
ÎN PAGINA A 3-A :

Fapte muncitorești de aleasă 
cinstire a Conferinței Naționale 

a partidului ...

CONTRIBUȚIE DEOSEBITĂ LA 

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 

DE CĂRBUNE

c parent, ieri a fost o 
zi obișnuită, ineditul a 
constat in peisajul hiber
nal. Minerii din schim
bul I n-au avut cum să 
vadă însă pufosul covor 
de zăpadă, întrucît pe 
la amiază cerul redeve
nise senin. Pentru orta
cii sectorului III de la 
mina Petrila, ieri a fost 
totuși o zi de sărbătoare, 
plusul de 12 147 tone de 
cărbune, realizat la în
ceputul anului, Ie-a dat 
dreptul să se felicite an
ticipat cu prilejul... Anu
lui Nou.

Fanfara, buchetele de 
garoafe, urările adresate 
au creat atmosfera de 
sărbătoare, în aceste mo
mente inginerul Ion Va- 
sile și-a adus aminte de 
începutul lui martie, cînd 
sectorul la cîrma căruia 
fusese trimis era într-o 
situație critică; mai ales 
după minusul din anul 
precedent — 22 000 tone 
de cărbune — se întini- 
plase „bai mare", vorba 
inginerului șef al minei 
GritJ^'e jGrăjdan.

— neomenii aceștia au 
făcut bătături in palme 
nu din cauza... aplauze
lor, se exprimă plastic 
interlocutorul nostru. Con
ducerea sectorului , și-a 
reorganizat forțele, a în
ființat o brigadă de pre
gătiri cu două locuri de 
muncă, tînărul comunist

■ La zi, 12 147 tone de cărbune peste prevederi
Eugen Crăsuc, a adeverit 
tradiția de miner din ta
tă în fiu, s-a dovedit un 
bun șef de brigadă; nu
mai din sectorul III, pen
tru. școala de calificare, 
s-a organizat o clasă în
treagă de mineri. E 
drept, mai sînt încă bri
găzi care nu-și desfă
șoară activitatea la ni
velul așteptărilor, e vor
ba de brigăzile lui Kiss 

sau Dan, dar timpul tre
buie șă confirme...

Așadar, aceiași oameni, 
cu rezultate la antipozi. 
S-a schimbat doar ati
tudinea fafă de muncă. 
Maț buna organizare, 
îmbrățișarea unei teh
nologii moderne, tavanul 
artificial și-au demons
trat superioritatea prin 
siguranța exploatării și 
productivitățile mari, mai 
alei in abatajul lui Ga

vrila Jurcăn (peste 9 000 
de tone lunar). Așa se 
face că în prima lună a 
anului viitor această 
tehnologie va fi extinsă 
la alte două abataje. S-au 
urmărit nu numai indi
cii cantitativi, de remar
cat că la pregătiri s-a 
depășit planul cu 22 de

Ion VULPE
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Ample manifestări politica- 
educative și cultural-artistice, 

dedicate Conferinței 
Naționale a pariiduui

In aceste zile de rodnică angajare, de puternic 
impuls in toate sectoarele de activitate în vederea 
înfăptuirii neabătute a sarcinilor economico-sociale 
Pe acest au, manifestările educative subliniază grăitor 
profunda semnificație ce o are în viața comuniștilor, 
a oamenilor muncii, Conferința Națională a partidu
lui. In unitățile economice, în școli, în instituțiile de 
cultură din Valea Jiului sînt'organizate dezbateri, 
concursuri pe teme de istorie a P.C.R., mese rotunde, 
expoziții omagiale.

• Comandamentele pio
nierești din orașul Petro
șani vor participa astăzi 
la o întîlnire cu membri 
ai - secretariatului Comite
tului municipal de partid. 
Pionierii vor raporta rea
lizările obținute de uni
tățile lor în cursul aces
tui an, vor lua pacte la 
dezbateri asupra înfăptui
rilor socialiste din muni
cipiul nostru, survenite de 
la Congresul al XII-Iea al 
partidului și pînă în pre
zent.
• Consiliul orășenesc al 

organizației pionierilor, și 
șoimilor patriei Petrila or
ganizează astăzi, la ora 10, 
masa rotundă sub gene
ricul „Sîntem pionieri ai 
unei epoci însorite". Par
ticipă reprezentanți ai u- 
nităților pionierești din 
toate școlile orașului. în 
încheierea manifestării, 
ansamblul artistic „Mugu
relul" va prezenta un pro
gram de muzică și poe
zie.
• în toate școlile din 

Valea Jiului gazetele de 
perete „Cadran politic", 
„Cronica șăptămînii", „Ac
tualitatea politică" dedică 
ediții speciale Conferin

ței Naționale a partidului.
• în orașele Petrila, 

Petroșani. Vulcan și i.’ri- 
cani au loc în aceste ziie 
concursuri pe teme de is
torie sub genericul „Mo
mente din lupta revoluți
onară ă maselor populare 
sub conducerea P.C R.“, 
Duminică, o acțiune simi
lară s-a desfășurat în o- 
rașul Lupeni.
• în perioada desfășu

rării lucrărilor Conferin
ței Naționale a partidu
lui, în întreprinderi, ins
tituții, șco’:. in' se s; a- 
teliere s. vor a siza
dezbateri pe marginea lu
crărilor și u documentelor 
Conferinței.

C Brigăzile artistice ale 
l.M. Petrila și Prepărației 
cărbunelui Petrila vor pre
zenta, vineri, in fata na- ’ 
menilor muncii din sehim 
burile I și II din amlselc 
colective programe artis
tice. De asemenea, vor pu
tea fi audiate scurte mo
mente de poezie patrioti
că și muzică tînără. cu *

I. LASOU
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La sectorul IV al l,M. Lupeni

Cel mai mare și cel mai mecanizat 
sector productiv al Văii Jiului 
Luna decembrie—„repetiția 
generală" pentru anul ’83

în sarcinile sporite la 
producția fizică de - căr
bune cocsificabil ce revin 
în anul 1983 celei mai 
mari mine din bazin — 
Lupeni, ponderea o deține 
colectivul sectorului fV 
al întreprinderii, a cărui 
producție zilnică se ridică 
la peste 2 090 de tone. A- 
celași sector ocupă, dealt
fel, primul loc în ce pri
vește gradul de mecani
zare a v-perațSx r de bază 
sa aaas»; s pe Exis.’ de 
extraetje — tăierea, «ssțî- 

și I eâr-
bo&î’aL P-artie, întreaga 
producție a secxrsjui «e 
face in abataje dcXato m 
complexe mecanizate de 
susținere și tăiere, iar e- 
vacua rea rârbonehri se re
alizează integrai prin in
termediul transportoarelor 
metalice și benzi.

