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ȚARA NE CERE

CÎT MAI MULT CĂX8UNEI
r Mineri» Văii Jiului au raportat "A

La încheierea lunii februarie 
Planul de producție a fost 

depășit cu peste 10000 de tone
a Nouă întreprinderi miniere și-au îndeplinit 

> ’ depășit prevederile de plan pe luna februarie
X . lizînd un plus de aproape 25 000 tone de cărbune.

B .Minerii Vulcanului au înregistrat cea mai 
mare producție extrasă suplimentar îndeplinindu-și 
sarcinile planificate în proporție de 109,9 Ia sută.

Mobilizarea exemplară de cinilor de extracție ce ne 
care au dat dovadă mine- revin". Mina Uricani este 
rii Văii Jiului și în cea de-a una dintre întreprinderile 
doua lună a acestui an s-a care în acest an și-a înde- 
materializat în succesele plinit rimtic prevederile de 
deosebite înregistrate de plan extrăgînd suplimentar 
majoritatea colectivelor rpi- de la începutul anului a- 
niere. proape 8 000 tone de căr-

Rezultatele obținute, suc- bune, din care peste 4 700 
cesele înregistrate de colec- numai în luna februarie. Și 
tivele miniere au confirmat realizările minerilor de la 
aprecierile formulate și an- Lupeni confirmă aprecierile 
gajamentele asumate de făcute de directorul minei, 
conducerile întreprinderilor ing. Gheorghe Marchiș : 
miniere încă de anul ,tre- „...sarcinile de perspectivă 

cut, cînd majoritatea acesto- ce revin .colectivului mineri
ră se angajau să-și îndepli- lor, inginerilor și tehnicieni- 
nească sarcinile de plan lor de la Lupeni, în spori- 
stabilite pentru anul 1982. rea producției de cărbune 
Ing. Carol Schreter, directo- cocsificabil vor fi onorate 
rul minei Uricani spunea : integral". in fiecare din 
„Ne-am propus să putem cele două luni trecute din 
raporta îndeplinirea ritmi- ?cest an'„m,nsru LuPeniu' 
că, nu numai lunar, ci si Ul au extras, peste preve- 
decadal, chiar zilnic a sar- Continuare in pag a 2-a,

x__________________________________ „.. ........ ,..._.............

S I TUAȚIA
realizărilor
din luna
februarie

1. M. Lpnea 101,6%

1. M. Petr i la 100,0%

1. M. Dilja 100,7%

1. M. Livezeni 62,6 %

1. M. Aninoasa 101,6%

1. M. Vulcan 109,9%

1. M. Paroșeni 100,9%

1. M. Lupeni 102,5 %

1, M. Bărbăteni 102,1 %

1. M. Uricani 107,7%

C.M.V.J. 101,3%___ >
Rodul 

MpiHciei
Pentru muncitorii secției 

de mobilă Livezeni — Pe
troșani din cadrul I.P.L. 
Deva, luna februarie a 
fost deosebit de rodnică. 
Acest colectiv a realizat 
peste prevederile planului 
de producție 30 de garni
turi camere combinate tip 
„Țebea“. în susținuta acti
vitate pentru a realiza 
producție mai multă șl de 
calitate tot mai bună își 
înscriu numele muncito

rii din echipa condusă de 
Ludovic Nagy din sUbor- 
dinea maistrului Dumitru 
Ticsu.
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I.R.I.U.M, Petroșani

Depășiri Ia principalii 
indicatori

Colectivul întreprinderii de reparații și întreți
nere a utilajului minier din Petroșani a încheiat și 
luna februarie cu un bilanț deosebit de * bogat. Ei 
raportează depășiri substanțiale la principalii indica
tori: producție marfă, producție globală; iar la indi
catorul de bază al noului mecanism economico-finan- 
ciar — producția netă — planul a fost depășit cu 
2,5 la sută. Productivitatea muncii calculată pe baza 
acestui indicator a fost realizată în proporție de 
100,2 la sută.

Deosebit de ridicate sînt depășirile la unele sor- ' 
timente fizice, pe care le realizează această unitate 
economică a municipiului nostru. Astfel, la stîlpi 
hidraulici planul a fost realizat în proporție de 117 
la sută, iar da serviciile prestate către întreprinde
rile miniere din Valea Jiului planul a fost depășit 
cu 44 la sută. Aceste depășiri obținute la principalii . 
indicatori economico-financiari au dus la obținerea 
unor beneficii suplimentare planului în valoare de 
103 000 lei,. Rezultate la fel de bune a obținut acest . 
harnic colectiv și; în luna ianuarie, cînd planul la 
producția netă a/fost realizat în proporție de 100,9 
la■ sută. :■ ;.... ■

Printre colectivele de la I. R. I. U. M. Petroșani 
cu rezultate deosebite obținute în primele- două luni 
ale anului notăm colectivul de la Fabrica de stîlpi 
hidraulici de la Vulcan, atelierul de reparații meca
nice de la Livezeni, atelierul de reparații electrice 
de la Varnița, atelierul pentru armături TH de la 
Paroșeni și atelierul pentru tuburi de aeraj de. la 
Livezeni.

Un. nou atelier 
la Vulcan

La sediul coloanei din 
Vulcan a întreprinderii de 
utilaj greu și transport 
Craiova a fost amenajat 
unnpu atelier pentru re
parații Prin darea lui în 
funcțiune se asigură o mai 
mare operativitate în re
pararea utilajelor grele și 
de transport, care efectu
ează lucrări pe șantierele 
din Vulcan și Lupeni. Uti
lajele nu vor mai fi trans
portate pînă lă Craiova 
pentru reparații, atelierul 
fiind dotat cu un strung, 
o mașină de găurit, poli- 
zoare, o instalație de su
dură electrică și autogenă, 
o stație de încărcat bate
rii, robot de pornire auto
mată a mijloacelor de 

’ transport și instalație de 
remediere și reparații pen
tru utilaje grele.

Atelierul a fost amenajat 
în mai puțin de trei săp- 
tămîni datorită conștiincio
zității și hărniciei de care 
au dat dovadă Gheorghe. 
Trușcă, Eugen Pană, loan 
Ticuț, Mihai Țurlică, Ni- 
colae Rășăneanu, Dumitru 
Mitroi, Petru Szekely, Ion 
Nicolaescu cărora li s-a 
încredințat această sarcină.

CUPA ZIARULUI STEAGUL ROȘU" I
LA SCHI—EDIȚIA A VIII-A

I-
O adevărată
sărbătoare

a sportului alb
tă. Prilej de reală 
satisfacție

Cea mai numeroasă 
participare din isto
ricul competiției

• O atmosferă de de
plină sportivitate

• Vremea în zona 
piritei — excelen-

• Rezultatele concu- 
renților — la nivel 
de înaltă perfor
manță

Despre desfășurarea și rezultatele 
competiției — în pagina a 3-a

Șeful de brigadă Bu
jor Pavel, în imagine, 
împreună cu cîțiva or
taci din cadrul sectoru
lui VI de lâ I.M. Lupeni, 
printr-o put eroica mobi
lizare au sporii planul 
la producția fizică cu 
200 tone cărbune.

