE
DE CĂRBUNE

țin. In condițiile în care 
lucrarea „arde pe de
gete** întreaga mină, a- 
ceasta este o pierdere 
mult prea mare. Trebuia 
găsită soluția la nivel de 
mină ca și această re
zervă de avansare să fie 
valorificată4*.

Am discutat aceste as
pecte, bine cunoscute de 
altfel, cu factori de de

i? ■ i ll
I *

Fit

cizie la nivel de mină, 
lată, foarte succintă, • o- 
pinia noului inginer șei 
ai minei, Dumitru Her i 
„Au fost și maj sînt ră- 
mîneri în urmă privind 
asigurarea capacităților 
de producție. Prin ritmul 
sporit de lucrări atins 
în ultimele luni nu ne 
situăm încă la nivelul 
cerințelor. Cea mai re
centă și, considerăm, e- 
ficientă măsură adoptată 
pentru îmbunătățirea în 
continuare a activității 
de deschideri este organi
zarea, săptămînală a co
mandamentului de inves
tiții pe mină, prilej de 
analiză temeinică și de 
acțiune energică pentru a 
soluționa operativ, cu 
răspundere, toate proble- 

* mele ridicate — eu scopul 
definit de a asigura la 
I.M. Anincasa capacități 
productive la nivelul sar
cinilor în continuă creș
tere la producția fizică 
de cărbune".

ci și' jumătate din spațiul 
de vinzare. Cumpărătorii 
parcurg un adevărat labi-

arhitectură șj sistematiza
re din Valea Jiului au e- 

. laborat un plan de înfru
musețare a arterei prind- rint printre ambalaje, ca- 
pale a municipiului, la fi- re acoperă două treimi din 
nalizarea căruia sînt invi- rafturile cu produse^ ali- 
tați să participe și gospo
darii care au locuințe pro
prietate personală, prin lu
crări de reparații și vop
sire a gardurilor, amenajări 
de spații verzi etc.

• DIN NOU AMBALA
JELE ! Alimentara nr. 6 
din Petroșani, în, ziua de 4 
mai, era ticsită de amba-

______________ _ laje Dar nu numai maga- 
toate compartimentele de ' z^a destinată acestui scop,

PENTRU ÎNSAMIN- 
ȚARI. De la unitatea , 
„Alimentara" nr. 58 din 
Vulcan, țăranii cu gospo
dărie individuală își pot 
procura cantitatea necesa
ră de porumb hibrid pen
tru însămînțări, la prețul 
de 3,70 lei kilogramul.

• ARTERA MUNICI
PIULUI. Sub îndrumarea 
arhitectului șef al județu
lui, Ion Constantinescu,

Deva, condus de dr. Ane
ta Radu-Almășan, a fina
lizat studiul de dezvoltare 
în perspectivă a orașelor

■ fotografii color ale celor o crasă neglijență, care a
maj pricepuți lucrători. avut ca urmare înțrerupe-

• CONSECVENȚA. Din rea drumului de acces și 
catalogul celei de-a XlI-a a alimentării cu apă a ... ____ ______
ediții a Galeriei mondiale stației de montă din stra- Văii Jiului, care va fi su-
a caricaturii de la Skoplie da Coastei. In consecință, pUS dezbaterii în comitete-
aflăm că printre expozanți taurii de reproducție își , , hiro.irile executive

conducerea s-au aflat și frații Ion și oglindesc coarnele în stră- , , cxecuinu
Mihai Barbu din munici- vechile găleți de apă, că- ale consiliilor populare o-

NOUA. Piui nostru, care au pri- rate de la mare depărtare, rășenești din municipiul
nostru.

Fină cînd ? Ce
are

mentare. 
părere 
l.C.R.A. ?

