
Bulevardul Republicii în decorul iernii.

Angajare muncitorească în înfăptuirea măsurilor stabilite de conducerea partidului, 
la inițiativa secretarului său general, tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU, 

pentru asigurarea independenței energetice a patriei

Adunarea activului de bază
din mineritul Văii Jiului

Acum, cel mai important 
obiectiv pentru toate 

întreprinderile miniere- 
realizarea integrală 

și ritmică a producției
S întreprinderile miniere Petrila, l ri- 

cani și cariera Cimpu lui Neag au extras îm
preună în luna ianuarie peste 20 000 tone de 
cărbune suplimentar prevederilor de plan 
® Cea mai mare producție peste plan o înre
gistrează colectivul de la cariera Cimpu lui 
Neag — plus 9 393 tone de cărbune cocsifica- 
bil.

Ieri, a avut loc. la 1’ -troșani. adunarea activului 
de bază din mineritul Văii Jiului, care a analizat 
sarcinile ce revin întreprinderilor din industria mi
nieră pentru înfăptuirea programelor privind dez
voltarea bazei energetice, valorificarea superioară si 
creșterea bazei de materii prime minerale și ener
getice primare, adoptate de Conferința Națională a 
partidului, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, jn acest 
domeniu, precum și realizarea măsurilor politice, 
organizatorice și tehnice necesare trecerii la noul 
program de lucru.

La lucrările adunării au luat parte tovarășii 
ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., RADLI BĂLAN, 
prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., ION LĂZĂRESCU, ministrul minelor. Au 
fost prezenți, de asemenea, activiști ai C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, ai ministerelor, ai organelor județean, 
municipal și orășenești de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă și obștești, ziariști.

Organizată la puțin timp după Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C'.R. cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori din industria minieră și 
geologie, adunarea activului de bază din mineritul 
Văii Jiului a dat o înaltă apreciere cuvîntării rostite 
cu acest prilej de secretarul general al partidului, 
„Minerul de onoare al țării", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document care constituie un model de 
analiză științifică, profundă și clarvăzătoare a sta
diului de dezvoltare a mineritului românesc și ja
lonează căile și direcțiile pentru perfecționarea ac

tivității din acest domeniu, in spiritul hotărârilor 
Conferinței Naționale a partidului.

Pe marginea materialelor prezentate au luat 
cuvintuf tovarășii !‘in Otto Surulescti, Gheorghe 
Scorpie, Titus l o „ be, Nicolae Oprea, Marcu 
Buantă, Nags Em.-ich, Iosif Gliran, Ludovic Repaș, 
Mircea Secrieru, Mircea Bălțătescu, l azakaș l’ran- 
cisc, Beiione Costinaș, Ion Budiliceanu. Mihai Cos- 
ma. Otto Abraham. Iulian Costescu, ștefan Alba, 
Vasile Condoiu, Mihai Neștean, Silviu Năstase.

Adunarea a subliniat preocupările și meritele 
deosebite ale conducerii partidului, personal ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea in
tensă a producției de cărbune, unul din 
factorii hotărâtori in vederea realizării dezideratului 
independenței energetice a țării. Pornind de Ia a- 
ceste considerente, în primii doi ani ai actualului 
cincinal, către sectoarele energetice și al industriei 
miniere au fost orientate fonduri sporite de investiții.

Se înfăptuiește un amplu program de mecani
zare și modernizare a minelor și carierelor. In sec
torul cărbune în ultimii trei ani, unitățile miniere 
au fost dotate cu utilaje de complexitate tehnică 
ridicată — complexe pentru susținerea mecanizată 
a frontului, combine de abataj și de înaintare în 
steril, transportoare și mașini de haldat de mare

Realizările de prestigiu 
obținute de cele trei în
treprinderi miniere aminti
te sînt un rezultat firesc 
al tenacității do care au 
dat dovadă minerii acestor 
colective în înfruntarea 
de zi cu zi cu îndărătnicia 
muntelui căruia i-au smuls, 
cărbunele 1 dătător de forță 
și lumină. Valorificarea la 
un înalt nivel a utilajelor 
moderne, de mare produc
tivitate aflate în dotarea a- 
cestor întreprinderi mi
niere, mai buna or
ganizare a muncii, întări
rea ordinii și disciplinei 
și-au spus cuvintul, s-au 
materializat in producțiile 
obținute peste plan: 9 393 
tone de cărbune la carie
ra Cimpu lui Neag, 8 503 
tone la l.M. Urieani și
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capacitate. Măsuri deosebite au lost întreprinse pen
tru perfecționarea pregătirii profesionale a forței 
de muncă, in noile condițiile create prin introdu
cerea tehnicii noi și tehnologiilor avansate.
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2 249 tone la l.M. Petrila. 
Acestor succese trebuie 
să le adăugăm lendin.a de 
creștere a realizărilor în
registrate în 'ultima parte 
a lunii și de celelalte în
treprinderi miniere. Dar, 
eu toate aceste tendințe, 
rezultatele obținute sînt 
departe de realizarea in
tegrală a prevederilor de 
plan, Combinatul minier 
îndcplinindu și sarcinile 
planificate pe luna ianua
rie, la nivelul Văii Jiu’.ui, 
doar in proporție de 89,9 
la sută.

într-o asemenea situație, 
deloc ușoară pentru mine
rii Văii Jiului și in condi
țiile accentuării crizei c- 
nergetice mondiale, Cons-

(Continuare in pag. a 2-a)

Adeziunea noastră
o materializăm în fapte

Indicațiile și orientă
rile formulate de secre
tarul general al partidu
lui în cuvîntarea rostită 
la încheierea Consfătui
rii de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de con
ducere, specialiști, și 
muncitori din industria 
minieră și geologie, 
șurile adoptate de 
fătuire, în urma 
zelor care au avut 
constituie pentru noi, mi
nerii Văii Jiului, un ade
vărat program de lucru, 
cit se poate de concret 
pentru că este izvorît din 
necesitățile stringente ale 
industriei extractive. Știm, 
secretarul general

mă- 
cons- 
anali- 

loc,

s

>

al partidului 
de aii tea ori, 
prilejurile, 
Ocazia vizitelor 
in Valea Jiului, că a 
nc ciștiga independența» 
energetică este unul din
tre cele mai importante 
obiective ale politicii 
noastre economice, defi
nit cu clarviziune și la 
Conferința Națională a 
partidului, obiectiv straie 
gic stabilit de Congresul 
al XII-lea al partidului