♦ Alegeri în organi
zațiile de partid

♦ Răspundem citito
rilor

♦ Vă informăm
(în pag. a 2-a) .

j Cînd brigada acționează ca un singur om 
\

...__ ........ ț brigăzile' fruntașe, îl ca- t racterizează pe Constantin 
’ Crăciune, cunpscut șef de j brigadă la sectorul I de i la I. M. Dîlja și pe oria-Aii clin in/irz»
i
ț
I

Dorința de a realiza 
mai mult, de d face lu
crări de calitate și de a 
se afla mereu printre

cit din formația 
o conduce., 
30 de 
(dintre 
Dîlja) 
ajutat 
experiență,: experiență pe 
care o împărtășește cu 
multă căldură ortacilor 
lui de muncă mai tineri, 
dornici de a cunoaște cit 
mefî mult din tainele a- 
cestei meserii. Și, în a-

pa care 
aproape 
minerit 

la 'mina

Cei
ani în
care 12

l-au călit și l-au 
să capete multă

batajul cameră nr._ 7 din 
prin- 

sînt 
din 

țării, 
Prin- 
Avă-

blocul 2, stratul 111. 
tre cei 17 ortaci 
mulțt tineri veniți 
diferite colțuri ale 
dornici de afirmare, 
tre aceștia sînt Ion 
danei, Grigore . Eilimfțn, 
Grigore Vornicii, Mihai 
Tudose și Petre Pașcani. 
Unii dintre ei nu au cle- 
cîi o lună sau două, de 
cînd sînt la această bri
gadă, dar ei. au înțeles 
că fără muncă , și fără sa 

' se încadreze in disciplina 
pe care le-o cere Con
stantin Crăciune nu atl 
ce căuta printre ceilalți 
componenți ai brigăzii, 
însuși șeful de brigadă 
este un ezcemplu pentru

ei, îl-povățuiește și îi în
vață, le arată ce și cum 
trebuie să facă. Este, 

vieți, curată peda- 
zlu mai încercat

dacă 
popie. 
să se strecoare iu cadrul 
brigăzii și unii cărora nu 
le plăcea , munca, dar ti 
s-a atras de eîteva ori a- 
tenția iar ei au înțeles, 
dacă nu, au fost 

turați din formație, 
această brigadă se 
crează și se cîștigă 
dar pentru a realiza cîș- 
tiguri bune trebuie șă se 
muncească bine, iar co
lectivul brigăzii nu face

înlă- 
In 
lu- 

bine.

1

***
**

Gheorghe BOȚEA

Conlmuart iti pag. a 2-a,

Pezuitate

remarcabile

Printr-o mobilizare e- 
xemplară... forestierii secto^ 
rului Cîmpu lui Neag din 
cadrul U. F. E. T. Petro
șani, , au reușiț în ; cursul 
lunii trecute să-și îndepli
nească sarcinile economice 
obținînd și importante de
pășiri ; 600. mc la bușteni 
de fag, 90 mc- la celuloză 
de rășinoase, 50 mc lemn 
pentru construcții rurale și 
230 tone de esență tare, 

ț La depășirea sarcinilor deț plăti o contribuție de sea^

V
mă au avut-o formațiile 

.conduse de șefii de briga- 
dă Nicolae Vinciunea și 
Toader Afetelor, care se 
situează în fruntea între
cerii socialiste.

I.a un moment dat se 
părea că oamenii se po
ticniseră. Problema era 
importantă pentru că de 
ea depindea soarta pro
ducției, nimeni nu con
testa acest litcru. Dar nu 
se găsise soluția " efici
entă. Despre ce era vor
ba ? Intre cele două 
puncte de lucru aflate 
la aproape trei sute de 
metri depărtare unul de 
celălalt, fluxul tehnologic 
era supravegheat de doi 
oameni. ■

— Nu putem observa 
ce se intîrnplă pe flux, 
au pus aceștia problețna.

Defecțiunile electrice 
erau semnalizate cu aju
torul unor dispozitive 
speciale, mai puțin cele 
mecanice care în princi
piu dădeau de furcă oa
menilor. De cele măi 
multe ori acestea se sol
dau cu pierderi irepara
bile de producție.

— Am avea nevoie de 
încă zece oameni, a pro
pus cineva. Să punem la 
fiecare douăzecișicinci de 
metri cite un om... j

In sală s-a produs ru
moare. Majoritatea au 
surîș de o asemenea pro

punere. De unde zece 
supraveghetori ? Cine iși 
poate permite: o aseme
nea tieabă ?

— Eu zic că ar fi 
bine — a spus un miner 
— să găsim b soluție teh
nică, să ne punem capul 
la contribuție...

— Are perfectă drep
tate! a Sărit ea ars mai
strul de revir.. Trebuie 
să ne gîndim ce putem 
face. Sîntem atitea ca
dre tehnice la nivelul 
sectorului... Discuția de
pășise cu mult ^limitele 
timpului obișnuit pentru 
așa ceva. Tocmai pentru 
că fiecare venise cu cite 
o idee. Un singur om pă
rea abătut. Parcă nu-i ve-^ 
nea să se desprindă de 
pe scaun. îi era ciudă 
parcă pe el — cum de 
nu-i venise lui în gînd o 
asemenea idee?! Cum de 
acceptase propunerea a- 
ceea cu cei zece oameni 
pe care de fapt își Mro- 
bea capul de unde să i 
scoată ?! Pentru prima 
dată șeful sectorului se. 
simți nemulțumit de mo
dul curA gîndise ’...

./. Val. URICANEANU .
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ca un singur om
'Urmare din pag l)

lucru a C.C. al P.C.R. 
a Consiliului Suprem 
Dezvoltării Economice
Sociale, din
Consiliului de

COMERȚUL IN SECTORUL ALIMENTAR 

practicat conform exigențelor 
noilor reglementări

DIVERSIFICARE

Cadrul dezbaterilor din 
adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri 
a organizației de partid 
I, C. S, Alimentara Pe
trila i-au constituit exi
gențele ce revin comu
niștilor, tuturor lucrători
lor comerciali din hotă- 
rîrea ședinței corilune de 