— în . cadrul pregăti ri-
,, lor tehnico-organizatori- 
Tce intense întreprinse 
pentru buna pregătire a 
producției anului viitor 
— ne-a declarat ingine

rul Gheorghe Cotormani, 
șeful sectorului IV — 
ne-am concentrat atenția 
pentru creșterea liniei ac
tive de front. în această 
lună a intrat -în funcțiune 
un nou abataj dotat leu 
complex mecanizat de 
susținere și tăiere, a că
rui exploatare o asigură 

„brigada condusă de subin- 
ginerul Paul Grasu. La 
ora actuală, această ma
re capacitate orodurtivă 
extrage deja peste 500 tone 
de cărbune pe zi, urmind 
ca pînă 1a finele anului să 
atingem și aici • producții 
medii de 600 tone/zi. Oda
tă cu intrarea în funcțiu
ne a acestei noi capacități 
productive, numărul aba
tajelor mecanizate care 
produc se ridică la pa
tru. al cincilea fiind în
credințat brigăzii 'conduse 
de Ion Solomon pentru 
pregătirea dezechipării. 
Producem astfel, zilnic, pes
te 2 000 tone de cărbune, 
capacitate care se va păs
tra în tot cursul anului 

1983, în trimestrul IV ur- 
mînd să fie introdus un al 
cincilea complex. „Repe
tiția generală" pentru a- 
nul 1983 o efectuăm ast
fel la parametrii superi
ori prevederilor, ceea ce 
ne asigură realizarea și de
pășirea sarcinilor.

Succesele obținute în 
ultima perioadă de brigă
zile sectorului IV al l.M. 
Lupeni întăresc afirmația 
șefului de sector. Briga
da corida» de Aarei M»- 
da. de la eocnptexai ar. K 
a extras în iu na noiem
brie o producție lunară de 
19 300 tone de cărbune 
pe abataj, cu o producti
vitate medie a muncii de 
14 tone pe post. în aceeași 
lună, șeful de brigadă Teo
dor Boncalo, împreună 
cu formația pe care o 
conduce a extras 16 800 
de tone, cu o producti
vitate de 11 tone/post. în

Anton HOFFMAN
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!1Profesiunea de credință a energeticienilor I
Munca la „înaltă tensiune"
întotdeauna evenimen

tele legate de o dată a- 
nume, țin „sub tensiu
ne" oamenii. Atunci cînd 
asemenea evenimente au 
loc chiar, la cel care îți . 
desfășoară permanent 
munca la „tensiuni înal
te" — energeticienii — 
faptul are un plus de a- 
tracție pentru reporter...

— Ca să participăm la 
„virful de iarnă" cu în
treaga putere de care

\ cel mai mare al uzi- 
ingi- 

Arun- 
V.E„ 

în 
cea

blo-

dispunem, esențial este desfășoară
să pornim la timp grupul putui IV",
IV, cel mai mare al uzi- grupurile
net — ne-a spus irigi- „pulsează"
nerul Alexandru Arun- lectrică și
cuteanu, directorul 
Paroșeni. Aici se dă 
aceste zile „bătălia" 
mare...

în uriașa hală a 
curilor energetice ele la 
„veterana" electricității 
românești — Paroșeni, 
cea mai mare animație se (Continuare tn pag. a 2-a)

I
Vîn jurul „gra

in timp ce 
celelalte 

energia e- 
termică la

puterea maximă posibi
lă, aflîndu-se doar în su
praveghere prin interme
diul panoului cu apa
ratură complicată. Cu

T. CÂMPIANU
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La Institutul de mire

în temeinica pregătire profesională este integrată 
eficiența activității asociațiilor studenților comuniști

tarea României" 
meni ul sportiv, 
toate aceste domenii 
vorbit studenții Matei 
cu, Negruț Felicia, 
van Ion, Ciroe Lazăr, 
moiu Ovidiu. Boacă 
hai, Roman loan, 
Sorin și Todea 
care, analjzînd compo
nentele vieții studențești, 
au remarcat și multe ne- 
împliniri, lipsuri. Insufi
cient însă s-a vorbit des-

„Repetiția
(Urmare din pag. 1)

9

Odată cu realizarea prin
cipalului obiectiv al Ins- , 
fitului de mine, temeini- 
■ta pregătire științifică și 
tehnică a studenților, în 
timpul anilor de studiu 
tinerii participă la vari
ate și continue activități 
politico-educative, de cre
ație științifică și tehnică, 
social-gospodărești, de cul
tură, artă sau sport, care 
contribuie la formarea 
personalității, a profilu
lui moral al viitorului spe
cialist în producție. A- 
ceste dimensiuni ' 'ale în-' 
vățămîntului . superior din 
Petroșani au constituit o- 
biectul analizei conferin
ței pentru dare de seamă 
și alegeri a Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști. A- 
ceșt eveniment a prilejuit 
conturarea unui exigent ■....... .-, .... ,...
bilanț, în toate domeni- analiza^ calitatea^ 
ile de activitate,- eviden
țiind multe rezultate bu
ne obținute în activitatea 
de cercetare științifică 
studențească — în 25 de 
cercuri la care au parti
cipat peste 1200 de stu- 
denți care au rezolvat 
178 teme —, în munca pa
triotică susținută pe șan
tierele naționale ale tine
retului și la lucrările de 
dezvoltare a , institutului, 
în autogospodărjrea cămi
nelor, în participarea la 
Festivalul. național „Cîn-

și în do- o adevărată sinteză a tu-
Despre turor preocupărilor stu-
“ au dențești și efează un larg 

Voi- cîmp de acțiune pentru
Gă- asociațiile studențești ca-
Go-
Mi-

Radu
Adrian

re trebuie să desfășoare o 
susținută muncă de educa
ție, cu metode active, 
vederea formării unei 
mosfere de studiu, de 
ponsăbilitate față de 
portantele sarcini ce 
vor avea în procesul 
producție.

ob- 
co- 
cu 
al

Conferința U.A.S.C.

pre situația la învățătu
ră, sintetizată în urma 
sesiunilor de examene. Ca
drul conferinței era cel 
mai nimerit prilej de a

rii profesionale a studen
ților, a viitorilor specia- 

vor 
la valorificarea 
a fondului na- 
subsțanțe utile, 
asigurării, în 

ani, a indepen-

liști în minerit care 
participa 
complexă 
țional de 
în scopul 
următorii 
denței energetice a Româ
niei și acoperirii necesa
rului economiei cu mate
rii prime, în cea.
mare parte clin resurse in
terne. Atît sudenții, cît și 
cadrele didactice, în cuvin* 
tul lor, au remarcat că 
pregătirea temeinică este

mai

Munca la „înaltă 
tensiune"