Petru SCRADEANU, 
miner, șef de brigadă 

la l.M. Livezeni

ne-a spus-o 
eu toate 

inclusiv cu 
efectuate 
că
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O acțiune de mare interes
economic și social

Recensămintul animalelor
Recensămintul animalelor domestice constituie 

o acțiune care se află în aceste zile în centrul preo
cupărilor consiliilor populare. în conformitate cu 

prevederile Decretului nr. 1/1982, recensămintul a- 
nimalelor se desfășoară, în întreaga țară, în perioa
da 1—8 februarie 1983. în legătură cu organizarea 
și desfășurarea acestei importante acțiuni în orașul 
Petroșani și în Valea Jiului și semnificația ei eco- 
nomico-socială, tovarășul loan Mischie, secretarul 
Comitetului Executiv al Consiliului popular muni
cipal ne-a făcut următoarele sublinieri :

— în orașul Petroșani 
au fost delimitate 30 de 
sectoare de recensămînt. 
Acestea cuprind atît car
tierele orașului 
zis cît și localitățile 
parținătoare, cum 
Livezeni, Dîlja și 
lalte. Corespunzător 
mărului de sectoare 
recensămînt au fost 
biliți cei 30 de recenzori. 
Atît recenzorii cît și aju
torii lor au fost instruiți 
asupra modului de 
plicaj'e a Decretului 
1/1982, cunosc metodolo
gia de desfășurare a re- 
censămîntului și, de la 1 
februarie a.c., și-au înce
put activitatea pe , teren 
în sectoarele 
sămînt.

— Cum se 
înregistrările 
cenzori ?

— înregistrările se fac 
pe baza declarațiilor po
sesorilor, însă nu înainte 
de constatarea de către 
recenzori a existenței 
nimalclor declarate în 
gospodăriile respective. A- 
ceasta presupune, bine
înțeles, numărarea ani
malelor și apoi înregis
trarea lor în formularul
\___________________

propriu- 
a- 

sînt 
cele- 

nu- 
de 

sta-

a
lii'.

de recen-

fac, practic, 
de către re

a-

Tinerii —această for(ă care poate 
contribui mai mult la creșterea 

producției de cărbune

anima- 
găsite

statistic. Atrag atenția a- 
supra necesității de a se 
declara organelor de re
censămînt cu exactitate 
animalele existente zîn- 
trucît în cazul încălcării 
acestei obligații, 
lele ncdeclaratc,
in plus de către comisi
ile de verificare — care-și 
continuă activitatea pînă 
în 12 februarie —, se con
sideră că nu aparțin per
soanei fizice respective, 
și se preiau, fără plată, 
în proprietatea statului, 
întîmpinăm unele greutăți 
in identificarea animale
lor, deoarece în mai 
multe zone ale municipiu
lui, în unele gospodării, 
s-au făcut amenajări pro
vizorii pentru creșterea 
porcilor, iepurilor de ca
să și altor animale. Ase
menea amenajări au și 
unii cetățeni care locu
iesc în blocuri. Toate 
animalele aflate în ame
najările provizorii trebu
ie declarate recenzorilor 
care se vor afla pe străzi 
și la blocuri. în 
trar, animalele 
cate ulterior vor 
te fără plată, în 
tatea statului.

caz con- 
identifi-, 
fi trecu - 
proprie-

— Ce responsabilități 
revin recenzorilor și de 
ce, atît ei, cît și toți ce
tățenii, sintem interesați 
ca recensămintul anima
lelor să se efectueze în 
conformitate cu normele 
stabilite ?

— Așa cum se precizea
ză în decret, recenzorii 
sînt obligați să controle
ze' la fața locului exis
tența animalelor și exac
titatea datelor declarate 
de deținători, răspunzînd 
direct de înregistrarea 
întregului efectiv dc ani
male existent la 
censămîntului. în 
de efectivele de 
existente vor fi 
măsurile curente 
perspectivă pentru 
voltarea zootehniei și creș
terea producției animalie
re pentru afirmarea auto- 
gospodăririi locale și au- 
toaprovizionării. Iată de 
ce în reușita acestei im
portante acțiuni sînt deo
potrivă interesați atît deți
nătorii de animale cît și 
ceilalți locuitori ai munici
piului. Toți sintem datori 
să realizăm recensămîn- 
tul cu înaltă răspundere 
și conștiinciozitate în ve
derea stabilirii celor mai 
eficiente măsuri pentru 
dezvoltarea mai puterni
că a zootehniei, sporirea 
producției animaliere și 
îmbunătățirea aprovizio
nării populației.

data re- 
funcție 

animale 
stabilite 
și de 

dez-

Interviu consemnat dc 
Toina țAțARCA

Realizarea integrală 
și ritmică a producției 

'Urmare din pag. I)

fătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadre de 
conducere, specialiști și 
muncitori din industria 
minieră și geologie, cons
fătuire organizată din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituie 
remarcabil eveniment, 
moment hotărîtor 
mineritul țării, pentru mi
neritul Văii Jiului. Măsu
rile analizate și adoptate 
în consfătuire, orientările 
și indicațiile, sarcinile 
trasate de secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, au 
un rol determinant pentru 
înfăptuirea programelor 
speciale adoptate de Con
ferința Națională a parti
dului cu privire la dezvol
tarea bazei energetice. Tot
odată, aceste măsuri consti
tuie un 
concret 
muncii 
miniere

în cuvintarca rostită la 
consfătuire, secretarul ge
neral al partidului spunea: 
„Știți bine, că utilajele 
costă foarte mult și, de 
aceea, trebuie să asigurăm 
ca ele să funcționeze la 
întreaga capacitate și în 
tot cursul anului, excep- 
tind numai perioada strict 
necesară de întreținere și 
reparații". Or, întreprinde
rile miniere din Valea 
Jiului au numai complexe 
mecanizate în valoare de 
peste 2,2 miliarde lei, iar 
valoarea combinelor se 
apropie de 600 milioane 
lei. O bună parte dintre 
acestea se află în dotarea 
unor mine care nu și-au 
realizat prevederile de 
plan, cum sînt de exemplu 
minele Lupeni, Paroșeni, 
Aninoasa sau Livezeni, ce
ea ce înseamnă că aceste 
utilaje nu au produs la 
capacitatea maximă, că nu 
sînt exploatate eficient.

Dispunem de un însem-

un 
un 

pentru

program de lucru 
pentru toți oamenii 
din întreprinderile 
ale Văii Jiului.