și 
al < 
șl 

decretele 
Stat pri

vind reașezarea pe prin
cipii economice a- prețu
rilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, 
precum și din reglemen
tările privind autocondu- 
cerea și autoaprovlziona- 
rea locală. Capacitatea, 
posibilitățile comuniștilor 
și ale celorlalți lucrători 
comerciali din sectorul a- 
limențar de a se ridica 
cu activitatea la înălți
mea acestor .exigențe au 
fost relevate de realiză
rile prezentate în darea 
de seamă, de faptul, că 
desfacerile de mărfuri in 
anul dare a trecut s-au 
cifrat ia peste 110 mili
oane lei, depășind cu 4,4 
milioane lei realizările 
din 1980. Pentru 1982 este 
prevăzut să se pună în 
vînzare prin unitățile ali
mentare din orașul Petri
la un volum de produse 
mai mare cu 8,1 milioa
ne lei decît ce. vîndut 
populației în anul trecut. 
Dar hotărîrea comuniști
lor din organizația de 
partid de a fi la înăl
țimea acestor exigențe a 
fost cel mai bine expri
mată de dezbaterile adu-
\_____________

nării. „în magazine ■— 
spunea la discuții Victor 
Lup — nu ne vom re
zuma la practicarea unui 
comerț civilizat, la servi
rea atentă șl plină de so
licitudine a oamenilor 
muncii, ei le vom explica 
acestora rațiunea măsuri
lor luate de conducerea 
partidului și statului,’ în 
interesul creșterii puterii 
economice a patriei și al. 
asigurării bunei aprovizî-

Alegeri 
în organizațiile 

de partid

onări și bunăstării popu
lației". La ., rîndul său 
Ana Drăgan propunea ; 
„Despre necesitatea inte
grării ferme în exigențe
le noilor reglementări, 
biroul organizației de 
bază să poarte discuții in
dividuale nu numai cu 
cornuniștii ci și cu ute- 
ciștii, membrii de sindicat 
șl O.D.U.S., cu toți oame
nii muncii membri 
partid din unitățile 
merciale alimentare 
orașului. Asemenea 
nii, propuneri au 
fost exprimate de Marga
reta Aradi, Cornelia Epu
re și. Eeaterina Balea, 
Alți comuniști ca Ion Bu- 
șoniu. Terezia Stupa- 
ru și Maria Hapciuc 
au formulat cerințe și 
propuneri Arizînd judici
oasa repartizare a mărfii 
— în volum și sortimen
te pe magazine, îmbună
tățirea _ aspectului comer
cial în unele unități ali-

de 
co
aie 

opi- 
mai

mentare, extinderea unor 
spații comerciale pentru 
a satisface mai bine ce
rințele de aprovizionare 
ale populației, ridicarea 
nivelului profesional și 
politic al lucrătorilor co
merciali. Pentru o tot mai 
bună îndeplinire a rolu
lui de conducător politic 
în activitatea comercială, 
adunarea a cerut organi
zației de partid Să-și în
tărească rînclurile prin 
primirea de noi membri, 

îmbunătățirea stilului 
de muncă, a conținutului 
tematic al dezbaterilor 
adunărilor generale și a 
prezenței membrilor de 
partid la acestea, precum 
și la învățămîntul poli
tico-ideologic, mai buna 
pregătire a propagandis
tului, îndrumarea și con
trolul mai 
activității 
de masă
O.D.U.S., sînt 
politice prioritare 
bule să stea pe 
activității biroului 
zației de bază 
Ies. Concomitent 
cestea să fie desfășurată 
o susținută muncă orga
nizatorică și pplltico-edu- 

■ cativă menită să mobili
zeze comuniștii, ceilalți 
lucrători comerciali la 
îndeplinirea planului de 
desfacere, o comportare 
demnă, civilizată, față de 
cumpărători și o bună 
aprovizionare a popu
lației Petrilei cu produse 
alimentare, la reducerea 
cheltuielilor de circulație 
și repunerea operativă a 
ambalajelor în circuitul 
comercial. (L BALAN).

Colectivul laboratoru
lui^ de cofetărie și pati. 
serie nr. 340 Petrila, a 
realizat de la începutul 
anului o producție va
lorică suplimentară de 
200 mii lei. .Prin 
responsabilului de uni
tate, Iosif Demeter, har
nicul colectiv a diversi
ficat conținu sortimen
tele de cofetărie, pati
serie, frișcărie și în
ghețată. buctrrfndu-se de 
aprecierea consumato
rilor.

Eforturi pentru de
pășirile amintite au fă
cut în mod deosebit lu
crătoarele Dochița Mes- 
zaros, Margareta Ilotea, 
Emilia Radu, Lucia A- 
vădanei, Ștefania Na- 
tek. Lucia Marcu și . al
tele.

Pîcjiul de producție 
a fost depășit

(Urmare din pag 1) premise pentru realizarea 
sarcinilor anului 1982", an 
care trebuie „să constituie 
an de coiiiură în realizarea 
sarcinilor fizice la producția 
de cărbune", realizările nu 
confirmă optimismul mani
festat de tovarășul director, 
în prima, lună sarcinile de 
plan au fost realizate doar 
în proporție de 70,1 la sută 
(un minus de peste 10 000 
tone de cărbune), iar în 
luna februarie proporția de 
realizare a planului era de 
62,6 la sută (minusul acu
mulat depășește 14 000 tone 
de cărbune). Firesc, urmea
ză o întrebare : oît de te
mei njcâ a fost analiza fă
cută, analiză care a de- 
__ _______ ‘ > între

prinderii să fie atit de op-1 
timistă ? Și în acest caz al 
minei Livezeni, organele și 
organizațiile de partid, 
conducerea colectivă a în
treprinderii trebuie să ma

in-. |on nifeste mai multă preocu
pare, mat multă fermitate 
și exigență în îndeplinirea 
prevederilor de plan. Exem
plul celorlalte întreprinderi 
este convingător și trebuie 
urmat de minerii, Livezeniu-

deri cite 4 300 tone de căr
bune pentru cocs.

Mai importante sint con
firmările de la întreprinde
rile miniere care în cursul 
anului 1981 nu-și realizau 
sarcinile planificate. .Direc
torul minei Aninoasa, ing. 
Cornel Burlec, declara la 
sfîrșitul anului trecut : 
„Sîntem ferm hotâriți ți 
puternic mobilizați să de
marăm in trimestrul I al 
anului 1982 cu realizarea 
planului, un reviriment de 
mult așteptat”. Și, reviri
mentul s-a produs: în pri
ma lună planul a fost rea
lizat in proporție de -100,2 
ia șută, iar în luna februa- terminat conducerea 
rie în proporție de 101,6 Ic 
sută. Același lucru s-a în- 
tîmplat și la mina Dîlja, ca 
de altfel în toate întreprin
derile miniere, cu o excep
ție — mina Livezeni. Deși 
directorul minei, i
Ciungan, afirma la sfîrșitul 
anului trecut că „...măsurile 
tehnico-organizatorice pe 
care le materializăm în a- 
ceasta lună (decembrie, 
1981 - ri.n.) constituie bune

exigent al 
organizațiilor 
. mai ales 

obiective 
ce tre- 
agenda 
organi- 
nou a- 
cu a-

Omenie
Un grup de 35 de 

părători de la secțiile 
roești și Petrila, s-au 
zentat la Spitalul munici
pal. din Petroșani să do
neze sînge pentru salvarea 
vieții unui bun coleg. A- 
ceslui act de înalt uma
nism i-au fost autori mun
citorii Sabin Mogoșan, Mi- 
troi Matiaș, Elena Gavri- 
leac, Valeria Petru, Ecate- 
rina Istrate, Alexandru 
Makai, Eugen Tolvay, Ște
fan Mate și mulți alți co
legi de-ai lor.

pre-
Co-
pre-

I
*
*II
V
*

mai astfel pot obține cu 
brigada lor rezultate din 
ce în ce mai bune.