(Urmare din pag. 1) Gheorghe Stănișel, tină- 
—------------ ——- ----------- rul maistru Robert Na-

maistrul principal ■ Ion 
Saltelichi, „pătrundem" 
in universul muncii ce
lor angrenați la „Rl\“-ul 
grupului IV. .Urmărim, 

"uimiți aproape, colosul 
încă „descoperit" în par
te, ascultînd și notînd 
succint . . explicațiile ce 
ni se dau: „Acum trei 
zile, se mai putea. vedea 

. „inima" .agregatului. A- 
cum se lucrează la fi
nalizarea sistemului de 
reglaj. Se montează la
găre de etanșate. Ne . a-., 
flăm în preajma opera
țiilor premergătoare pro
belor de funcționare. Nu 
mai e mult pînă cind 
vor apare primele „bă
tăi de inimă" ale grupu
lui,, . cind vom furniza în 
sistemul energetic pri
mii' kilowați-ore. Acest 
eveniment ne-am pro
pus să-l trăim în zilele 
desfășurării Conferinței 
Naționale a partidului, e- 
veniment politic marcant 
pe care dorim să-l săr
bătorim cu sentimentul 
datoriei împlinite".

Cuvintele secretarului, 
■de partid își găsesc con
firmarea în ritmul in
tens de lucru înregistrat 
prin strădania oamenilor 
angrenați în această ac
țiune. Electricienii Au
rel Bolos in (un nume și 
un chip îniîlnit „deja" la 
panoul fruntașilor de la 
intrarea in uzină) și

vradi (sosit de la secția 
din Vulcan pentru a 
sprijini alături de foștii 
colegi de muncă aceas
tă atît de însemnată re
parație), veteranul Tra
ian Abu (din ’55 în uzi
na) se află printre pri
mii. oameni de nădejde 
prin aportul cărora — 
cel mai adesea fără să 
observe că programul 
de lucru s-a epuizat și 
că au intrat îrt ore „su
plimentare" — timpul 
pînă la începerea .. pro- 

, belor este redus conti- 
' nuu. Alături de ei, tin 
tînăr șef de echipă, A- 
lexandru Rad, cu cei opt 
oameni pe care-i con
duce, depun eforturi la 
„partea de armături — 
conducte". A.M.T.-iștii 
Almoș Vass și Ioan A- 
poștu, împreună cu 
maistrul Alfred Schmidt 
au și ei o contribuție de 

^excepție. Prestații deo
sebite revin celor de la 
PRAM — în frunte cu 
Petru Nicoară. Li se a- 
daugă formația condu
să de Ștefan Vereș, care 
se ocupă de cablurile de 
la circuitele secundare.
Zeci de oameni a căror 
profesiune; de credință 
este munca gvînțată la 
„înaltă tensiune", voca
ția de a da energie țării, 
lumină oamenilor.

I
I
I

i

Bai DISPENSAR PENTRU 
MINERI. Un nou dispensar 
pentru mineri va fi reali
zat în Lupeni. Amplasa
mentul obiectivului a fost 
eliberat în apropierea mi'-* 
nei Lupeni, în zona în ca
re s-au construit deja în 
ultimii ani noua cantină 
a minerilor și căminul 
pentru nefamilisti.

g AMPLASATA pe bu

în 
at- 

res- 
im-

le 
de

însăși existența Inștitii- 
tului de mine în Petroșani, 
în Valea Jiului, în acest 
important bazin carboni
fer al țării, are semnifi
cații deosebite atit pentru 
stimularea și • valorifica
rea potențialului creator 
al studenților, cît și pen
tru efortul de cunoaștere 

■și de implicare în proce
sul de producție, în viața 
socială, educativă și cul
turală a municipiului. Des
pre această dimensiune a 
activității studențești, a 
procesului de învățămînt 
din institut, dezbaterile 
au evidențiat că problema 
esențială a Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Stu-

dențești este de ă dovedi 
un stil de muncă dinamic 
și înnoitor pentru a 
ține, sub îndrumarea 
mitetulUi de partid, 
sprijinul competent
cadrelor didactice, rezul
tate superioare în calita
tea învățămîntulul, 
integrarea cursurilor, 
celorlalte forme de 
gătire, a cercetării 
țifice, în realitatea 
nomică a Văii Jiului.

Prin substanța dezbate
rilor și concentrarea 
asupra principalului 
biectiv — pregătirea 
meinică a viitorilor specia
liști în minerit, conferin
ța U.A.S.C. de la Insti
tutul de mine, desfășura
tă în această perioadă cind 
se apropie sesiunea 
iarnă a examenelor, 
chide noi orizonturi 
obținerea unor rezultate 
superioare în pregătirea 
studenților.

în 
a 

pre- 
știin- 
eco-

lor 
o- 

te-

de

luna decembrie, realiză
rile brigăzii au crescut la 
12,5 tone pe post. O certă 
redresare, odată cu învin
gerea unor condiții tehni
ce și de zăcămînt deosebi
te înregistrează și brigada 
din abatajul pe care-1 
conduce loan Popa, în
treaga activitate produc
tivă și politică a colec
tivului se situează astfel 
sub semnul unor mobili
zatoare eforturi avînd ca 
scop atingerea unui salt 
Calitativ, necesar în vede
rea creșterii contribuției 
colectivului la materiali
zarea dezideratului patri
otic — Țării, cît inai mult 
cărbune! Elemente în 
plus despre acest mobili
zator exemplu ne-a fur-x 
nizat tehnicianul Alecsă 
Furdui, secretarul comite
tului de . partid din sector : 

' — întîmpinăm Confe-
parti- 

care 
de

peste 
de 

față

— întîmpinăm 
rința Națională a 
dului cu un succes 
ne bucură : am extras 
la începutul lunii, 
prevederi, 2100 tone 
cărbune cocsificabil, 
de angajamentul lunar al

I
Imagine surprinsă din 

conferința U.A.S.C.