Aspect dintr-unul din 
atelierele-școală de la 
Liceul industrial Vul
can, unde elevii își de- 
săvîrșesc pregătirea prin 
muncă.
Foto : Șt. NEMECSEK

Prin întreaga desfășu
rare a Conferinței organi
zației orășenești Lupeni a 
U.T.C., tinerii prezenți, în 
numele celor pe care i-au 
reprezentat, și-au manifes
tat totala adeziune față 
dc documentele elaborate 
de Conferința Națională a 
partidului, tînăra generație 
văzînd în aceasta garanția 
sigură a continuării pe 
plan superior a unei poli
tici interne și externe ști
ințifice și novatoare în de
plină concordanță cu aspi
rațiile vitale 
națiuni.

Conferința 
exigență și 
te modul în 
orășenesc U.T.C., 
le și organizațiile sale 
acționat pentru 
rea hotărîrilor 
lui al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român, ale Con
gresului al XI-lea al U.T.C., 
A v î n d în vedere 
faptul că principalul crite
riu de apreciere a activi
tății organizațiilor U.T.C. 
îl reprezintă contribuția 
adusă la îndeplinirea sar
cinilor economice, comite
tul U.T.C. a situat în cen
trul preocupărilor sale mo
bilizarea tinerilor în ca
drul întrecerii uteciste: 
„Tineretul — factor activ 
în realizarea obiectivelor 
deceniului științei, tehnicii, 
calității și eficienței", 
această întrecere s-au 
tegrat activ peste 3200 ti
neri din unitățile economi
ce ale orașului. Cu bune re
zultate au desfășurat între
cerea organizațiile U.T.C. nr. 
4, 10, 12, 13 (I.M. Lupeni), 
nr. 1, 3, 5 (l.M. Bărbăteni), 
4, 6 (Uzina de preparare a 
cărbunelui), 1, 2, 3, 7, 8
(I.F.A. Vîscoza) precum și 
organizațiile de la coopera
tiva „Straja", spital. A fost 
subliniată activitatea deo
sebită a tinerilor Gheorghe 
Panaite, Ion Silași, Emil 
Rad, Constantin Lilă, Doru

ale întregii

a analizat cu 
responsabilita- 
care comitetul 

organe- 
au 

înfăptui- 
Congresu-

în 
in-

este 
tărie 
. ce

nat număr de cadre teh- 
nico-inginerești. Aproape 
că nu există întreprindere 
minieră care să poată spu
ne că duce lipsă de ase
menea cadre. Dar cu toate 
acestea aportul lor la rea
lizarea sarcinilor de plan 
încă nu este evident atîta 
vreme cît unitățile minie
re respective rămîn da
toare economiei naționale 
cu mii de tone de cărbune. 
Și în această direcție sar
cina trasată de secretarul 
general al partidului 
clară, subliniind cu 
că inginerul „n-are
căuta în birou, trebuie să-și 
desfășoare activitatea 
mină", ba mai mult, 
gincrul șef trebuie cel pu
țin 50 la sută din timp să 
petreacă în mină. Și di
rectorul la fel". în felul a- 
cesta prin acordarea unei 
asistențe tehnice de înaltă 
calificare, prin îndruma
rea și supravegherea di
rectă a locurilor de mun
că nu vor mai avea loc 
abateri de la tehnologiile 
de lucru și, fără îndoială, 
se va îmbunătăți radical 
starea ' disciplinară.

Aplicarea fermă a aces
tor măsuri la care trebuie 
adăugate, organizarea ac
tivității la utilajele moder
ne după principiul între-’ 
prinderilor care lucrează 
în foc continuu și a pro
gramului cu săptămîna de 
lucru de 40 de ore, deci cu 
5 zile de lucru, înseamnă 
a valorifica deplin rezer
vele de care dispunem pen
tru creșterea continuă a 
producției de cărbune, pen
tru sporirea 
tații muncii, 
grabnică la 
lizarea măsurilor 
bilite în cadrul Consfătui
rii, trebuie să conducă 
îndeplinirea sarcinilor 
plan pe luna februarie 
că din primele zile, la 
cuperarea minusului înre
gistrat în luna precedentă,

în 
„in-

productivi- 
Trecerea 
materia- 

s ta

la
de 

în- 
re-

Avram,
Lupea, 

Vasilica

Dăneasă, Mariana 
Florin Nanei, loan 
Voichița Puia,
Preda, Silviu Covaciu, Ca
rol Ditrich, Raveca Soca- 
ciu, Petru Murg, Maria 
Cîmpean, Adela Moldovan, 
Sanda Ilobjilă, Ana David, 
Margareta Vlaic, Emilia 
Macarie, Adriana Nucă, 
Veronica Tudor, Viorel Co- 
jocaru și alții. Rezultate 
bune au obținut tinerii de 
la prepaVație, la recupera
rea globală și la special, 
recuperarea și refolosirea 
a importante cantități de 
material rulant, role pen
tru benzi, lanț, cupe etc.,
rzzzzzzzzz/zz/zzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzz

CONFERINȚE ALE 
ORGANIZAȚIILOR

U.T.C.'
wzzzzzzzz/z/«zzzzzzzzz/zzzz//zzz.
iar cei de la I.F.A. Vîs- 
coza în recuperarea a mari 
cantități de mătase, în 
timp ce în recuperarea și 
colectarea de fier vechi, 
deșeuri, maculatură, sticle, 
borcane s-au remarcat ti
nerii de la cooperativă, 
spital, comerț, din școli.

De remarcat că la data 
cînd a avut loc conferința, 
15 la sută din planul eco- 
conomic al organizației o- 
rășenești era realizat, lan- 
sîndu-se cu acest prilej 
CHEMAREA CĂTRE TOA
TE ORGANIZAȚIILE O- 
RASENEȘTI DIN JUDE
ȚUL NOSTRU DE A REA
LIZA INTEGRAL PLANUL 
ECONOMIC PÎNĂ LA 30 
OCTOMBRIE PENTRU A 
REALIZA PÎNA LA SFÎR- ’ 
SITUL ANULUI O DE
PĂȘIRE DE 10 LA SUTĂ!