Cele 700 tone de 
bune extrase peste 
vederile de plan in 
mele 2 luni ale anului au 
adus brigada pe primul 
loc pe mină și t s-a în- 
minat steagul de brigadă 
fruntașă. Pentru a obține 
acest loc a trebuit însă 
muncit mult, a trebuit 

înțelege pe fiecare amtre spOrit efortul colectiv, l 
ei, dar pretinde^ totodată cele ! 000 kg de cărbune ) 
sd fie înțeles^ că uit face extras suplimentar de \ 
nici un rabat de la mun- fțecare ortac în parte, pel 
că și disciplină. Schimba- ftQCQre post, vorbesc des-; 
rea șuturilor sa face în pre hărnicia lor. Nu se V 
permanență numai la lo- Opresc însă aici, doresc i 
cui de muncă, in acegș- să mențină titlul de bri- ) 
tă perioadă suprapunîn- wdă fruntașă în conți-1

T~ 
concesii pentru nimeni. 
Față de nou veniții ' în 
brigadă, toți ceilalți or
taci, in frunte cu șefii de 
schimb Constantin Buta, 
Aurel Lazăr, Simion 
Bucur el' și Cozma Roman, 
nu au decît cuvinte de 
laudă, iar despre șeful 
lor de brigadă, toți spun 
că este un bun ortac, că

căr- 
pre- 
pri-

_ - suprapumn- gadă fruntașă în conți-\
du-se pentru o jumătate nug,re> s# extragă tot mai i 
de ora sau o ora, după mnlt cărbune, iar granița ’ 
caz, cînd se profită de 7 tone/post, să rămină^ 
dublarea efectivului și se doar o amintire. l

meii rc.iip.d.p ’realizează mai repede u- 
nele lucrări stringente. 
In acest timp se face a- 
provizionarea brigăzii cu 
material lemnos, se fac 
revizii la transportoare și 
celelalte utilaje. La ne
voie, nimeni nu părăsește 
locul de muncă, chiar nă de mai bine, unde bri-\ 

un] 
singur om. rezultatele nu 
fntfrzie să se arate.

Sînt citeva repere ale k 
activității unei brigăzi de , 
mineri de la Dîlja. In a- 1 
celași timp, este un e- ț 
xemplu edificator că, a- i 
colo unde există armonie, ’ 
înțelegere, dorința comit-

• TRAIAN PAMPU, Lu
peni ; Așa cum v-am pro
mis, am stat de vorbă cu 
cei în drept pentru reme
dierea deficiențelor de la 
chioșcul P.T.T.R. nr. 13 
Vîscoza. Cu privire la pro
punerea dumneavoastră 
privind orarul de $ i al 
chioșcurilor de "di
rigintele oficiului Lupeni 
ne-a dat de înțeles'ca nu 
este rentabil.
• NICOLAE STAICU, 

Lupeni: După cum ați vă
zut, am intervenit. Așa 
cum ne-a informat tovarj-, 
șui A. Varga, șeful secției 
Lupeni a E.G.C.L., vor fi

Răspundem 
cititorilor

scoase din circuitul func
țional din mai multe mo
tive, toate caloriferele de 
pe casele scărilor.
• IOSIF RUSAN, Lu-

1 peni: Ne-atn deplasat Ia 
domiciliul dumneavoastră 
(împreună cu reprezentanți 
ai Consiliului popular 
orașului Lupeni și 
E.G.C.L.), dar nu erați 
casă.

Am primit- 
că pînă in. 20 
problema dv. 
vă. Dacă nu 
reveniți'
• LOCATARI, 

nr. 42, sCara I, strada A- 
viatoriîor, Petroșani: Dum
neavoastră ziceți câ „de la 
începutul anului 1982, zil
nic" ați anunțat dispece
ratul din cartierul Aero
port să vină să demonteze 
caloriferele fisurate de pe 
casa scăijii în care locuiți 
și nu vi s-a răspuns la 
solicitare. Dedicăm și noi 
acest mic spațiu aceleiași 
solicitări și reamintim dis
peceratului, conducerii 
E. G< C. L. Petroșani că 
au datoria să ne informeze 
asupra măsurilor luate în 
termenul legal.

<

al 
ai 
a-

se, 
s-a-

»

promisiuni 
februarie 

rezol- 
i-ezolvat,

dacă este necesar să se gada acționează ca 
rămînă in subteran încă 
un* schimb. Ei știu că nu-

Su- 
un 

de-

nr. 6 Vulcan, Florica 
drijan se. pregătește 
montaj literar-muzical

8 Martie.

Maistrul Petru Caldă- 
rar și frezorul Georgel 
Cărăută de la unitatea 
de mecanică fină apar, 
ținînd cooperativei 
„Straja" Lupeni, defini
tivează o matriță folosi
tă la turnarea diverselor

| oBlecte din mase plas-

BILETE. O veste bună I pentru pasionații de fot- I bal-: la B. T, T. Petroșani 
se găsesc bilete pentru 

| marele meci internațional, 
de mîine, de la Craiova, 
dintre echipa campioană a 
României — „Universita
tea" din Bănie și echipa 
vesț-germană Bayern Mun- 
chen.

■ CURSURI, La clubul 
tineretului din Vulcan, în- 
cepînd cu 10 martie 1982, 
se deschid cercurile apli
cative : depanare radio-TV, 
casetofoane, radiotelegra- 
t’ie și depanare auto cu 
două secții —- electrică și 
mecanică. Cererile de în
scriere se primesc zilnic 
între orele 10-—18 la clu
bul tineretului din locali
tate.

au petrecut plăcut și in
structiv sfîrșitul ultimei 
săptămîni din februarie, a- 
flîndu-se într-o frumoasă 
excursie la Oradea unde 
au vizitat orașul și renu
mitul complex balnear de 
la Felix.