Tiberiu SPĂTARU

generală"
colectivului, de 1 500 de 
tone. Conducerile colecti
ve a minei și a sectorului, 
au acționat la timp pentru 
pregătirea temeinică a 
producției. în planul ac
țiunilor politice, în aceas
tă lună, organul de partid 
s-a preocupat pentru 
fiecare formație de 
și muncitor în parte 
cunoască sarcinile 
revin din programul 
tregului colectiv. Munca 
politico-organizatorică des
fășurată în rîndul comu
niștilor asigură menține
rea unui climat sănătos, 
exigent față de propriile 
sarcini, mobilizarea exem
plară a fiecăruia, a briga
dierilor și șefilor de schimb 
în special, pentru înde
plinirea sarcinilor pe 

' „Repetiția generală", 
fectuată cu succes în 
cembrie, ne dă ' coi 
gerea că vom obține’ 
cel de-al treilea an al 
cinalului rezultate de 
cepție, contribuind în 
sură sporită la 
lizarea
greșului al XII-lea al 
partidului privind crește
rea producției de cărbune 
cocsificabil, , asigurarea in
dependenței energetice a 
țării.

ca 
lucru

să 
ce-i 
în-

'83. 
e- 

de
vin-, 

în 
cin- 
ex- 

mă-
materia- 

obiectivelor Con-

! REVELIONUL CERTITUDINILOR i
I
’ (Urmare din pag I)

’ procente, adică peste I 250 ml. Intre fruntași se 
! disting brigăzile lui Va- J sile Glișcă, Al. Jurcan, 
î Eugen Crăsuc și Al. Mol- 
J dovan.
| — Inginerul Ion Vasi-
• le și colaboratorii săi, re- 
| marcă tehnicianul rtor-
• mator Vasile Ene, se- I creț ar adjunct al comi-

teiului de partid pe mi- I nă, au pus accent, pe lîn- 
I* gă lucrările de, bază pe J întreținerea căilor de ae- î ces. Acum, la noi, UȘg. 
’ poate merge in papuci de 
j la puț la fronturi. Ina- 
J inte, feritldu-te de con- 
| duete, de alte obstacole,
• un ortac mai bătrîn, așa 
| ca mine, făcea înțr-o
• jumătate de ora doar 800 
| m, acum îi ajung., doar
• 10 minute. Oamenii au 
I devenit buni și chibzu-
• iți gospodari, văd lu- 
I crurile în s p a ț i u. 
I Nu-i de mirare. Ion
■ Vasile a pornit-o de la
• îneseria de vagonetar, a 
; fost un bun șef de bri- 
| gadă,' știe deci ce este
• înalta conștiință mun- 
| citorească. Și, împreună
■ cu tot colectivul, acțio- 
I nează pentru întronarea
• disciplinei, ducînd o per- 
I manentă ofensivă îm- J potriva absentomanilor.

Schimbarea „peisajului" 
a declanșat ambițiile oa
menilor, s-ău petrecut 
mutații profunde în conș
tiința lor; pun pe prim 
plan interesul colectiv. 
Sint însă și priviți cu 
înțelegere, sînt ajutați de 
cite ori au nevoie. î

— Ortacii nu muncesc 
numai pentru bani, oda
tă crescînd producția, 
le-au sporit ambițiile, și 

(ceea ce e important, noi 
am urmărit întărirea, în 
primul rînd a locurilor 
de muncă din abataje, a- 
colo unde se decide pro
ducția. La anul, ; cind 
vom avea trei abataje cu 
tavan artificial vom „ur
ca" la 1 000 tone pe zi, 
încheie șeful de sector.

Dovedindu-și matu ■ 
tatea, etalîndu-și pri
ceperea și hărnicia, co
lectivul sectorului III nu 
numai că și-a redresat 
activitatea, dar a și in
trat în plutonul, sectoa
relor fruntașe din Valea 
Jiului. O dovedește con
cret și acest Revelion în 
avans.

— Stă în puterea noas
tră, intervine cel mai în 
vîrstă șef de brigadă 
de la mina Petrila, Va
sile Glișcă, să dăm pa
triei cît mai mult cărbu
ne, pentru lumina și căl
dura oamenilor. Acum,

în condițiile qrizei re- > 
surselor energetice, e- | 
forturile noastre se mă- • 
soară în dragostea cu ca- | 
re --răspundem atenției | 
speciale de care se I 
bucură breasla mineri- .! 
lor din partea conduce- • 
rii de partid și de stat, . 
personal a secretarului ; 
general, tovarășul Nicolae | 
Ceaușescu, Minerul noi- » 
tru de onoare. In cins- | 
tea Conferinței Naționa- • 
le a P.C.R., împreună cu | 
ortacii din brigada mea • 
am realizat planul anu- I 
al încă de la 15 noiem- î 
brie i în decembrie, pi- » - 
na azi, am scos supli- . 
mentar la lumină 450 
tone de cărbune. .

Iată, concret, radio- , 
grafia unei zile de mare | 
însemnătate pentru via- » 
ța unui colectiv de | 
muncă, zi care depășeș- • 
te obișnuitul prin fap- | 
tul că sintetizează fer- • 
tilele eforturi ale mine- • 
rilor de a-și demonstra ! 
vrednicia și probitatea • 
profesională. Așadar, . 
ieri, a nins pentru pri- .; 
ma oară în acest an —■ | 
dar pentru minerii sec- , 
torului III al minei Pe- | 
trila ninsoarea de ieri • 
s-a vrut o aură lumi- | 
noasă — o pecete det bun ' 
augur a celui de-al'trei- I 
lea an al cincinalului. ‘

levardul Victoriei din Vul
can, noua unitate, comer
cială — cantina-restaurant 
— responsabil Angliei Ivă- 
nuș, satisface pe deplin ce
rințele oamenilor muncii 
din localitate. Aici se pre
pară zilnic 15 meniuri gus- 
tbase, hrănitoare, diversifi
cate. Specialitatea zilei 
,,ciorbă de burtă". Unitatea 
și-a 'depășit planul, la zi, 
pînă în prezent cu peste
10 000 lei. .. . ... ... 7.

II PESTE 500 000 lei este și colectarea de borcane 
valoarea mărfurilor vîndu- și sticle în valoare de pes-

te suplimentar față de plan 
în*luna noiembrie de co
lectivul unității 277 „Auto
servire" din Lupeni. Ală
turi de șefii de unitate Ni
colae Florea și Maria A- 
postolescu s-au remarcat 
prin practicarea unui co
merț civilizat yînzătoarele 
Mafia Miclea, Ileana Mraz, 
Rozalia Tudoran, Maria 
lane, Livia Silassy, Elena 
Savițchi și Irina Fodor. La 
aceste realizări .se adaugă

Manifestări 
politico- 

educative
(Urmare din pag. 1) 1

participarea membrilor 
cenaclului ,,Venus" din 
localitate.
• La punctul de docu

mentare politico-ideologic 
al I.M. Uricani, clubul 
muncitoresc organizează 
în aceste zile un cibgv.de 
expuneri pe tema „Farti* 
dul Comunist Român —■» 
stegarul idealurilor noas
tre- de bunăstare și pro
gres". Expunerile vor fi 
urmate de recitaluri de 
poezie patriotică, susținu
te de cenaclul literar „Flori 
de mină“.
• La Muzeul mineri

tului se deschide astăzi 
expoziția de medalii in
titulată „Rodnice înfăptu
iri, luminoase perspecti
ve". Expoziția reflectă 
realizările economico-so- 
ciale ale Văii Jiului în
tre anii 1965—1982.