O TOALETA ______
Prin grija gospodarilor din mit deja invitațiile pentru iar furaje mai au 
Vulcan, panourile fruntași- ediția viitoare, ce se va .... . -,"""
lor în întrecerea socialistă 
au fost reamenajate și 
vopsite, cea mai frumoasă 
impresie o lasă .panoul 
Preparației Corcești, care 
întîmpină privitorii cu

desfășura sub
.„Panta rei“ (totul curge).
” • NEATENȚIE. Lucră
torii care, pozează conduc
tele? de termoficare în Pe
troșani au dat dovadă de

i doar 
pentru vreo două săptă- 

genericul mini. Nu se poate să fa
cem treabă bună fără să 
stricăm altele gata făcute?

• PERSPECTIVA DEZ
VOLTĂRII. Un colectiv de 
proiect anți de la I.P.H.

Rubrieă redactată de 
Ion VULPE
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Partid al oamenilor
vrednici

Născut din năzuința oamenilor spre o viață li
beră și demnă, spre progres, civilizație și bunăstare, 
Partidul Comunist Român, partid al oamenilor mun
cii ți-a ales menirea de a fi un partid în slujba 
oamenilor.'

Mutațiile profunde care au avut loc în anii 
României libere și independente, adîncul democra
tism instaurat se datoresc liniei consecvent revolu
ționare și dreptei cîrmuiri a Partidului Comunist 
Român, conducător încercat, călit în lupta pentru 
o Românie liberă, independentă și prosperă.

Anii României socialiste poartă rodul bogat al 
înfăptuirilor fără precedent în istoria zbuciumată a 
acestui străvechi pămînt românesc.

OMUL —- țelul suprem al întregii politici econo
mice și sociale a partidului — a devenit OM al 
marilor năzuințe, OM care privește cu fruntea sus, 
descătușat de povara anilor de restriște, pe drumul 
drept și luminos trasat cu mina viguroasă, mintea 
înțeleaptă și clarvăzătoare ale celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre socialiste, OM între oameni, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului nostru, întîiul președinte al României.

Strîns unită în jurul unui partid al oamenilor, 
pentru oameni, națiunea socialistă îșl făurește zi 
de zi viitorul de aur, visul dintotdeauna a] omeni- j 
rii — o orînduire dreaptă A OAMENILOR DE I 
OMENIE.

I
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2000 NOI LOCURI DE MUNCĂ
în numai trei ani noile unități puse în funcțiune în Valea 

Jiului, au oferit locuri de muncă pentru 2000 de soții și fiice de 
mineri.

• 1978. A fost pusă în funcțiune întreprinderea de tricotaje 
din Petroșani • 1979. A 
de confecții din Vulcan 
mobilă din Petrila

intrat în probe tehnologice întreprinderea
1980. A început să producă Fabrica de

? A*- .

zrceZU (X,

ivn tdoif i/n* c<V cutZi
• lidit

'/nerrru naZ _•

16 DECEMBRIE 1924

Raport oficial — existența și inten
sitatea de propagandă comunistă.

Pentru ca traiul minerilor 
să fie îmbelșugat

• Retribuția minerilor a eres- Jiului 100 milioane lei. La toate 
cut în cincinalul 1976—1980 cu 
38,2 la sută, față de media pe 
economia națională de 29 la sută.

• Pe ansamblul Combinatului 
minier Valea Jiului, retribuția 
medie lunară era la sfințitul cin
cinalului trecut cu 1000 de lei 
mai mare decît media pe întrea
ga economie.

• Minerii și familiile lor be
neficiază în medie pe an de cîș- 
tiguri suplimentare de peste 5000 
lei prin scutirea de plată a chi
riei și alocației de cărbune, sume 
ce depășesc anual la nivelul Văii

acestea se adaugă beneficiile rea
lizate prin prețurile și tarifele 
preferențiale la consumul de 
energie electrică.

• Anual minerilor li se asi
gură 6 milioane mese calde gra
tuite a căr»r valoare se ridică la 
peste 40 milioane lei.