■ EXCURSIE. Un grup 
de tineri din Valea Jiului

■ PE TEME GOSPODĂ
REȘTI. Primăvara începe 
să, intre încet, 
drepturile sale, 
o primă zi de 
Așadar timpul 
devină prielnic

putea fi folosit de gospo
darii orașelor din Valea 
Jiului, în vederea amena
jării — prin plombări as- 
faltice — a șoselelor. Este, 
de fapt, un lucru mult aș
teptat de conducătorii auto 
care ies în trafic. Pe cînd 
vom scrie că și în 
domeniu s-a început 
concret?

acest 
ceva

dicat zilei de
Spectacolul va fi prezentat 
în cele două unități mi
niere ale orașului cît și la 
întreprinderea de confecții.

localitate. Frumosul pro
gram artistic intitulat „Un 
mărțișor dedicat mamei 
dragi” susținut de micii 
„artiști" a fost aplaudat cu 
multă căldură de mamele 
lor prezente la spectacol.

n

! I1
I

încet în 
Ieri a fost 
primăvară, 
începe să 
pentru a

■ . ACTIVITĂȚI 
NIEREȘTI. Sub îndruma
rea comandantei de unita
te de la Școala generală

PIO-
Casa
câni
tacol
generale și șoimii
de la grădinița nr. 1 din

Rubrică realizată de
Cornel BUZESCUSPECTACOL. Ieri, la 

de cultură din Uri- 
a avut Ioc un. spec- 
dat de elevii școlii 

patriei
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adresăm si pe această 
cale calde cuvinte de, 
mulțumire. ,

Spre deosebire de edi
ția din anul trecut, de

Duminică în masivul 
Paring a avut loc o ade
vărată sărbătoare a spor
tului alb. Cea de-a VIII-a 
ediție a popularei corn- , 
petiții „Cupa ziarului data aceasta oamenii co- 
«Steagul roșu>»“ la schi, 
a aliniat la start 220 de 

fapt
con-

adep- 
schi- 

popularitatea de 
an Ia altul mai 
acestei sărbători 
il constituie ma-

concurenți. Un 
îmbucurător, care 
firmă creșterea 
ților sportului pe 
uri
Ia
mare 
a iernii 
siva prezență a tinerilor. 
Peste 70 la sută din cei 
inscriși in 
fost tineri 
ani.

La buna ___
ediției au adus o contri- 

\ Buție deosebită acei oa- 
minunați, care de

Și 
un 

a

concurs au
între 4 și 18

I desfășurare a

Ia s prima geană de zi au 
pornit instalația telesca- 
unului, asigurându-i func
ționarea neîntreruptă în 
tot cursul zilei, șoferii de 

i pe autobuze, precum și 
I grupul tie arbitri, profe- 
' s-ori de sport de ia Școa

la sportivă din Petroșani, 
catedra de schi a I.E.F.S. 

I și formația „Salvamont”, 
personalul cabanei Rusu, 

i colectivele de la I.U.M.P.
și I.R.I.U.M.P., cărora le

inerțului și-au făcut din 
plin datoria. Un ceai caid 
a fost oferit în apropie
rea pîrtiei. ’ La cabana 
l.E.F.S. s-a deschis un 
punct alimentar bine a- 
provizionat cu gustări 
calde și reci, ceai, dul
ciuri și răcoritoare pentru 
copii. Ne bucură hotărî- 
rca de a permanentiza a- 
cest punct alimentar.

Deasupra plafonului de 
ceață, în zona 
unde s-au desfășurat 
trecerile, a strălucit soa
rele cu o generozitate ca
racteristică doar zilelor 
de primăvară.

In desfășurarea concur
surilor n-au lipsit mo
mentele de adevărată 
sportivitate. La proba de 
5 000 m schi-fond un 

concurent după sosire a 
împrumutat schiurile unui 
alt concurent care dorea 
să participe și nu avea 
echipament adecvat. Ală
turi de tinerele speranțe 
ale schiului au fost pre- 
zenți adevărați veterani 
ai acestui sport.

alpină 
în-

Emoții la premiere. 
In prim plan și intre 
cei mai nerăbdători 
„Ghioceii Parângului” — 
performerii de azi și de 
mîine ai competiției 
noastre.

Așa cum ne-a obiș
nuit Și din alte ediții. 
Dumitru Bîrlida a 
dovedi;, din nou, excep
ționale calități de schior. 
Aplombul și decizia cu 
care a trecut printre 
poeți, i-au adus mult 

■'Xjc; >...«'*■...
râvnitul trofeu — Cupa 
mare a ziarului. .

Foto : A. DULA

Puritate pe imaculatul zăpezir
Alb ! Alb de jos fi pină 

sus, în Paring. Alb pe
pîrtia de lingă Cabana
LE.F.S. Și mai ales soare 
Soare- pe cer și soai e in 
jurul, nostru ; soarele din 
ochii alitor copii. Ca nea
vizată, nu voi relata nici 
despre lungimea pantei, 
nici despre înclinarea ei, 
nici despre „capcanele" 
căutate anume de ■ arbitri 
în așezarea porților de 
slalom, ci doar despre 
câțiva... „pitici". Adrian 
David are doar 4 
ani (împliniți de o 
lună). Schiază din iar
na aceasta. După coborî- 
rea pantei, îi solicit un 
„interviu". O privire se
nină, tulburător de seni
nă, încărcată de albas
trul cerului, se ridică 
spre mine. Răspunde

■ foarte clar la întrebări. 
Și aflu că dorește să de
vină schior de perfor
manță, că dintre celelal
te pasiuni îi place jocul 
cu... mingea. „Nu, nu 
mi-e teamă nici un pic 
subliniază „interlocuto

rul", Alt posibil schior

Răsplată
Ieșind in natură, partici

pând la competiție chiar 
ca spectatori, am cîștigat 
cu toții. Lauda tea mai 
de preț se cuvine co'ncu- 
renților, iar dintre aceștia 
câștigătorilor locurilor frun
tașe.

Proba de fond, 5 000 m
BĂIEȚI NELEGITIMAȚI.

Categoria 10—15 ani: lo
cul I 
II — 
25 ani
Magher, 
Lupaș, 
Fodor.

— Eduard Hănțoiu, 
Daniel Gu-țu ; peste 

locul I. — loan 
II — Gheorghe 

III — Constantin

Proba de slalom

pentru cei
III — Helga Boda ; cate
goria 14—19 ani: I — Da
niela Ciortan ; categoria 
19—25. ani : I — Eveline 
II >m.

FETE LEGITIMATE. Ca
tegoria 7—10 ani : I — E- 
eaterina Dinicu, II — Ca-

Rezultatele
competiției

mai buni

FETE NELEGITIMATE. 
Categoria sub 7 ani : locul 
I — Daniela Ghiura; ca
tegoria 7—10 ani — pe ju
mătate de traseu : I — E- j 
nikd Szabo, II — Cristina 
Botar, pe întregul traseu : 
I — Angela Vraja, II — 
Melinda Nivelt ; categoria 
10—14 ani : I — Corina Ai- 
rinei, II — Simona Podină,

Cîștigătorii trofeelor

III —
10—14
Beke ; 
Ileana

melia Szyghertd, 
Cristina Fildan ;
ani: 1 — Ramona 
14—19 ani : 1 —
Vladislav ;; peste 19 ani: 
I — ludith Kacso (cel mai 
Min timp la fete).

băieți nelegitimați. 
Categoria, șub 7 ani: I — 
Ionel 
Baby 
drian

Dorel Gîtlan, II —- 
Toterman, III — A- 
David 7—10 ani

1 — Marius Polgar, II — 
Gheorghe Bitu, III — Flo
rin Flutur și Adrian Bel- 
diman (cu același timp) ; 
10—14 ani: 1 — Vasile 
Mălăescu, II — Mihai Da
rabană, III — Cristinel 
Lazăr ; 14—19 ani: I —• 
Mircea Oros II -r Tibe- 
riu Suciu, III — lonuț Sur- 
lașu ; 19—25 ani: I — Io
sif Huda, 
Moldovan ; 
Barabas ;
I — Dumitru Bîrlida, II — 
Alexandru Acs, UT — loan 
Sin.