Expoziție 
cu vînzare
Pentru a-și aduce con

tribuția la fondul pentru 
pomul dc iarnă, comisia 
de femei a I.G.C.L. și 
grupele sindicale dc la 
E.T.V.J. au organizat o 
'expoziție cu vînzare de 
cusături, broderii și tri
cotaje. ■ ,

Așa cum ne-a informat 
Florentina Biro, vicepre
ședinta comisiei de femei 
a liG.C.L., > muncitoarele 
de la E.T.V.J. printre ca
re Maria Pop, Ghena Las- 
zlo, Veronica Patache, 
Rodîca Pîrvu. EvdoChia 
Pop, Zăvastiâ Ioniță, au e- 
xecutat în timpul lor li
ber cusături și broderii pe 
care le-au donat pentru 
a întregii fondul unității 
destinat darurilor ce vor 
fi oferite copiilor. Valoa* 
rea acestor lucrări execu
tate de mîini îndemîna- 
tice sc ridică la 5 000 lei.' 
Exemplul lor, sîntem con
vinși va fi urmat și de al
te comisii de;femei.

_ă la I
îtru I 

i Pe- ' 
însilb- >I

I
I
I
I

muncii au. constatat că la 
depozitul central pentru 
legume și fructe din Pe
troșani planul de 1____
zări este asigurat la prin
cipalele produse ; cartofi, 
mere, rădăcinoase ș.a.m.d. 
Peste tot fondul de. marfă 
este bine păstrat, în con-

te 110 000 lei (A.T.j
@ AFLĂM de la citito

rul nostru Florea Rădoi 
(Lupeni, strada Parîngu- 
lui, Bloc A 4) că în blocul 
în care locuiește, lumina 
de pe casa scărilor arde 
tot timpul... zilei. Liftie
rii nu au soluționat nici 
după repetate solicitări ale diții igienice, 
locatarilor problema, deși 
este de competența lor !? 
Poate-i „ajută" cei de la 
S.D.E.E. !

H. rezerve, o
de control al oamenilor

Rubrică realizată de 
Ioa VULPE

echipă vă tofopmâm !
monitor saț», 1

cibgv.de
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onoare

a utila- 
capacita- 

efectiv 
prestigiu

Autobaza de transport a C.M.V.J. și-a îndeplinit sarcinile anuale

încă de 
Este un 

remarcabil,: ca- 
tînărului 

îl mo- 
realiza- 
și mai 
urmă-

• Adăugat în plusul 
obținut pe 11 luni trecute, 
in luna decembrie se vor 
realiza suplimentar pen
tru 1982 :

e Ua venituri, peste 5 
milioane lei.

+ La beneficii, peste 
300 000 lei.

La producția netă, 
mai mult de 2 300 000 lei.

La volumul transpor
turilor 570 000 tone.

în anul 1983 se vor 
amplifica realizările sec
ției. ' _

Se prevede construi
rea atelierelor de întreți
nere și reparații auto la 
secția Petroșani și autoco- 
loana Uricani.

De ți asemenea, șe im
pune necesitatea constru
irii podului de peste Jiul 
de Vest pentru ușurarea 
accesului la autocoloana 
Uricani cu o singură bandă 
de circulație, în rațiunea 
de a economisi combus
tibili lichizi.

ile lor, ale noastre, ale tu
turor".

Și, intr-adevăr, aceasta 
este ți părerea celor care 
ne-au fost recomandați ca 
„fruntași ai fruntașilor". 
De la stingă la dreapta : 
Constantin Bulai, Nicolae 
Paul (conducători auto), 
Anton Kovacs (mecanic 
auto) toți de la secția din 
Petroșani, Mihail 
neanu (conducător 
Dumitru Bazavan 
cian) ți Gavrilă 
(macaragiu) de la secția 
Vulcan.

Realități...
* înființată la 1 iunie 1981, Autobaza de trans

port a C.M.V.J. cuprinde două secții (Petroșani și 
Vulcan) în cadrul cărora lucrează peste 600 de oa
meni ai muncii.

+ Planul la venituri s-a realizat în proporție de 
109,8 la sută, ceea ce reprezintă o depășire a indica
torului cu 5 501 000 lei (pe 11 luni).

+ Beneficiile au fost realizate și depășite cu 18 
procente, adică un pluș de 382 mii lei (pe 11 luni, 
față de planul anual).

+ La indicatorul producție netă depășirea (pe 
11 luni) a fost de 15 Ia sută, adică 3 730000 lei.

+ La cheltuielile materiale, un indicator impor
tant în activitatea întreprinderii, au fost înregistrate 
economii de 21,1 lei la 1000 Iei, iar la cheltuielile lă 
1000 lei venit o economie de 2,9 lei.

> Volumul de transport a fost depășit cu 593 000 
tone, ceea ce, reprezintă o depășire de; 9,8 la sută.

+ Indicele de utilizare a capacității a fost depă
șit cu 8,1 la sută.

+ Coeficientul de utilizare a capacității a fost 
depășit cu 2 la sută.

+ Nici Un accident de muncă și nici un caz de 
îmbolnăviri profesionale.

+ 780 000 lei realizări prin recuperare, recondi
ționară și refolosire a pieselor de schimb.

Sing. Alexandru SIMION, 
directorul Autobazei de 

transport a C.M.V.J.
___________J

încr-pînd de mîine, va 
ilV4 loc cel mai impor
tant eveniment politic 
al anului — Conferința 
Națională a partidului — 
moment cu profunde re
zonanțe în viața între
gului nostru popor, care 
va deschide noi perspec
tive de dezvoltare armo
nioasă a tuturor ■ ramu

rilor economiei națio
nale, pentru ridicarea 
continuă a României pe 
noi trepte de progres și 
civilizație. în cinstea a- 
cestui măreț eveniment, 
colectivul Autobazei de 
transport a C.M.V.J. ra
portează cu mîndrie pa
triotică îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor a- 
nuale de plan, 
la 1 decembrie, 
rezultat 
re face cinste 
nostru colectiv și 
bilizează pentru 
rea de rezultate 
bune în perioada 
toare.