Rezultate bune s-au ob
ținut și în alte domenii 
ale muncii cu tineretul. Au 
fost și sînt organizate con
cursuri pe meserii ca. „O- 
limpiada minerului", pre
paratorului, operatorului- 
chimist, practica elevilor 
în producție și altele. To-

tuși în acest domeniu, al 
ridicării calificării profe
sionale trebuie făcut mai 
mult. Organizațiile U.T.C. 
trebuie să se ocupe intens 
de inițiativa „Trofeul nou
lui încadrat", urmărind 
reducerea fluctuației tine
rilor, întărirea disciplinei, 
eliminarea absențelor 
motivate. în luările 
cuvînt, în propunerile 
cute numeroși tineri 
vizat aceste aspecte, 
tre propunerile 
făcute sînt dc reținut pre
zența mai activă a 
lor în locurile-cheie 
producției, dotarea 
B.T.T. Petroșani cu 
mijloace de transport, pre
gătirea temeinică a acțiu
nilor cultural-educative, 
conștientizarea întregului 
tineret din Lupeni pentru 
a participa activ și cu pa
siune revoluționară Ia dez
voltarea social-economică 
a orașului, la continua lui 
transformare. De .J.tfel,' 
spiritul ană. •*<, o- 
pinia sănătoasă, critică și 
autocritică au caracteri
zat cuvîntul tinerilor Sil
viu Năstase, Maria 
tantin, Ion Bexa, 
Avram, Viorica 
Gabriela Irimic, 
Munteanu, Adriana Nucă, 
Gabriela Juveloiu, Veroni
ca Tudor, Maria Bărbulcs- 
cu. Demnă de reținut, at
mosfera angajantă a con
ferinței în care se înscrie 
și chemarea adresată de 
comitetul U.T.C. al Uzinei 
de preparare a cărbunelui 
Lupeni, către toate orga
nizațiile U.T.C. de la uni
tățile de preparare din ba
zin de a realiza planul e- 
conomie anual pînă la 23 
august a.c.

Ca priin-seeretar al Co- i 
mitetului orășenesc U.T.C. 
Lupeni a fost reales tova
rășul Traian Moraru.

Alexandru TĂTAR

ne- 
de 
fă- 
au

Din- 
valoroase

tineri- 
ale 

filialei 
noi

Cons-
Liviu

Curucu, 
Maria

se

au

la depozitul VarnițaAcțiuni gospodărești

Olimpiada 
școlară

In școlile generale și 
liceele Văii Jiului a în
ceput olimpiada 
ră, tradițională și 
mulativă întrecere

școla- 
sti- 

a 
elevilor la obiectele de 
învățămînt. Duminică a 
avut loc faza pe școală 
în licee (limba rorrț'.nă, 
biologie, fizică și geo
grafie), iar luni în șco
lile generale (clasele 
VII și VIII, la limba 
română). în 31 ianuarie 
s-a încheiat și etapa pe 
școală a concursului pe 
meserii (în licee și șco
lile generale care
treapta I), urmînd ca în 
5—7 februarie să 
desfășoare faza pe județ

Depozitul Varnița asi
gură în bună măsură în
treprinderilor miniere din 
Vale cît și unora din 
țară utilaje' și piese 
de schimb. Situat în 
partea nordică a Văii Jiu
lui, într-o depresiune, 
depozitul este oarecum 
vitregit de natură. Chiar 
și zăpada căzută la în
ceputul acestei luni a 
fost viscolită, îngreu- 
nînd buna desfășurare 
a activității în depozit. 
Despre cum s-a acționat 
pentru deszăpezire și 
ordine am stat de vorbă 
zilele trecute cu șeful de 
depozit, sing. Vasilică 
Vladislav. '

— Cum ați acționat la 
deszăpezire ?

— Noi nu am stat cu 
miinile in sin și ne-am 
pregătit încă din toamnă.

— Ne puteți oferi cî
te va exemple concrete în 
această direcție ?

Desigur, am întoc- 
un program de ma
in această direcție, 
gestionarii care au

mit 
suri 
Toți 
utilaje în incinta depozi
tului au căutat să le a- 
copere, protejindu-le
astfel de intemperii, am 
adus material antidera
pant pe care l-am plasat 
la baza pantei. Am 
dotați cu unelte și 
etc. Ori de cîte ori 
necesar întregul

fost
sare
fosta 

colec-

reu- 
să 

căile 
libe-

Maria
Și 

de a- 
Pascu, 

electri-

e-

tiv de aici s-a constituit 
într-un detașament de 
intervenție operativă. Cu . 
uneltele în mînă am 
șit de fiecare dată 
descongestionăm 
de acces dînd cale
ră mașinilor, să deszăpe
zim și adăpostim utilaje
le recent sosite în depo
zit. Am mai curățat lini
ile ferate, am pus în 
funcție podul rulant,
lectrocarul, electrosti- 
vuitorul și altele, conș- 
tienți fiind că dacă nu 
vom acționa energic, mi
nele vor suferi din lipsa 
unor piese. La această 
acțiune au participat mulți 
lucrători din depozit, dar

țin să remarc pe Dumitru 
Bălțătoiu, Constantin Băl- 
țatu, Nicolae îloncea, Ion 
Negrușoiu, gestionarii 
Constantin Tănase, 
Iejek, Ion Crăciun 
Elena Mărgulesou, 
semenea, Valerica 
Viorel Gherghel,
elenii Iosif Scrobucz, Ion 
Gruescu, maistrul prin
cipal Alexandru Sicomaș, 
fochiștii Traian Cocolan 
și Dumitru Enulescu. Pu- 
nînd cu toții umărul am 
făcut și vom face fală 
oricărei situații pentru a 
asigura tot timpul o bună 
aprovizionare a minelor 
cu piese și utilaje.

Vasile BELDIE

I
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Angajare muncitorească în înfăptuirea măsurilor stabilite de conducerea partidului, 
la inițiativa secretarului său general, tovarășul N1C0LAE CEAUȘESCU,

(Urma't din pag. 1)

măsuri 
al mi- 
Jiului 
mari 

nostru 
condiții 
mineri, 

locuințe,

Paralel cu investițiile masive pentru 
lezvoltarea și modernizarea minelor și 
crearea de noi capacități de producție 
iu fost cheltuite însemnate fonduri 
rănești pentru creșterea gradului de se
curitate minieră. în același timp, din in- 
licația și sub îndrumprea permanentă 
i tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a în- 
ăptuit un amplu program de 
>entru creșterea nivelului de trai 
ierilor și familiilor lor. Valea 
■xprimă cel mai bine eforturile 
>e care le face țara, întregul 
>opor, pentru asigurarea unor 
:ît mai bune de viață pentru 
5-a dezvoltat construcția de 
int în execuție lucrările de termoficare 
i tuturor orașelor, se extind, corespun- 
:ător nevoilor, dotările comerciale și 
locial-culturale. Răspunzînd propuneri- 
or făcute de mineri, în Valea Jiului 
-au construit unități productive ale in- 
1'. 'iei ușoare, prin care sînt 
ocuri de muncă pentru soțiile

asigurate 
și fiicele

la condi-Desigur, răspunsul minerilor
[iile create trebuie să se materializeze 
in creșterea mai accentuată a produc
ției de cărbune, la nivelul sarcinilor sta
bilite prin programele speciale aprobate 
de Conferința Națională a partidului. 
Participanții la dezbateri au subliniat 

că înfăptuirea acestor programe va du
ce la valorificarea mai bună a rezerve
lor de cărbune și minereuri existente în 
țara noastră, va determina reducerea 