• Din fondurile destinate ac
țiunilor social-cultural e pentru 
anul 1981 : 59 500 000 lei se vor 
aloca pentru învățămînt; 1 000 000 
pentru cultură și artă; 1 900 000 
lei pentru asistență socială; 
101 300 000 lei pentru sănătatea 
oamenilor muncii.

Surprinsă în anii dinaintea eliberări; patriei, 
imaginea de mai jos reprezintă cit se poate de eloc
vent condițiile de muncă ale minerilor. Singurele 
mijloace de transport din subteran, vagoanele (rase 
de cal.

MINERITUL VĂII JIULUI

față in Tată ieri și azi

• în ultimele luni ale 
anului 1949 se consem
na un eveniment deose
bit: în colonia Livezeni 
din Petroșani se cons
truiseră 4o de aparta
mente pentru mineri.

• Azi, mai mult de 
70 la sută din familiile 
Văii Jiului locuiesc în 
apartamente construite 
în any socialismului, 
apartamente dintre care 
doar într-un singur cin
cinal — 1976—1980 — 
au fost date'în folosin
ță aproape 5000, iar nc- 
familiștilor,. în aceeași 
perioadă, le-au fost pu
se la' dispoziție 1200 de 
locuri în cămine.

de la o bicicletă 
cumpărată în rate 
în rubricile ziarului „Steagul rosu“ 

din ultima lună a anului 1949 era apre
ciat ca un fapt deosebit ;

„Iată-1 pe Ioan Fila, miner, șeful unei 
grupe de mineri din Petrila. Nu demult 
și-a cumpărat o bicicletă cu 21016 lei. 
Pentru a-i fi mai ușor, a cumpărat bi
cicleta în 7 rate pe care le-a achitat în 
întregime'*. Iar într-un alt număr, din 
martie 1950, era evidențiată inițiativa lu
crătorilor magazinului de stat „Textila** 
din Lupeni care organizase o caravană 
cu mărfuri pentru locuitorii comunei 
Cîmpu lui Neag.

• La începutul . acestui an, locuito
rii Văii Jiului au la dispoziție 300 de 
magazine și unități comerciale. în cin
cinalul 1976—1980 valoarea mărfurilor 
desfăcute către populație a depășit 
6 000 000 000 lei, ceea ce înseamnă măr
furi în valoare de peste 8000 lei anual 
pentru fiecare locuitor.

•Volumul de inves
tiții alocat dezvoltării 
ecbnomico-sociale a mu
nicipiului Petroșani se 
ridică în primul an al 
actualului cincinal la 
2 875 800 000 lei.

Vor fi date in folo
sință :
• 4 unități de îrivă- 

țămînt cu 92 săli de 
clasă.

• în acest cincinal 
în apropierea minei Li- 
vezeni va 
funcțiune 
parație de

• Noua__ _______
de produse electrotehni
ce va începe să producă 
încă din acest an.

fi pusă în 
o nouă pre- 
cărbune 
întreprindere

în abatajele Văii Jiului funcționează peste 3<> 
de complexe mecanizate și aproape 50 de combine 
de abataj. în acest an vor mai fi introduse în sub
teran 24 de complexe mecanizate și 44 de combine 
de abataj.
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Manifestări peste hotare, 
dedicate aniversării 

Partidului Comunist Român
ROMA 5 (Agerpres). — 

La Roma a avut loc q 
irianiiestare publică consa
crată celei de-a 60-a ani
versari de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân. Găzduită în sala Bi
bliotecii române, manifes
tarea a reunit reprezen
tanți ai tuturor partidelor 
democratice italiene,. de- 
putați și< senatori, oameni 
de $tiință și cultură, mem
bri ai Asociației pentru 
raporturi culturale și știin
țifice Italia — România, 
ai Asociației cetățenilor 
italieni de origine română 
„Dacia*-, ai Federației uni
tare a sindicatelor, un nu
meros public. A fost pre
zent ambasadorul țării 
noastre, Ion Mărgineanu.