BĂIEȚI LEGITIMAȚI. 
Categoria 7—10 ani: I — 
Alexandru Acs ; 10—14 ani: 
1 — Călin Țipțer, II — 
Siegfried Bota, III — Răz- 
van Marica ; 14—19 ani:
I — Marian Nicoară, II — 
Remus Butuză, III — Ma- 
rius Maican ; 19—25 - ani 5
I — Rudolf Vatzito, II —
Aristică Popescu, III — 
Gheorghe Pancu ; peste 25 
ani: I — Zoltan Toth,
II — Alexandru Cșiky.

Premiile speciale

I
II — Marius 

III — Iosif 
peste 25 ani:

de performanță am întîl- 
■nit în „persoana" lui Io
nel Toterman, de 6 ani, 
cit o „vechime în specia
litate" (schi alpin) de mai 
bine de un an. „Doresc, 
să fac sport de perfor
manță. Mă pregătesc cu 
profesorul Zoltan Toth". 
Jucăria preferată —-tre-î 
nul (?!), Dorel Ionel Git- 
lan are 7 ani. Răspunde 
scurt, la obiect. Frică ? 
Nu, nu cunoaște acest 
sentiment. „Pe schiuri mă 
simt de parcă aș avea 
aripi". Intr-adevăr a co- 
borîț panta fără bețe, și 
aplauzele au fost mai 
prelungi. Jucăria prefe
rată ? „Automobilele. De 
loate tipurile !" — preci
zează el. Sînt copii de-o 
șchioapă care înfruntă 
muntele cu temeritatea 
unor Icari.

Tot acolo sus, în 
Paring, am avut ocazia 
să „văd" frica, în strigă
tele unui copil de 4 ani 
care ~nu voia nicicum să 
se așeze pe o... sanie (!).

Maria DINCA

Acuratețe tehnică, e- 
voluție dinamică, „atac 
la fanion” . — atuurile 
cu care Ileana Vladis
lav s-a desprins în cîș- 
tigătoare.
z Foto : D. AUREL

Cupa miră — DANIELA CIORTAN, 
cUpa mijlocie — MIRCEA OROS, cupa 
mare — DUMITRU BlRLIDA. Pentru 
locurile I și II au mai fost acordate con- 
curenților 19 plachete și 24 de medalii. 
Tuturor eoncurenților Ii s-au acordat di
plome de participare.

Premiul ghiocelului — Daniela Ghiura ; 
Premiul speranței— Dan Peterffy; Ti
nerețe fără bătrinețe — Constantin Ba
li nea și Arpad Hegedus; Premiul pentru 
sportivitate — Gheorghe Ionică ; Cea mai 
spectaculoasă evoluție — Zoltan Toth; 
Familia cu cei mai mulți participanți — 
Leontin Ciortan.

A fost neasemuit de frumos duminică în Paring 
— o adevărată sărbătoare a sporturilor albe, o ple
doarie pentru munte, pentru sănătate, gpntru natură. 
De fapt, natura a ținut să ni se arate sub cele mai 
spectaculoase forme de manifestare — la peste 1 200 
metri altitudine, cînd pe pîrtie a început evoluția 
primilor concurenți, soarele a străpuns norii îneîn- 
tînd și răsplătind pe curajoșii care au urcat la acest 
eveniment. : ? :-.;Â

Sperăm că a fost o reușită deplină, în măsură 
să satisfacă toate pretențiile. Ne face plăcere să cre
dem, de asemenea, că actuala ediție s-a desfășurat 
la un nivel calitativ superior celor anterioare. Este o 
obligație pentru organizatori să ne angajăm cu noi 
exigențe în perspectiva edițiilor următoare, să milităm 
pentru ideeadeaurca la fiecare sfirșit de săptămină la 
munte, de a fi cit mai mult în mijlocul naturii. în 
aer curat, spre binele și sănătatea oamenilor, benefi
ciind de cadrul extrem de generos oferit de Valea
Jiului.

La revedere Ia ediția a IX-a a „Cupei zarului 
«Steagul roșu»**, la schi.
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neroziLtrzirezi »n lu/me
Intervenție românească 

la Reuniunea general-europeană
de la Madrid

Ministrui de externe al României a fost 
primit de președintele Republicii Italiene

MADRID 1 (Agerpres). -i- 
Corespondență de la Radu 
Adrian : în ședința de. luni 
a șefilor de delegații ale 
celor 35 de state participan
te la Reuniunea general- 
europeană de la Madrid, 
reprezentantul Finlandei a 
prezentat concluziile la

tăm că situația în care ne 
aflăm este gravă și preo- 
cupantă.

Procesul CSCE, a arătat 
vorbitorul, a fost conceput 
ca un instrument de dia
log și negocieri al tuturor 
celor 35 de state partici
pante, ca state suverane și

care țările neutre și- nea- egale în drepturi. Colăbo- 
liniate au ajuns în urma rarea noastră, solidaritatea 
consultărilor bilaterale pe 
care le-au avut în cursul 
săptămînii trecute cu ce
lelalte delegații. Din aces
te consultări, a spus el, 
s-a degajat un interes au- _________
tentic din partea tuturor fara acestei realități, 
statelor participante pen
tru păstrarea ptocesului 
CSCE ca for multilateral 
de negocieri și dialog.

Luînd cuvîntul, șeful de
legației române, ambasa
dorul Ion Datcu, a arătat 
că delegația română s-a 
reîntors la Madrid cu ho
tărîrea fermă de a depu
ne toate eforturile, alături 
de celelalte state partici
pante, pentru Încheierea 
cu succes a' forumului ge- 
neral-european. La trei 
săptămîni de la reluarea 
lucrărilor reuniunii, nu 

putem însă să nu consta-

rarea noastră, solidaritatea 
care trebuie să se instaure
ze între noi în momente 
dificile pentru a apăra și 
a aplica prevederile Actu
lui final nu au putut și 
nu poț fi construite în a-

în ce o privește, delegația 
română dorește să reafir
me disponibilitatea și hotă
rîrea sa de a colabora cu 
țările mici și mijlocii, cu 
toate celelalte delegații în- 
tr-un spirit de încredere și 
respect reciproc pentru 
a se găsi o solu
ție unanim acceptabilă 
de natură să permită con
tinuarea dialogului dintre 
toate statele participante, a 
procesului CSCE.