însemnată a importurilor și, în consecință, 
scăderea efortului valutar al statului, 
contribuind la progresul continuu, î.n 
ritm susținut, al economiei naționale, - 
în condițiile crizei energetice mondiale.

Creșterea puternică a producției de căr
bune asigură într-o măsură însemnată 
acoperirea prin forțe proprii, încă din 
acest an, a peste 90 la sută din consu
mul de energie primară — obiectiv prio
ritar stabilit de Conferința Națională a 
partidului.

în vederea dezvoltării mai accentuate 
a producției de cărbune, corespunzător 
nevoilor sporite ale economiei naționale, 
cei care au luat cuvîntul au reliefat ne
cesitatea folosirii mai bune a dotării 
tchnico-materiale de care dispune bazi
nul Văii Jiului, punerii în funcțiune în 
timp cit mai scurt a noilor capacități, 
dezvoltării celor existente. A fost rele
vată însemnătatea deosebită a indicați
ilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu la recenta Consfătui
re de lucru de la C.C. al P.C.R. privind 
reducerea perioadei de execuție a lucră
rilor de deschidere a noilor capacități, 
fabricarea tuturor utilajelor miniere și 
pieselor de schimb, organizarea pe bazi
ne și unități miniere a întreținerii • și 
reparării mașinilor și instalațiilor.

S-a dat o apreciere deosebită faptului 
că, în viitor, noile mine și cariere vor 
fi înzestrate cu utilaje moderne, de 
mare capacitate, în același timp cu în
făptuirea programului de mică mecani
zare, acțiune menită să ducă la crește
rea producției și productivității muncii, 
la întărirea gradului de securitate, ușu
rarea efortului fizic în subteran și la 
suprafață.

Adunarea activului de bază din mine
ritul Văii Jiului a apreciat că noul pro
gram de lucru, cu durata schimbului de 
8 ore, are în vedere folosirea cit mai de
plină a capacităților de producție, uti
lajelor și instalațiilor, corespunde sar
cinilor sporite de plan pe anii 1983—1985 
și asigură condiții mai bune de folosire 
a forței de muncă. în același timp, in
troducerea și generalizarea acordului 
global la nivelul sectoarelor și unități
lor miniere va cointeresa într-o mai 
largă măsură întregul personal munci
tor din minerit pentru îndeplinirea și 
depășirea planului la producția fizică.

Ample referiri au fost făcute de către 
vorbitori la prevederile privind asigu
rarea și folosirea mai rațională a forței 
de muncă necesară mineritului, reduce
rea personalului auxiliar șl creșterea 
numărului’ de posturi în cărbune, pre
gătirea cadrelor pentru minerit în raport 
cu gradul înalt al tehnicii folosite în a- 
cest sector.

Aplicarea în viață a măsurilor stabi
lite la consfătuirea de lucru de la Co
mitetul Central al partidului, trecerea 
la noul program de lucru implică o 
înaltă răspundere din partea organelor 
și organizațiilor de partid din întreaga 
Vale a Jiului.

Comitetul municipal de partid, comi
tetele orășenești și din întreprinderile 
miniere trebuie să situeze în centrul 
preocupărilor abordarea temeinică, pro
fundă, a problemelor de fond ale orga
nizării producției și a muncii, mobiliza
rea ’ exemplară a colectivelor minerești 
pentru realizarea planului de cărbune, 

întărirea climatului de ordine, discipli
nă, răspundere la fiecare loc de muncă, 
antrenarea mai activă a întregului corp 
tehnico-ingineresc la soluționarea con
cretă a tuturor problemelor ivite la 
locurile de muncă din subteran.

în spiritul exigențelor formulate în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru, tre
buie ca în fiecare unitate minieră să 
se elaboreze programe concrete cuprin- 
zînd măsurile ce se impun în condiți
ile aplicării regimului de lucru de 8 
ore, corespunzător necesităților ce se 
ivesc în fiecare abataj, la fiecare punct 
de lucru.

Toate formele muncii politico-organi- 
zatorice și cultural-educative trebuie 
să situeze in centrul preocupărilor dez
baterea largă cu comuniștii, cu toți 
oamenii muncii, explicarea convingătoa
re a ideilor și orientărilor date de se
cretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea la consfătuirea 
de lucru, militînd cu fermitate pentru 
folosirea mai bună a dotării tehnice e- 
xistente și a timpului de lucru, pentru 
întărirea pîrghiilor de organizare și 
mobilizare a întregului potențial mate
rial și uman, în vederea realizării pla
nului de cărbune.

Participanții la adunarea dc activ s-au 
angajat, în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din minele Văii 
Jiului, să Îndeplinească exemplar sar
cinile de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, contribuind astfel la dezvolta
rea bazei de materii prime și energe
tice a țării, la înflorirea și prosperitatea 
patriei noastre socialiste, la creșterea 
bunăstării întregului popor.

în încheierea lucrărilor adunării a 
luat cuvîntul tovarășul llie Verdeț.

Adunarea activului a adaptat o hotă- 
rîre cu privire la aplicarea măsurilor 
stabilite în Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori din industria mi
nieră și geologie.