Luînd cuvintul, senatorul 
Giorgio Spitella, membru 
af Consiliului Național al 
Partidului Democrat-Creș- 
tin, a reliefat puternica 
personalitate și prestigiul 
internațional ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
activitatea desfășurată în 
fruntea Partidului Comu
nist Român, a României 
socialiste, subliniind reali
zările deosebite obținute în 
acești ani de țara noastră 
in toate domeniile de ac
tivitate. Vorbitorul a subli
niat: „Este ușor de recu
noscut și apreciat contri
buția pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
România au aâus-o în via
ța comunității internaționa
le prin aspirația de a rea
liza condițiile cele mai a- 
decvate pentru progresul 
destinderii și al consolidă
rii păcii. Nicolae 
Ceaușescu acordă o atenție 
deosebită promovării unor 
largi raporturi între Româ
nia si toate celelalte state 
al§ lumii, indiferent de o- 
rînduirea socială și poli
tică, în spiritul deplinei 
egalități în drepturi, al res
pectării independenței na
ționale, al avantajului re
ciproc. în acest sens tre
buie privite bunele rapor
turi ale României cu Italia,

Franța, Anglia, S.U.A., Ja
ponia, R.F. Germania, ca 
și eu celelalte state avînd 
orînduiri sociale diferite. 
Dorim președintelui
Ceaușescu, celor care în di
verse zone ale politicii 
mondiale acționează sincer 
pentru realizarea acestor 
obiective cel mai mare 
succes".

A vorbit, apoi. edito
rul Antonino Barone, ca
re a spus: „Acum, cînd 
Partidul Comunist Român 
sărbătorește șase decenii 
de la creare, a vorbi 
despre istoria sa înseam
nă a vorbi. înainte de 
toate, despre Nicolae 
Ceaușescu, a cărui viată 
este organic legată de lup
ta și victoriile partidului. 
Oricine a avut onoarea să-l 
cunoască rămîne profund 
impresionat de înaltul său 
profil moral și politic, de 
profundul său umanism, de 
limpezimea de cristal a i- 
deilor sale. Putini oameni 
de stat se pot bucura de 
asemenea stimă și apre
ciere, pe toate meridiane
le, ca președintele 
Ceaușescu*'. /

In cuvîntul său. dr. An
tonio Acone. președintele 
Academiei internaționale 
„Simba“. directorul re
vistei,, II Corriere Africa
na**. a relevat rolul pre
ședintelui N i c o 1 a * 
Ceaușescu în viața inter
națională, acțiunile de po
litică externă .pe care le 
promovează cu clarviziune 
și consecvență, figura lu
minoasă a revoluționaru
lui, a omului de stat.

O
Cu prilejul manifestării 

au avut loc o gală de fil
me documentare și inaugu
rarea unei expoziții de fo
tografii consacrate celei 
de-a 60-a aniversări a 
creării Partidului Comu
nist Român și de carte cu 
lucrările apărute în lim
ba italiană despre viața 
și gindirea social-politică a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Sesiune extraordinară a 0. II. II.
consacrată

NAȚIUNILE UNITE 5 
(Agerpres). — La sediul 
din New York al Națiuni
lor Unite se desfășoară, în- 
cepînd de luni, lucrările 
Comitetului pregătitor al 
celei de-a doua sesiuni ex
traordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, organism din 
care face parte și țara 
noastră.

. Reuniunea Comitetului 
pregătitor are ca obiect 
stabilirea ordinii de zi a 
sesiunii extraordinare, pre
cum și soluționarea celor
lalte aspecte privind orga
nizarea și desfășurarea se
siunii. j

In răspunsurile pe care 
guvernele unui număr de 
state le-au transmis secre
tarului general al O.N.U. 
în legătură cu cea de-a 
doua sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmă
rii se exprimă îngrijorarea 
în legătură cu acumularea 
neîncetată de armamente 
și cursa producerii de noi

dezarmării
tipuri de arme, diri ce în 
ce mai perfecționate ca pu
tere de distrugere, care au 
atins pivele fără precedent, 
devenind tot mai mult un 
factor de insecuritate pen
tru toate națiunile.