Dezvoltarea continua și 
armonioasă a tuturor > ra
murilor economiei ; na- 
țional^1'Vele terminat creș- 
terca w de an a cerin
țelor de transport ;• cu 
mijloace auto. In acest 
context, cu sprijinul 
nemijlocit al conducerii 
Combinatului ■ minier al 
Văii Jiului și al organelor 
locale de partid, la 1 iu
nie 1981 a luat ființă Au
tobaza de transport ca u- 
nitate economică avînd 
ca obiect de ’activitate e- 
fectuarea de transpor
turi, întreținerea și re
pararea parcului pro
priu. , In perioada care a 
trecut și îndeosebi în a- 
cest an, prin întreaga

noastră activitate ne-am 
străduit să justificăm 
necesitatea acestei uni
tăți cit și încrederea ca
re- ni s-a acordat, ma
nifestând exigență și res
ponsabilitate în îndepli
nirea sarcinilor de plan, 
în principal, eforturile 
noastre s-au îndreptat 
spre contribuția pe care 
trebuie să ne-o aducem 
la creșterea continuă a 
producției de cărbune, în 
acest scop orientîndu-ne 
o mare parte din Capa
cități spre activitatea din 
carierele din vestul ba
zinului. Rezultatele bu
ne obținute de acestea 
la producția de cărbune 
reflectă în bună măsu
ră și partea noastră de 
contribuție, prin asigu
rarea la timp a capaci
tăților de încărcare și 
transport. Strălucita i- 
nițiativă a conducerii de 
de. partid și de stat, per
sonal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, de a se deschide 
cariera Cimpu lui Neag 
ne-a oferit posibilitatea 
să demonstrăm puterea 
de mobilizare a colecti
vului nostru, csfre, prin 
asigurarea funcționării 
corespunzătoare 
jelor de mare 
te, a sprijinit 
rezultatele de
obținute de colectivul de 
la Carieră, realizarea 
planului anual încă din 
luna septembrie și ex
tragerea de la începutul 
anului a măi mult de 
130 000 tone’ de cărbune 
peste sarcini.

Conducerea colectivă a 
unității a asigurat și ur-

lîn- 
reali- 
in’di- 
veni- 

producția 
materia- 
utilizare

Fruntașii fruntașilor, la panoul

O activitate de bază 
a oamenilor muncii de 
Ia Autobaza de trans
port a C.M.V.J, se des
fășoară în carierele din 
vestul bazinului Văii 
Jiului. Cărbunele de la 
lumina zilei pentru lu
mina țării, extras din 
carierele Uricani, „Vic
toria" — Lupeni și 
Cimpu lui Neag a fost 
și este extras cu spri
jinul prompt, operativ, 
eficient al conducăto
rilor auto de la auto
bază. Drumul cărbune
lui din' carieră către 
termocentrale și cocse- 
rii este astfel „scurtat" 
prin efectuarea unui 
transport rapid și efici
ent.

Despre cei 600 de oa
meni ai muncii de la Au
tobaza de transport a 
C.M.V.J. care și-au reali
zat sarcinile anuale de plan, 
despre cei mai merituoși 
dintre fruntași, ne-a vor
bit cu căldură Marcel Zei- 
cu, contabilul șef al uni
tății : „Cea mai mare sa
tisfacție a oamenilor este 
că fac parte din colecti
vul care raportează cu 
mindrie realizarea planu
lui anual. Beneficiile în
treprinderii realizate su
plimentar sint și benefici-

Pagină realizată de Mircea BUJORESCU 

Ilustrația : Ștefan NEMECSEK

Cordu- 
auto), 

(electri- 
Tamași

mărit utilizarea cores
punzătoare a parcului au
to din dotare, luînd to
todată măsuri operative 
de întreținere și repa
rare a mijloacelor de 
transport, corespunzător 
specificului de trafic, în 
vederea îndeplinirii sar
cinilor’ de plan. Pe 
gă cele legate de 
zarea principalilor 
catori economici : 
turi, beneficii, 
netă, cheltuieli 
le, indicele de 
a capacității, o preocupa
re majoră a constituit-o 
activitatea de siguranță 
a circulației și protecție 
a muncii. în anul 1982 
nu am înregistrat nici un 
accident de muncă sau 
îmbolnăvire profesională, 
ceea ce a condus la o e- 
ficiență sporită a acti
vității noastre.

în aceste zile de efer
vescență creatoare, ală
turi de toate colectivele 
de muncă din Valea Jiu
lui, conducerea Autoba
zei noastre, organizațiile 
de partid, sindicat și 
U.T.C., toți oamenii mun
cii își vor conjuga efor
turile pentru pregătirea 
temeinică a producției 
anului 1983, în vederea 
îndeplinirii și în acest 
an a sarcinilor mobili
zatoare ce ne stau în fa
ță prin participarea e- 
fectivă la activitatea 
de extracție din cadrul 
C.M.V.J., pentru creș
terea continuă a produc
ției de cărbune. ,

Bilanț rodnic, care 
ne mobilizează pentru 
rezultate și mai bune

în anul 1983 se va 
realiza un volum de măr
furi transportate de
7 324 000 tone.

Se va realiza un coe- 
ficent de utilizare a par
cului de 0,72 ia sulă ‘’.iță 
de 0,62 la suta in Io.'..'

+ Costurile m r. «riale 
la 1 000 Ici venit v ■ s ă- 
dea cu 0,4 la suta.

Se va realiza modi
ficarea rampei de - .da
re de la sediul s •li'.i 
Vulcan.

înființarea în cadrul 
atelierelor de întreținere 
și reparații a două echi
pe specializate pentru re
condiționat piese și agre
gate electrice și mecani
ce.

Organizarea cursuri
lor de perfecționare și re
ciclare pe meserii a 75 
mecanici, 19 împiegați, 10 
șefi coloană, 400 condu
cători auto, 9 elecțriceni 
auto.

1 ' ț
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FILME

și aniversării Republicii nucleare
ANINOASA : Case

ta Măriei de Medicis.

Manifestări dedicate _ 
Conferinței Naționale a Partidului 

Comunist Român

Luări de poziție 
împotriva aberantei 
curse a înarmărilor

PETROȘANI : 7 No
iembrie : Aii Baba și 
cei 40 de hoți, I—II ; 
Unirea: Pe cer vrăji
toarele nopții.

LONEA : înainte de 
zbor.

' MOSCOVA 14 (Agerpres) junet al industriei 
— La Moscova a avut loc 
o adunare festivă ■ 
erată celei de-a 35-a 
versâri a proclamării Re- 
publicii. în prezidiu au 
Uat Ioc VJ. Konotop, 

l >■ m-secretar al Comite- 
t" ui regional Moscova al 
P < U.S., președintele Con- 
d'.i erii Centrale a

: eG'ici de Prietenie 
viru>-Române 
S.M. Kolomin. 
copreședinte âl 
Iui orășenesc Moscova, 
prezentanți ai secției 
lății externe a C.C. 
P.C.UK, funcționari 
periori din M.A.E. sovietic.