„Sfat mineresc" înaintea începerii lucrului în abatajul cameră unde-și des
fășoară activitatea brigada condusă de destoinicul miner Dumitru Bornoiu, de 
la sectorul II al I.M. Uricani,

Foto ; Cristian ȘTEFAN

Adeziunea noastră i
o materializăm in fapte

I
I

I
I•
I ■ Urma't din pag 1J

1 nostru. îndeplinirea cu 
. succes a acestei sarcini 
ț care ne revine și nouă,
■ minerilor din Valea Jiu- 
, lui, este posibilă numai 
| prin adoptarea și mai 
. ales" materializarea unor 
j măsuri adecvate condiți- 
, ilor existente în unități- 
j le noastre miniere, mă- 
, suri cum sint cele amin- 
| tite și care au fost dez- 
• bătute pe larg în aduna- 
1 rea activului de bază din
■ bazinul nostru carbonifer. 
I îmi exprim și cu această

ocazie deplina adeziune 
față de întregul com- 

. plex de măsuri, față de 
programul de lucru care 

j s-a adoptat.
, Am aproape 30 de ani 
I 

de minerit și în majori
tatea acestor ani am lu-. 
crat în subteran în trei 
schimburi a cîte 8 ore. 
Știu din experiență că 
atunci ne organizam mai 
bine activitatea, munca 
la front, și rezultatele e- 
rau mult mai bune. Și 
acum rezultatele vor fi 
mai .bune aplicînd acest 
program mai ales în con
dițiile cînd în abataj a- 
vem un complex mecani
zat. Nu-i același lucru 
să preiei și să predai ac
tivitatea la patru schim
buri, cind apar timpi 
morți mai mult decît la 
trei schimburi. Pe lin
gă aceasta vom benefi
cia și de mai mult per
sonal electromecanic, pro
venit din al patrulea 

schimb, care poate inter- < 
veni operativ în caz de , 
defecțiuni. Mă refer nu- i 
mai la aceste avantaje ca- ' 
re sînt în sprijinul pro- | 
ducției pentru că de rea- ■ 
lizarca sarcinilor’ de plan, | 
va depinde cîștigul nos- • 
tru, nivelul nostru de I 
trai, pe care toți ii do- ' 
rim cit mai ridicat. Toc- I 
mai de aceea îmi exprim ! 
adeziunea deplină' față de • 
măsurile adoptate, ade- J 
ziune pe care doresc ; 
să o întăresc prin fapte, I 
adică prin cărbunele pe > 
care îl voi extrage im- I 
preună cu ortacii mei din ! 
abatajul mecanizat un- I 
de ne desfășurăm activi- > 
ta tea, cărbune de care J 
țara, economia noastră ■ 
națională are nevoie.

I
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în căutarea unei soluții Ia problema accesului Namibiei la independență

Turneul secretarului 
intr-o serie de

general al OM 
state africane

LUANDA 1 (Agerpres). 
Secretarul general al Na
țiunilor Unite, Javier Pe
rez de Cuellar, aflat la 
Luanda în cadrul unui tur
neu efectuat intr-o serie 
de state africane, a avut 
convorbiri cu președintele 
Angolei, Eduardo dos San
tos, și cu alți conducători 
angolezi cu care a exami
nat probleme legate de ac
cesul Namibiei la indepen
dență in conformitate cu 
prevederile Rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate 
și instaurarea unei păci 
trainice în Africa Austra
lă. Secretarul general al 
O.N.U. s-a intîlnit, de a- 
semenea, cu reprezentanți 
ai Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vcst

Opinii, luări de poziție împotriva înarmărilor 
și pericolului unui război nuclear

WASHINGTON 1 (Ager- 
pres). „Trebuie luate mă
suri urgente pentru opri
rea fabricării de noi tipuri 
de arme și reducerea pe
ricolului unui nou război 
nuclear", a declarat recent 
savantul american Linus 
Pauling, de două ori lau
reat al Premiului Nobel. 
Consider, a spus el, că 
noi, oamenii de știință, nu

Capriciile vrem
BEIJING

Serviciile
VIENA 1 (Agerpres). O 

puternică furtună însoți
tă dc descărcări electrice 
s-a abătut, în noaptea de 
luni spe marți, asupra ca
pitalei Austriei. Ploile au 
fost însoțite de grindină, 
iar vînlul a atins 90 km/h.

Potrivit meteorologilor, 
anul acesta lună ianuarie 
a fost cea mai călduroasă 
in Austria din ultimii 200 
dc ani. temperatura medie 
fiind de plus cinci grade 
— eu 7 grade peste norma 
obișnuită în ianuarie.

Decalajele existente în 
lume sint frapante. Aten
ționările dramatice împo
triva gravelor disparități 
în domeniul alimentației 
.și dezastruoasele conse
cințe ale foametei și mize
riei se repetă de mai mulți 
ani, dar în zadar, căci si
tuația continuă să rămînă 
fundamental aceeași.

La prima conferință mon
dială a alimentației, des
fășurată la -Roma, în 1974, 
reprezentanții a 133 de 
state și observatori din par
tea a 165 de organizații in
ternaționale, care au exa
minat penuria cronică ali
mentară, au generat mari 
speranțe în sensul că, prin 
eforturi comune, omenirea

î

5

FILME

; PETROȘANI — 7 No- 
! iembrie ; Pădurea nebună;
; Unirea : Visul de argint 
ț al alergătorului.

•• ANiNOASA: Pietonii 
* acrului.

: VULCAN — Luceafărul:
: Fericire de țigan.

LUPF.NI — Cultural : 
f Europenii.

(SWAPO) și Congresului 
Național African, organi
zație care luptă împotriva 
politicii de apartheid pro
movată de autoritățile ra
siste din Republica Sud- 
Africană.

Soluționarea problemei 
namibiene — a declarat 
Javier Perez de Cuellar — 
este o problemă vitală pen
tru toate statele din sudul 
continentului african. în
lăturarea tuturor dificul
tăților din calea decoloni
zării Namibiei necesită u- 
nirea eforturilor tuturor 
statelor. Organizația Na
țiunilor Unite — a conti
nuat el — se pronunță cu 
fermitate pentru asigura
rea suveranității și integri
tății teritoriale a tuturor 

avem dreptul să fim li
niștiți și sîntem obligați 
să atragem atenția oame
nilor asupra pericolelor 
unui război nuclear. în ce 
privește teoria așa-zisului 
„război nuclear limitat", 
omul de știință american 
a spus că aceasta este o 
nebunie care ar duce o- 
menirea spre o catastrofă 
termonucleară.

ii
1 (Agerpres). 
meteorologice 

din Beijing au anunțat că.
din cauza unei circulații 
atmosferice anormale, iar
na acestui an in zona ca
pitalei R.P. Chineze a fost 
săracă în precipitații, pri
ma zăpadă a sezonului că- 
zînd marți, 1 februarie. 
Totodată, temperatura me
die a fost mai ridicată ca 
de obicei față de anii tre- 
cuți.