Răspunsul țării noastre 
în legătură cu cea de-a 
doua sesiune extraordinară 
pentru dezarmare prezintă 
pe larg poziția constantă a 
României socialiste, a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru destinde
re, securitate și pace, pen
tru încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea de
zarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare. Ori
entarea fundamentală a 
sesiunii, se arată în răs
puns, trebuie să fie resta
bilirea încrederii în faptul 
că dezarmarea este posi
bilă șj adoptarea de mă
suri pentru impulsionarea 
acțiunilor practice în di
recția trecerii la negocieri 
reale de oprire a cursei 
înarmărilor și de dezar
mare.

17,15

FILME
17,25
17,50

MAORI»

Conferința comisiilor naționale
pentru

MADRID 5 (Agerpres). 
— In capitala Spaniei s-au 
deschis lucrările celei 
de-a VlII-a Conferințe a 
comisiilor naționale pen
tru U.N.E.S.C.O. din re
giunea europeană.

Pe agenda de lucru a 
Conferinței figurează, în
tre a1 tele, examinarea pro
blemelor referitoare la pu
nerea în aplicare a hotă- 
rîrîlor adoptate la reuni
unea precedentă a confe
rinței, de la Helsinki (1977) 
elaborarea planului de ac
tivitate la U.N.E.S.C.O. pe 
termen mediu și inițierea 
unor noi acțiuni de coope
rare.

UNESCO
în cadrul dezbaterilor 

din prima zi, reprezentan
tul României, Ion Dodu 
Bălan, a evidențiat im
portanța intensificării coo
perării între comisiile 
U.N.E.S.C.O., în contextul 
contribuției pe care acest 
organism o are la punerea 
în apljcare a dispozițiilor 
Actului final de la Hel
sinki. Reprezentantul ro
mân a subliniat, totodată, 
necesitatea inițierii de mă
suri care să ducă la o mai 
bună cunoaștere reciproca, 
la dezvoltarea cooperării 
subregionale în diferite 
domenii. „

I
I
I
II
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Căldura ; Re
publica : Pilotul ; Uni
rea : Lancea de argint.

PETRILA : Par și 
impar,

LONE A : Ancheta:
ANINOASA: Taina

orașului
VULCAN — Luceafă

rul : Love story pe ring 
Muncitoresc: Naufra
giul;

LUPENI — Cultural s 
Gornistul ; Muncitoresc; 
Dosare de mult uitate.

URIC A NI: Poveste 
din taiga.

18.25
18,50
19,00
19.25

19,45

20,25

22,25

TV
16,00 Telex.
16,05 Teieșcoală.
16,55 Secvențe israelie-

ne. Film documen
tar.
Tragerea prono- 
oxpres.
Forum cetățenesc. 
Festivalul națio
nal „Cintarea
României**. Finala 
pe țară a festiva
lului artei și cre
ației studențești.
Omul și sănătatea. 
1001 de seri.
Telejurnal.

Actualitatea 
nomică.
Partidul speranțe
lor noastre.
Filme inspirate din 
lupta P.C.R. — 
„Clipa". Producție 

a Casei de filme 5. 
Telejurnal,

•eco- '

ft

Autobaza T. A. Petroșani
încadrează urgent, direct sau prin transfer

• 25 de șoferi cu stagiul militar sa
tisfăcut și cu domiciliul în munici
piul Petroșani.

Condițiile de încadrare conform legi
lor nr. 12/1971 și 57/1974.

Informații suplimentare la sediul auto
bazei Petroșani, telefon 42040.