Adunarea a fost deschi
să de L.N. Riamzin, ad
junct al ministrului flo
tei fluviale a R.S. F.S.R. 
Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii So
cialiste România și U.R.S.S. 
Au rostit cuvântări A.T. 
Lavrentieva, ministru ad-

________ 1 UȘ03- 
re, vicepreședinte al Con- 

consa- ducerii
ani- și Ion 

nat cu 
mâniei 
tică.

Vorbitorii au subliniat 
Semnificația actului de la 
30 Decembrie 1947, rele
vând realizările obținute 
de poporul român, sub 
conducerea Partidului Co
munist Român.

A fost subliniat rolul 
determinant al întîlnirilor 
și convorbirilor la nivel 
înalt în dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea So
vietică, dintre popoarele 
celor două țări.

A fost prezentată o ex
poziție de fotografii. Ar
tiști din Moscova au sus
ținut un concert festiv.

Centrale a A.P.S.R., 
Mielcioiu, însărei- 
afaceri a.i. al Ro- 
în Uniunea Sovie-

Aso- 
So- 

(A.P.S.R.), 
prim vi- 

Sovietu-
9 re- 

re- 
al 

SU

Problema Namibiei în dezbaterea 
Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 14 
(Agerpres). — Adunarea 
Generală a O.N.U. a în
ceput dezbaterile asupra 
problemei Namibiei.

în cuvîntul
Paul Lusaka, 
le Consiliului 
Unite pentru 
reamintit că, deși O.N.U,

inaugural, 
președinte- 
..Na’țiunilor 
Namibia, a

i-a ridicat mandatul
16 ani în urmă. Republi
ca Sud-Africană continuă 
să ocupe și azi în mod i- 
legal acest teritoriu, fi
ind ajutată în politica sa 
de obstrucționare a pro
clamării independenței na- 
mibiene de către aliații 
occidentali.

CU

HANOI 14 (Agerpres). 
— La ambasada Români
ei din Hanoi a fpst orga
nizată o conferință de 
presă în cinstea Confe
rinței Naționale a Parti
dului Comunist Român și 
a celei___ __
sări a proclamării Repu
blicii, 
afaceri 
tre, Ianeu Răpan, a 
dențiat marile succese Ob
ținute de poporul român 
în întîmpinarea celor do
uă mari evenimente din 
viața partidului și statu
lui nostru.

în încheiere, a fost pre
zentat un film documen
tar românesc.

dc-a 35-a

Însărcinatul 
a:i. al țării

aniver-

cu 
noas- 

evi-

CANCELARUL FEDE
RAL AL R.F. GERMA
NIA, Helmut Kohl, a a- 
dresat președintelui Bun- 
destagului, Richard Stuc- 
klen, o scrisoare prin ca
re solicită Camerei in
ferioare a parlamentului 
un vot de încredere în 
actualul guvern.

CONSTATÎND PROLI
FERAREA PERNICIOA
SA A TOT FELUL DE 
„SPECIALIST!" ÎN „ȘTI
INȚE OCULTE" guvernul 
columbian a deCis să in
terzică accesul la posturi
le de radio al acestor im
postori.'care s-au dbve-‘ 
dit gata să abuzeze

La Aljbertslund, un orășel situat în apropierea 
capitalei daneze, a avut loc conferința de constituire 
a organizației „Cadrele didactice pentru pace", des
fășurată sub deviza „Abecedare în loc de bombe".

COPENHAGA 14 (Ager
pres). — „Trăind într-o 
epocă în care cursa înar
mărilor ne amenință zil
nic cu distrugerea nucle
ară, nu putem să nu edu
căm tînăra generație în 
spiritul păcii", a declarat, 
în cuvîntul inaugural, 
Bern Hokanson, profesor 
la Rodovre. „Fiecare ca
dru didactic, s-a relevat în 
cadrul dezbaterilor, indi
ferent dacă predă fizica,

istoria. sau literatura, este 
dator să-i avertizeze pe 
copii asupra pericolului 
care amenință omenirea, 
să-i învețe să lupte împo
triva lui". „Știm, s-a men
ționat la conferință, că 
numai un singur procent 
din cheltuielile anuale 
mondiale pentru înarmări 
ar fi suficient pentru e- 
ducarea a 130 milioane 
copii care rămîn astăzi 
analfabeți". .

VULCAN : Mare»; ba
ie nocturnă.

LUPENI : înarmat și 
foarte periculos.

URICANI :
.nii.Tp ;TP- g

Euroge-

TV

merit, relatează agenția 
Reuter. Criza este atît de 

J gravă îneît este posibil 
un‘ faliment. Dificultățile 
financiare au determinat 
renunțarea la două dintre 

un asemenea mijloc de cele patru premiere 
largă publicitate. Amin
tind decizia, Ministerul 
Comunicațiilor a expli
cat că astfel de 
uni" nu aveau drept 
zultat decît otrăvirea 
rituală a oamenilor, 
latcază agenția 
Presse.

CELEBRUL TEATRU 
DE OPERA „COVENT 
GARDEN" DIN LONDRA 
este amenințat de fali-

! pro- 
stagiuneaiectate pentru 

1982—1983.
ÎN DECURSUL ULTI

MELOR 12 LUNI, prețu
rile în Norvegia au cres
cut în medie cu 12 la sută. 
Potrivit datelor oficiale

.etnîșl- 
re- 

spi- 
re- ______ ______

France publicate la Oslo, cele mai 
mari scumpiri s-au înre
gistrat la produsele ali
mentare — cu 13,5 la su
tă, la chirii — cu 12,9 la 
sută, la asistența medica- 

cu 15,3 la sută.

16,00 Telex, I6,05-,pon- 
sultații în sprijinu 
vățămîntului politico- 
ideologic. 16,25 Bangla
desh —■ mozaic cultu
ral. 16,35 Viața cultu
rală. 17,00 Amfiteatru 
studențesc. 17,50 1001
de seri. 18,00 închide
rea programului. 20,00 
Telejurnal. 20,20 Un 
vast program de acti
vitate politieo-ideolo- 
gică. 20,40 Măreț des
tin trăim sub soare. 
Program de cîntece pa
triotice și revoluționa
re. 20,50 Film artistic: 
„Bal în Poiana Zim
brilor". 22,00 Telejur-

ACASĂ

3

declar

ANUNȚ DE FAMILIE

ÎS 11

B o x

de 
O

pe 
elibe- 
mine- 
nulă.

legUimație de 
numele Arde- 

Petru,. eliberată

PIERDUT 
serviciu pe 
lean 
Preparația Corcești, 
declar nulă. (1529)

FiieaLucia- și ginere
le Ocsy anunța că se 
împlinesc trei ani de 
CÎnd ne-a părăsit scum-

In ioc de ijală... antrenament cu public ?!