Datoria de
va fi izbăvită, pînă în 
1985 cel mai tîrziu, de 
coșmarul foametei, de sără
cie și mizerie și că vor fi 
puse bazele unei cooperări

Din presa străină
(„POLITIKA" — R.S.F.I.)

internaționale mai eficace, 
ale progresului universal 
și ale unui viitor mai si
gur.

Dar la cea de-a VII-a 
sesiune a Consiliului Mon
dial al Alimentației, des
fășurată anul trecut, la

TV.
16,00 Telex.
16,05 Consultații pentru 

admiterea în învă- 
țămîntul superior a- 
gricol.

16,25 Tragerea pronoex- 
pres.

16.35 Viața culturală. ■
17,00 Universul femeilor.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Dialogul faptelor.
20.50 Film artistic : „E 

statelor din această parte 
a Africii. Javier Perez de 
Cuellar s-a pronunțat pen
tru creșterea rolului 
O.N.U. în soluționarea 
principalelor probleme in
ternaționale și a adresat 
un apel tuturor statelor 
membre ale comunității 
internaționale cerîndu-le 
să acorde ajutor efectiv 
statelor africane în scopul 
realizării u-nei adevărate 
independențe politice și 
economice.

LA MOSCOVA A FOST 
SEMNAT PROTOCOLUL 
de lucru privind colabora
rea în domeniul radiotele- 
viziunii între România și 
Uniunea Sovietică pe anii 
1983—1985. Documentul a 
fost sbmnat de Hie Radu
lescu. director general al 
Radioteleviziunii Române 
și S. G. Lapin, președin
tele Comitetului de Stat 
al U.R.S.S. pentru Radio 
și Televiziune.

LA GENEVA A AVUT 
LOC MARȚI O NOUĂ ȘE
DINȚA PLENARA A DE
LEGAȚIILOR U.R.S.S. ȘI 
S.U.A. la tratativele de 
limitare a armamentelor 
nucleare în Europa, infor
mează agenția TASS.

ÎN CAPITALA ECUA
DORULUI S-AU DESFĂ
ȘURAT LUCRĂRILE U- 
NUI SIMPOZION LATI- 
NO-AMERICAN în pro
blema valorificării supe
rioare a resurselor miniere 
ale regiunii — transmite a- 
genția Ecuapres. Partici- 
panții. reprezentînd opt 
state din regiune și Spania, 
au hotărît să intensifice 

a coopera
Novi Sad (Iugoslavia), a- 
cest interval a fost pre
lungit pînă în anul 2 000. 
Mai mult, cu acest prilej 
s-a afirmat că ne aflăm

departe de „lumea lipsită 
de foamete", mult mai de
parte decît acum opt ani, 
cînd participanții la Con
ferința de la Roma se an
gajau solemn să elimine 
foametea într-un interval 
de timp relativ scurt. Dc

atît de aproape fe
ricirea".

22,00 Telejurnal.

VREMEA
Pentru următoarele 24 

de ore : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cer va
riabil. Vint slab pînă la 
moderat. Temperatura 
minimă va fi cuprinsă în
tre minus 4 șl plus 1 
grad. Maxima •'va fi cu
prinsă între plus 5 și plus 
10 grade.

Grosimea stratului de 
zăpadă la Paring, 67 cm.

Negocieri tripartite 
în problema 

Libanului
TEL AVIV 1 (Agerpres). 

Negocierile israeliano- 
libanezo-americane în pro
blema retragerii trupelor 
Israelului din Liban au 
continuat marți în cadrul 
a două subcomitete, care 
s-au întrunit în localitatea 
israeliană Netanya.

Un subcomitet a discutat 
problema retragerii tru
pelor israeliene din Liban 
și măsurile de securitate, 
iar celălalt s-a concentrat 
asupra viitorului relați
ilor dintre cele două țări, 
informează agenția United 
Press International.

cooperarea în domeniul 
schimbului de informații 
și tehnologie, pentru ex
plorarea și exploatarea 
mai eficientă a resurselor 
respective.

PLENARA COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST LU
XEMBURGHEZ, care s-a 
desfășurat la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, a hotărît 
convocarea celui dc-al 
XXIV-lca congres al parti
dului pentru ianuarie 1984.

DIEGO CORDOVEZ, SE
CRETAR GENERAL AD
JUNCT AL O.N.U. pentru 
probleme politice speciale, 
și-a încheiat vizita în Af
ganistan — relatează agen
ția TASS. într-un interviu 
acordat agenției Bakhtar, 
Dirgo Cordovez a arătat 
că, in cadrul convorbiri
lor, au fost discutate posi
bilitățile reglementării si
tuației privind Afganista
nul. El a subliniat că e- 
xistă posibilitatea ca pro
blemele legate de aceasta 
să fie reglementate prin 
metode politice, pe calea 
negocierilor.

la Roma și Novi Sad pînă 
în prezent aproape nimic 
nu s-a schimbat. Situația 
alimentară a țărilor în 
curs de dezvoltare s-a de
gradat chiar și mai mult.

Astăzi, omenirea trebuie 
sâ rezolve în comun pro
blemele alimentației pen
tru a asigura supraviețui
rea fizică a speciei umane. 
Această sarcină confruntă 
literalmente toate statele, 
mari sau mici, dezvoltate 
sau în curs de dezvoltare. 
Lumea trebuie să participe 
la aceste eforturi. Cea mai 
mică amînare a soluționă
rii acestor probleme este 
prea lungă pentru infome- 
tații planetei.

(AGERPRES)

MICA PUBLICITATE
MRAZEK Irina anunță 

deschiderea unei florării 
particulare în strada Re
publicii nr. 72 Petroșani. 
(133)

PIERDUT legitimație de 
călătorie pe autobuz nr. 
550 pe ruta Dincă — Pia
ța Victoriei, eliberată de 
E.T.V.J. Petroșani. O de
clar nulă. (130)

PIERDUT carnet student 
pe numele Stoica Elisei, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (131)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Anton 
Nicu Sandu, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (132)