Mica publicitate
VIND Skoda 100 S tele

fon 44262 Petroșani. (399)
VIND Dacia 1 300. Infor

mații Petrila — Cimpa nr.
6. (397)

PIERDUT carnet de stu- 
dent pe numele Tolea Leo-

ANUNȚ DE

I

I 
I I
I
I
I 
I

nard, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (393)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bana 
Frahcisc, eliberată de 
C.S.S.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (394)

FAMILIE

ANA Costea și întreaga familie aducem mulțu
miri tuturor celor care au participat, cu prezență și 
flori, la pierderea grea suferită prin încetarea din 
viată a celui care a fost ‘

TRAIAN COSTEA.
.Amintirea lui va rămîne veșnic în inimile noastre.
Un cuvînt de mulțumire aducem foștilor tovarăși 

■de muncă pentru sprijinul ce l-am simțit din partea 
lor în aceste zile de durere. (398) /

FOTBAL, divizia C

MINERUL PAROSENI 
— MINERUL-ȘTHNȚA 
VULCAN 2—0 (2—0); Tri
bunele stadionului de pes
te Jiu s-au dovedit ne
încăpătoare pentru su
porterii celor două echipe 
locale, veniți să urmăreas
că derbyul Văii Jiului. 
Primele 20 de minute s-au 
scurs fără nimic deosebit. 
Ambele echipe s-au. stu
diat reciproc, încercînd 
pătrunderi înspre poarta 
adversă, însă fundașii, 
sprijiniți și de terenul 
moale și lunecos, au fost 
la post. Deși jocul părea 
normal, firesc, atît în teren 
cît și în tribune domnea o 
tensiune nervoasă ce pre
vestea ceva...

In min. 30. Mihai Marian 
a executat frumos o lovitu
ră liberă din preajma ca
reului de 16 m., a interve
nit în traiectoria mingii 
Leîeșan. care a înscris cu 
capul, aducînd avantajul e- 
chipei sale. După doar 
două minute, același Mi
hai Marian execută o nouă 
lovitură liberă, eu efect, pe 
lingă zid, în colțul lung 
al porții apărate de Oltea- 
nu și... 2—0 pentru gazde. 
Se joacă cu nervii încor-

Derbyul... iiesportivită(îi Liderul se impune greu
dafii Este min. 37. Pe par
tea stingă a terenului un 
buchet de jucători se 
bruschează reciproc. Arbi
trul temperează spiritele 
cu două cartonașe roșii: 
Lascu și Văduva părăsesc 
terenul. Jocul continuă in 
aceeași manieră; durități, 
faulturi nejustificate. Nu 
am înțeles de ce. în min. 
42, M. Marian n-a putut 
să-și strunească nervii, lo- 
vindu-1 pe Tismănaru, 
fapt pentru care a pri
mit un meritat cartonaș 
roșu și echipa gazdă a ră
mas în nouă oameni pe 
teren. De ce s-a făcut a- 
pel la asemenea atitudini 
nesportive între două for
mații din același oraș-?

După pauză, deși în in
ferioritate numerică. la 
cîrma meciului sînt tot 
gazdele, care, prin Stanei, 
Lăzăroiu și Ion Popescu, 
au ocazia să majoreze 
scorul. Se joacă frumos, 
cu faze spectaculoase. În
cape care de fapt trebuia 
făcut din primul minut al 
meciului. Oaspeții au cîte- 
va ocazii de a înscrie prin 
Zlate, Chirițoiu și Tismă
naru, dar linia defensivă 
a gazdelor, din rîndul că

reia s-a remarcat Lele- 
șan, închide toate culoare
le.

Cu toată risipa de ener
gie a ambelor echipe, me
ciul se apropie de final, 
fără a se mai înregistra 
vreo schimbare pe tabela 
de marcaj, dar pentru ca 
totul să fie... simetric, cu 
cinci minute înaintea flu
ierului final, arbitrul scoa
te pentru. a patra oară 
cartonașul roșu în defa
voarea lui Topor, care co
mentase nesportiv o deci
zie precedentă...

A arbitrat corect și au
toritar Marius ștefănoiu. 
din Tg. Jiu.

La juniori. Minerul Pa- 
roșeni •— Minerul-Știința 
Vulcan 1—1 (0—0).