Turul diviziei A 
în cifre 33

ECH IPELE

MECIURI
DEPLAS

GOLURI LOCUL
OCUPAT 
DUPĂ

mernenioj

Din datele de mai jos cititorii pot proceda 
la o serie de analize, care i-ar interesa. Să ve
dem împreună doar cîteva aspecte mai intere
sante. • •■•■x .
0 în primul rînd se re

marcă echilibrul din partea 
inferioară a clasamentu
lui. Deși s-ar părea că 
echipele cu 15 și 16 punc
te âu un avantaj sensibil 
fală de cele cu 13 puncte, 
prin prisma clasamentu
lui adevărului, acest a- 
vantaj de 2—3 puncte este 
compensat — cel puțin te
oretic deocamdată — de 
faptul că echipele cu 13 
puncte au disputat numai 
opt meciuri pe teren pro
priu (excepție, F.C.M. Bra
șov), iar cele cu 15—16 
puncte, cîte 9 meciuri (ex
cepție, F.C. Petrolul). Ră
mîn bineînțeles în situa
ție dificilă F.C. Constanța, 
Poli Timișoara, după care 
urmează F.C.M. Brașov.

0 De remarcat 
Bihor, după ce în 
etape ocupa locuri 
șe, cu o eficiență 
yidiat, în finalul
este în situația de a intra 
in lotul Echipelor amenin
țate ; în ceea ce privește 
golaverajul a ajuns ca pa
sivul să fie depășit numai 
de F.C. Constanța.

0 Șase echipe nu 
pierdut nici un meci 
teren propriu, Dinamo

cabilă — în 17 etape n-a 
pierdut nici un meci.

• Poli Timișoara 
singura echipă, care 
cîștigat nici un punct pe 
teren ‘Străin. ’«T'r*’7’
• Din cele 405 goluri 

marcate, următorii jucă
tori și-au lu^t „partea leu
lui": Grosu- — 13, Neni- 
țeanu — 11, Kun și Si- 
maciu cite 9, M. Sandu, 
Gîngu. Peteu (Constanța), 
eîte 8, Cămătaru, FI. Gri
gore, Balint.Șoșu, Augus
tin. cite 7, iar Cîmpeanu. 
Andone, Bălăci, Radu II 
cite 6.

SPORTUL STUD
DIMAMO 
CORVINUL 
E L ARGEȘ 
U CRAIOVA 
STEAUA 
S.C.BACAU 
JIUL 
EC.OLT
EC. BIHOR
POU-IASI
A.S.A. TG. MURES 
EC PETROLUL

6KSTIRGOVISTE
EC.M. BRASOV

6 CHIMIA RM.VILCEA
POLI-TIWSOARĂ 
FC.CONSTANTA

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) 
numele Braha Ion. 
rată de Institutul de 
Petroșani. O 
(1528)

pa .noastră mamă’ 
BOȚOC VERGINA 
îi vom păstră veșnic 

amintirea și vom ră- 
niine ncmîngîiați pen
tru tot restul vieții.

(1527)

că F.C. 
primele 
frunta- 
cle in- 
turului

• Printre cei care au 
ratat loviturile de la 11 
m se află jucători cunos
cut: <a oameni de gol: Du- 
du Georgescu, Radu II, 
Cîrhpeanu. ''

• Au oreușit"; cele 8
autogoluri :
(Iași) cu 2,

(Poli.
trei.

Gheorghiu 
Ncagu (Jiul), 

Io van (Steaua). Cățoi (F.C. 
Olt), Zare (Bihor), Preda 
(Chimia), Șunda 
Tim.). Din acestea
au fost hotărîtoare în pier
derea cite unui punct pen
tru echipele lor, cele în
scrise de Gheorghiu, Pre
da și Șunda. ■ ■ ; TTr

au 
pe 

a
obținut o realizare remar- I. BOGDAN

Conform afișelor, sîm
bătă, 11 decembrie, cu în
cepere de la ora 18, în 
sala de sport a clubului 
sindicatelor din
trebuia

o gală de box 
protagoniști pe boxerii de 
la „Minerul" Lupeni și 
„Metalurgistul" Cugir. Mi
nutele treceau însă, chiar 
dincolo de ora anunțată și 
oaspeții nu s-au prezentat...

Pentru a salva seara 
și a oferi totuși ceva... box 
celor peste două sute de 
spectatori (mulți au ple
cat), antrenorul Nicolae 
Barbu și-a urcat în 
elevii pentru cîteva 
ciuri demonstrative.

Lupeni
să se desfășoare

avîndu-i

Am avut prilejul 
să remarcam (d« !Și 
rile au fost , ca între... co- . 
legi de club) calitățile u- 
nor tineri boxeri,- ce me
rită mal multă atentle și 
condiții mai bune : Cons
tantin Urșaru (cat. 51 kg), 
Gheorghe Bărgaș 
kg), Grigore Clim 
63,500 kg), Aurel Bumbea 
(cat. 67 kg). Daniel Micu 
(cat. 63,800 kg), Mircea 
Țărmure (cat. 57 kg) și 
Dănuț Gîtman (cat. 67 kg). 
Boxeri tineri, cu o bu
nă pregătire fizică, cu un 
bogat bagaj tehnic a că
ror ascensiune valorică este 
previzibilă.

Am constatat insă că in

astfel afară de acest inimos an
in tîlnî- trenor care este Nicolae 

Baibu nimeni altul nu 
sprijină efectiv sportul 
cu inînuși. Lipsa unui me
dicla reuniunea ce tre
buia să . aibă loc, lipsa u- 

• nor mănuși competitive 
(cele existente slut rup
te !), lipsa- echipamentu
lui de antrenament este 
urmarea neatenției Aso
ciației sportive „Minerul" 
față de această secție. Da
că președintele Asociați
ei sportive „Minerul" (în 
persoana tovarășului Idi- 
hai Moisescu) a fost pre
zent pină la... primul gong, 
președintele secției de box 
(dacă o fi existînd) nu

(cat. 54 
(cat.

s a... „obosjjt" să 
plaseze ia gaia 
ot re?

Eșuarea galei 
gretabiiâ și ea 
trează 
tenerului ales 
gistul Cugir). ' Dar ne 
trebăm : un telefon 
măcar cu o zi înainte, sau 
sîmbătă dimineața, la Cu
gir, nu putea rezolva pro
blema și elimina surpri
za... neplăcută?

Al. TĂTAR

SP
Cine

de
ci fi

re-este 
demons- 

neseriozitatea par- 
(Metalur- 

iri- 
dat,

P.S. Pentru sîmbătă se 
preconizează o nouă gală. 
De data aceasta cu un ad
versar... serios. O aștep
tăm !
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