Lupte libere

,,//? căutarea unei stele1
în dorința de a comple

ta lotul național, cu cei 
mai valoroși și în formă 
luptători, Federația de 
specialitate a invitat la 
„Cupa 16 Februarie" cei 
mai buni liberiști din țară. 
Semnificativ în acest sens 
este faptul că, în sala di- 
namoviștilor brașoveni, s-au 
întîlnit, pentru mult rîvni- 
tul loc I, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, numai la 
categoria 68 kg, nu mai pu
țin de 38 de concurenți. 
„Floarea" luptelor libere 
a cuprins și pe cei mai 
buni juniori din țară, unul 
dintre ei, Aron Cindea, de 
la Clubul sportiv școlar 
din Petroșani, nu s-a do
vedit însă prea „politicos" 
cu ierarhia valorică și a 
categoriilor de vîrstă. Ast
fel, multiplul nostru cam
pion de copii și juniori și-a 
depășit toți adversarii în- 
tr-o manieră categorică, 
din cele 7 întîlniri, nu
mai una a avut drept epi
log victorie la puncte 
(13—1 1), celelalte s-au în
cheiat tot înainte de limi
tă, dar prin tuș. „Lista" 
învinșilor elevului antre
norului Vasile Făgaș, cu
prinde pe Francisc Matei 
(Tg. Mureș), Iosif Boloș 
(Odorhei), Costică Arde
lean (Gheorghe Gheor-

Prezență notabilă 
la „Serbările zăpezii4*, 

din Semenic
Ecoul „Raliului salva- 

mont" din Paring nu s-a 
stins încă și iată că șase 
schiori fruntași din Valea 
Jiului au participat, în 
zilele de 29 și 30 ianuarie 
la „Serbările zăpezii" din 
Semenic. Valea Jiului a 
fost reprezentată de două 
fete — Gabriela Pică și 
Rozalia Ecsely, precum și 
de patra băieți — Cons
tantin PQpa, Aurică Cos- 
tache, Alexandru Daroczy 
și simpaticul Dumitru Bîr- 
lida. După cum se vede, 
din echipaj n-au lipsit nici 
salvamontiști din Petro
șani. Prezent a fost la în
trecere, ca și la raliu de 
altfel, apreciatul comic 
Liviu Oros.

Concursul s-a deschis cu 
^slalomul special pe echipe 
unde Valea Jiului, care a 
reprezentat județul Hune
doara, s-a clasat pe pri
mul loc acumulînd 8 punc
te. La individual, pe pri
mul loc — Dumitru Bîrli- 
da, plus alte două locuri 
4—6 la băieți și 1—2 la 
fete. Seara, întregite de 
muzică și snoave, au avut 
loc probele teoretice la 
care ai noștri s-au clasat 
pe locul doi după echipa
jul județului Caraș-Seve- 
rin.

Duminică, la slalomul 
special pe echipe. repre
zentanții noștri s-au clasat 
tot pe locul al doilea, și 
tot după cei din Caraș- 
Severin, astfel că avanta
jul alor noștri s-a redus la

TELEX S TELEX H TELE X

La Larissa se va desfă
șura astăzi meciul interna
țional amical de fotbal din
tre echipele României și 
Greciei. Partida va incepe 
la ora 15,00.

■ir
BERLIN 1 (.Agerpres). în 

clasamentul bilanț al a- 
nului fotbalistic european 
1982, publicat de ziarul 
„Deutsches Sportecho" din 
Berlin, echipa României 
ocupă locul cinci, cu 15 
puncte, din 12 partide dis

ghlu-Dej), Al. Cuculean 
(Satu Mare), Gheorghe Ga- 
naite (Sf. Gheorghe, fost 
campion național) și Iulian 
Dobrică (Buzău).

în finala mare, seniorul 
Ion Drăgan (Dinamo Bra
șov), era acreditat cu toa
te șansele, pe salteaua pro
prie să-1 îngenuncheze un 
junior 7 Iubitorii sportu
lui Feților-Frumoși din 
Brașov au trăit o marc de
ziluzie, favoritul lor a fost 
învins prin tuș, dar n-au 
ratat prilejul să aplaude 
pe cel mai bun liberist al 
categoriei 68 kg, subliniem 
juniorul din Petroșani, A- 
ron Cindea. în acest fel, 
lui Traian Marinescu (Di
namo Brașov) și I. Dănilă 
(Centrul național dc pre
gătire Tg. Jiu), li se adau
gă în lotul național elevul 
Liceului industrial din Pe
troșani (clasa a Xll-a. C, 
dirigintă prof. T«?odora 
Haneș), cu care prilej, -spe
răm că Valea Jiului va 
figura pe firmamentul in
ternațional al luptelor nu 
ca o nebuloasă incertă, ci 
ca o... stea distinctă. Deci, 
cu Aron Cîndea, iubitorii 
luptelor libere din Valea 
Jiului pornesc în căutarea 
unei stele...

Ion VULPE

doar patru puncte. Victo
ria finală aveau s-o hotă
rască ultimele din pro
be. La combinată (ștafetă 
cu coborîșuri și urcușuri) 
ai noștri au luptat exem
plar situindu-se pe primul 
loc. A urmat un joc pe 
zăpadă după fantezia pro
prie a fiecăruia de cele 
patru echipaje reprezen
tând tot atîteâ județe. E- 
cflpajul din Valea Jiului 
a avut intr-adevăr o im
provizație de moment fă
ră rici un antrenament 
prealabil intitulat „Sine- 
c.ru în armată" comentat 
d-’ creatorul acestui erou, 
Liviu Oi" s. Se tăvălea Si- 
nedru, alias Dumitru Bir- 
lida, prin zăpadă de r- 
ci n-a mai avut niciodată 
pe picioare schiuri, se tă
văleau și spectatorii de 
ris mai ales cînd „soldatul 
fugit din infermeria com
paniei" urma să fie in
jectat de „doctorița" Ga
briela Pică cu ditamai „o 
siringă" uriașă su care 
se prepară cîrnați și un 
au pe măsură. Cum spu
neam, au ris spectatorii, 
der s-au bucurat toți ai 
noștri pentru toc ii I ș; la 
această probă și tr final 
fapt ce a făcut să se in
to ti că acasă cu do ia cupe, 
diplome, felicitări și drep
tul de a participa in faza 
superioară. Ii felicităm și 
noi, urîndu-le succes în 
continuare !

D. CRIȘAN

putate (7 cîștigate, 4 pier
dute și un joc egal), fiind 
precedată de selecționatele 
Angliei — 23 puncte (din 
14 meciuri), R.F. Germania
— 18 puncte (15), Austriei
— 17 puncte (11) și Fran
ței — 17 puncte (15). In 
urma echipei României 
sint clasate, în ordine, for
mațiile U.R.S.S., Elveției, 
Belgiei, Italiei, Poloniei, 
Spaniei, R.D. Germane, 
Cehoslovaciei, Scoției, Un
gariei etc.
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