MINERUL PAROȘENI:
Crecan. Vîlceanu, Maria, 
Lascu, Leleșan. Lăzăroiu, 
Mihai Marian. Pintea, Po
pescu Benone (min. 73 
Gîngă). Ion Popescu. Pop 
(min. 46 Stanei).

MINERUL — ȘTIINȚA 
VULCAN: Olteanu. Vădu
va, Haiduc. Polgar. Fră- 
țilă, Chirițoiu. Nagy. Zla
te, Topor. Voicu (min. 60 
laeov). Tismănaru.

Ștefan NEMECSEK

Campionatul județean

MINERUL ANINOASA 
— MINERUL TELIUC 
1—0 (0—0). Evoluînd în 
deplasare, echipa mineri
lor din Teliuc. în dorință 
evitării unei înfrîngeri la 
scor s-a retras, încă din 
primele minute ale parti
dei, cu tot efectivul. în 
jumătatea’ proprie de te
ren, practicînd o apărare 
aglomerată și agresivă. In 
această situație, misiunea 
înaintașilor aninoseni a 
devenit dificilă, Dosza. Al- 
mășan, Hădărean și Săt-- 
măreanu trebuind să cau
te breșe în „zidul viu** 
creat în fața porții adver
se. Cu toate că s-au mo
bilizat exemplar, pe par
cursul primelor 45 de mi
nute. fotbaliștii din Ani- 
noasa nu au reușit *să gă
sească drumul spre gol, 
așa îneît scorul la pauză a 
rămas alb. In partea a 
doua a partidei, unspreze- 
cele gazdă. în care s-au 
efectuat și cele două 
schimbări (au ieșit Dosza 
și Hădărean. au intrat Tis
mănaru și Bălan) atacă 
mult mai decis. reușind 

sa-și materializeze superio
ritatea. In min. 62. la o 
acțiune pe partea dreaptă, 
mingea ajunge la Șătmă- 
reanu, acesta (după ce pu
ne pe picicor greșit apă
rarea oaspeților) trimite la 
Faur, care; printr-un șut 
puternic și plasat, înscrie. 
In continuare. Minerul A- 
ninoasa își încearcă po
tențialul ofensiv, creîndu-și 
multe ocazii de a marca 
dar se evidențiază sî de 
această dată deficiența 
principală a echipei —• 
slaba finalizare a acțiu
nilor ofensive inițiate. 
Consemnăm totodată for
ma foarte bună a porta
rului Alic, care s-a opus 
cu succes înscrierii de noi 
goluri, astfel îneît preten
denta la titlu se vede ne
voită să accepte o victo
rie la limită.

La juniori: Minerul Ani- 
noașa — Minerul Teliuc 
2—1. ?'■:<;-

Teodor TRIE A

BREVIAR
FOTBAL, divizia A, 

speranțe: Jiul Petroșani
— A.S.A. Tg. Mureș 0—3; 
campionatul republican al 
juniorilor: Jiul — C.S.Ș. 
Șoimii Sibu 1—0; campio
natul județean: Metalul 
Sjmeria — Preparatorul 
Petrila 3—0; Parîngul Lo- 
nea — I.G.C.L. Hunedoa
ra 5—1.

< HANDBAL, divizia 
B: (tineret) Utilajul-Știința 
Petroșani - -Minerul Cav- 
nic 19—20. (meciul ș-a dis
putat la Tg. Jiu).

TELEX
ISTANBUL-5 (Agerpres). 

In ziua a doua a turne
elor de calificare pentru 
campionatul european 
masculin de baschet, care 
se desfășoară în Turcia, 
s-au înregistrat următoa
rele rezultate: La Izmir: 
R.F. Germania — Bulga
ria 78—71; Olanda —■ 
Portugalia 79—65; Suedia
— România 90—85; la 
Istanbul: Finlanda — Bel
gia 88—76; Anglia — Tur
cia 79—75; Grecia — Un
garia 87—84.

. OACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii ar. 90. leletoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, st» Republicii nr, 67.