Au luat, de asemenea, 
cuvîntul reprezentanții El
veției, URSS, SUA, Belgiei 
și Cehoslovaciei.

ROMA 1 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, 
care la invitația omologului 

' său italian efectuează o 
vizită oficială lâ Roma, a 
fost primit luni de pre
ședintele Republicii' italie
ne, Alessandro Pertini.

Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de mesaje 
de prietenie între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, și pre
ședintele Republicii Itali
ene, Alessandro Pertini.

S-a exprimat satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a 
relațiilor de prietenie 
colaborare dintre
două țări și popoare, pen
tru colaborarea rodnică 
dintre România și Italia pe 
plan internațional, A fost

reiterată hotărîrea de a se 
acționa pentru extinderea 
continuă a acestor relații, 
pentru adîncirea și întări
rea prieteniei și colaboră
rii dintre popoarele român 
și italian, pentru conlucra
rea și mai strînsă a celor 
două țări pentru promova
rea păcii, 
dazarmării 
în lume.

înțelegerii 
în Europa

și

Și

*
(Agerpres). — 
Ștefan Andrei,

ROMA 1
Tovarășul , ___ ,
ministrul afacerilor exter
ne. a avut convorbiri cu 
Emilio Colombo, ministrul 
de externe al Italiei. Au 
fost examinate stadiul și 
perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor bilaterale și s-a 
efectuat un amplu schimb 
de păreri privind situația 
internațională.

Creșteri de prețuri
BRUXELLES 1 (Ager

pres). — Prețurile cu a- 
mănuntul au crescut, in 
medie, cu 12,5 la sută în 
țările merfibre ale Pieței 
comune. în ‘perioada 31 ia
nuarie 1981 — 31 ianuarie 
1982. s-a anunțat oficial la 
sediul din Bruxelles a Co
misiei CEE, informează a- 
genția Associated Press.

•ir
HELSINKI 1 (Agerpres). 

— De la începutul anului,

în Finlanda au crescut pre
țurile la lapte și produse 
lactate, la serviciile comu
nale, asistența medicală, 
transporturile urbane și 
interurbane — informează 
agenția finlandeză de presă.

— 7 No- 
mărilor;

Programul economic al Administrației republicane
acuzat de opoziție

mic al Administrației SUA, 
efectuată de Oficiul pentru 
buget al Congresului. De
taliind, documentul evi-

de

WASHINGTON 1 (Ager
pres). — Familiile america
ne cu'venituri anuale sub 
20 000 dolari, care consti- ............ , _ .............................
tule 47,3 la sută din total, dențiază că reducerile bu- 
vor fi afectate în proporție getare la capitolele socia- 
de aproximativ 70 la sută le se vor traduce printr-o 
de reducerile bugetare o- pierdere netă de 240 dolari, 

i familiile 
cu un venit anual sub 
10 000 dolari, care consti
tuie 22,5 la șută din tota
lul familiilor din SUA, în 
contrast cu un cîștig net

perate la programele soci- în 1983, pentru 
ale, în timp ce vor benefi
cia de numai 15 la sută 
din reducerile de impozite 
preconizate, relevă o ana
liză a programului econo-

de 15130 dolari pentru fa
miliile cu un venit anual 
de peste 80 000 dolari, 
care constituie doar 1,2 la 
sută din total.
date,
Associated Press, 

noi argumente 
democrate din Congresul 
SUA. care acuză programul 
economic al Administrației 
republicane că favorizează 
pe cei bogați în dauna 
celor săraci.

Aceste
apreciază agenția 

oferă 
opoziției

înrăutățirea condițiilor 
de viață în Japonia
TOKIO 1 (Agerpres). — 

Aproximativ 40 la sută 
din familiile japoneze se 
plîng de înrăutățirea con
dițiilor de viață, ca urma
re a scăderii puterii
cumpărare provocate de 
inflație, relevă un sondaj 
efectuat de Ministerul Să
nătății și Bunăstării Soci- 

. ale. Sondajul, notează a- 
genția France Presse. care 
contrastează cu imaginea 
de prosperitate proiectată 
de Japonia în exterior, a- 
rată că puterea de cumpă
rare a scăzut, în medie, cu 
1,6 la sută în anul 1980.

Fotbal, divizia A: Poli Timișoara — Jiul 1-1 <1-1> Telex • Telex
Un punct ciștigat mai întîi la „tablă**

PETROȘANI 
iembrie : Lupii 
Unirea : Strada Petrov- 
ka.

PETRILA : Croaziera.
LONEA s Sînt timid, 

dâr mă tratez.
ANI NO AS A : Totul

despre dragoste.
VULCAN 

rul: Jocuri serioase.
LUPENI — Cultural:

Kramer contra Kramer; 
Muncitoresc : Asociatul.

URICANI : Chemarea.

11,30 Muzica populara 
românească. .

. Arc peste timp 
în satul românesc. 
1907 — 1962 —
1982.
Film artistic : „Un 
caz ciudat".
închiderea 
gramului. 
Telex.
Almanah pionie

resc.
Clubul tineretului. 
Civica.
Viața satului. 
1001 de seri.

11,45

13,00

16,00
16,05

TV
11,00 Telex.
11,05 Orizont tehnico 

științific.

16,25
17,05

• Luceafă- ]
17, oO
18,00 închiderea progra- 

vtnului. 
Telejurnal.
Actualitatea eco

nomică.' ■
Memoria docu
mentelor.
Teatru TV; „Mîn- 
dria lui Ion“ de 

- Mircea Enescu.
Premieră pe țară.

22,15 Telejurnal.

20,00
20,20

20,35

20,55
I

Institutul de mine Petroșani
organizează în data de 15 martie 1982 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :
— subinginer constructor sau tehniriv.^ 

constructor (pentru funcția de diriginte
> șantier)

— lucrător comercial (achizitor pentru can- 
tine).

Condițiile de încadrare și retribuire sînt con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974, 
republicată.

Cererile de participare la concurs se pot 
depune zilnic la biroul plan-retribuire-personal 
unde se pot obține și informații suplimentare. 
Telefon 42580, interior 151.

1

timișorene majoritatea ba- ■ 
Ioanelor înalte. O fază 
confuză a creat totuși posibi
litatea egalării. La o nouă 
centrare „ploaie", Bocă- 
nici a șutat cu capul, Ca- 
vai, pe picior greșit, a în
cercat să plonjeze, dar ba
lonul s-a strecurat în pla
să. Antrenorul Cicerone 
Manolache, înaintaș de 
meserie, a impus liniei 
Nedelcu — Palea — Dumi
tru — Manea să sufoce 
compartimentul defensiv 
advers, dar centrările 
înalte n-au mai constituit 
probleme pentru Cavai, 
Neagu sau Rusu. E drept.

Cel puțin pentru Jiul, 
debutul returului reconfir
mă un mare adevăr, spi
ritul de echipă se dove
dește superior chiar și li
nei „galaxii" de vedete, 
mai ales dacă organizarea 
jocului presupune cunoaș
terea amănunțită a adver
sarului și implică, prin 
manevre tactice și strate
gice. contracararea atuuri- 
lor saje. Semnificativ este 
faptul că antrenorul Li- 
bardi a participat la ulti
mă repetiție a studenților 
timișoreni (4—1 cu F. C. 
Bihor) și, revenit acasă, 
„la tablă" șl în teren a a- 
nalizat stereotipul tactic al portarul nostru a avut și 

“șansă, de două ori' balo
nul a întîlnit barele.

La' reluare, politehniștii 
■ și-au aruncat toate forțele 
în terenul advers, min, 48 
a repetat faza de gol din 
prima repriză, balonul a 
ricoșat din buchetul de ju
cători, impactul dintre Ne
delcu și Neagu a fost a- 
preciat de argeșeanul Al. 
Mustățea drept fault în 
careu, Penăltiul executat 
de Nedelcu a fost parat de 
Cavai, care și-a „răscum
părat" astfel greșeala din 
prima repriză. Spre final, 
cuplul tehnicienilor de lă 
Jiul Libardi — Tones a 
întărit compartimentul de
fensiv, prin introducerea 
lui Vînătoru și Vizitiu. 
Ba chiar deschiderile mij
locașilor noștri au creat 
breșe adinei spre careul 
timișorean. Citeva baloane

Politehnicii — pentru mij
locași, inițierea atacurilor 
pe stînga, pasă la Dumitru, 
de la care pornea centra
rea liftată spre stînga, 
tre cele două vîrfuri 
delcu II și Bocănici.

în terenul bănățean 
Crurile s-au petrecut 
tocmai. Fotbaliștii noștri 
au rezistat primului Iureș, 
ba chiar la o fază pe 
contraatac au preluat con
ducerea. în min. 19, Var
ga a „însăilat" cîțiva ad
versari, a scăpat inteligent 
de faulturile lor, finalizind 
cursa de peste 50 m prîn- 
tr-o centrare spre Sălă- 
gean. Atacantul Jiului a 
șutat plasat, pe lîngă Su- 
ciu, surprins de decizia 
lui. Gazdele au reluat ste
reotipul plăcii turnante,- 
dar Neagu și Muia au „su
flat" celor două „lăncii"

că- 
Ne-

lu- 
în-

utile a primit și Lăsconi, 
un înaintaș talentat, care 
și-a ciștigat pe drept lo
cul în echipă. Din păcate, 
în deplasare, „cangurul" 
nostru joacă „ca o domni
șoară", spre exemplu,, du
minică, s-a lăsat „secerat" 
de debutantul Cîrciumă- 
rescu. Adeseori, după o 
fază bună, nu se decide 
să pătrundă viguros sau 
să șuteze. Tinărul nostru 
atacant trebuie să înțelea
gă că pe umerii săi apasă 
o responsabilitate deose
bită, că trebuie să lupte 
fără menajamente, să ape
leze la întreg arsenalul 
său tehnic, dar să nu dis
prețuiască- bici' „șiretlicu
rile" disputei corp la corp. 
Un balon pierdut de un 
jucător, care „sare coarda", 
are adesea consecințe gra
ve pentru întreaga echipă.

Revenind la partida de 
duminică, egalul din depla
sare probează potențialul 
unei echipe omogene, fără 
vedete, dar care încă nu 
„și-a dat drumul". Bine ar 
li dacă Giuchici seva res
tabili cit mai curînd și 
dacă clubul ar acționa mai 
hotărit pentru legitimarea 
lui Dina, un jucător cu 
reale calități și spirit de 
integrare în jocul echipei.

JiUL: Cavai — P. Gri- 
gore, Rusu, Neagu, Giur
giu — Varga (Vizitiu), Șu- 
mulanschi. Muia, Frățilă 
(Vînătoru) — Lăsconi, Să- 
lăgean. -i,/

Ion VULPE

„Cupa campionilor
europeni"

.ZURICH 1 (Agerpres). — 
Miercuri, 3 martie, se. vor 
desfășura, meciurile tur din 
sferturile de finală ale 
competițiilor europene in- 
tercluburi ele fotbal.

Iată programul jocuri
lor : „Cupa campionilor eu
ropeni" : 'Universitatea
Craiova — Bayern Mun- 
chen ; Dinamo Kiev — 
Aston Villa ; Liverpool — 
Ț. S. K. A. Septemvrisko 
Znatne Sofia ; Anderlecht 

..— Steaua Roșie Belgrad. 
„Cupa cupelor"; Totten
ham — Eintracht Frank
furt pe Main ; Legia Var
șovia — Dinamo Tbilisi ; 
Standard Liege — F.. C, 
Porto ; Lokomotiv Leipzig 
— F. C. Barcelona. „Cupa 
UEFA"! Real Madrid — 
F. C. Kaiserslautern ; Va
lencia — I. F. K. G6te- 
borg; S. V. Hamburg — 
Neuchatel ; Dundee — 
Radnicki Nis.

Victorie la hochei
VARȘOVIA 1 (Agerpres). 

— Selecționata de hochei 
pe gheață a României, a- 
flată în turneu în Polonia 
a susținut un joc de verifi
care cu formația Podhale 
Nowy Târg, pe care a în
vins-o cu scorul de 2—1 
(0—0, 1—0, 1—1). Golurile 
echipei române au fost 
marcate de Pisaru și Gher- 
ghișan.

FABRICA DE MORĂRIT
Șl PANIFICAȚIE PETROȘANI

organizează în data de 10 martie a.c. 
concurs pentru ocuparea posturilor de :
— un diriginte de șantier (pentru lucrările 

de investiții de Ia Lupeni)
— doi fochiști (pentru fabrica de pîine Pe

troșani).
Condițiile de ocupare a postului și de re

tribuire sînt conform Legii nr. 12/1971 si Legii 
nr. 57/1974. ,

Relații suplimentare se pot obține de la b,Ml" 
roul personal-învățămînt-retribuire unde se ele- I 
pun și cererile de participare Ia concurs. I

I.M.S.A.T. București
Șantierul 7 Rovinari

încadrează pentru punctul de lucru „V1SCOZA" 
LUPENI următoarele categorii de personal:

electricieni
— lăcătuși
— sudori

I—VII
I—VII
I—VII
■ ■ ■' -J

— un muncitor necalificat pentru pază.
Retribuirea se face conform Legii 57/1974 

acordindu-se spor de acord global, spor de șan
tier, regim de lucru prelungit de 10 sau 12 ore.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

MARIA, soție și copiii anunță că se împlinesc 
doi an'i de ciad ne-a părăsit pentru totdeauna iubitul 
nostru soț și tată , .

TONTEA VASILE
Amintirea lui va rămîne veșnic vie in inimile 

noastre, (391)

FIUL Iosif și nora Livia amintesc celor care au 
cunoscut-o că se împlinește un an de la dispariția 
celei care a fost o bună mamă si soacră

TERHjES ILEANA
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